.
Додаткова угода № 1
до Угоди про надання кредиту № < > від < > р. (далі – Угода), яка є
невід'ємною частиною Договору про банківське обслуговування фізичних
осіб в АТ «БАНК ФОРВАРД»
РОЗДІЛ 1. СТОРОНИ
БАНК
КЛІЄНТ
Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД»
ПІБ: < >
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул.
Реєстраційний номер облікової картки платника
Саксаганського, 105
податків: < >
Код банку 380418, Ідентифікаційний код юридичної
Документ, що посвідчує особу: [ ]
особи 34186061
e-mail: < >
Банківська ліцензія НБУ № 226 від 30.10. 2014 р.
тел: 583 (з мобільного), 0 800 800 881, 044 300 01 06
(в т.ч. із-за кордону)
Сайт Банку: https://www.forward-bank.com
РОЗДІЛ 2.
2.1. Підписанням цієї Додаткової угоди Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до Угоди, яка є
невід'ємною частиною Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК
ФОРВАРД»:
2.1.1. Збільшити по Угоді строк Кредиту та встановити з дати підписання Додаткової угоди наступний
строк Кредиту: < > днів, з < > по < >;
2.1.2. Зменшити по Угоді річну відсоткову ставку по Кредиту (на строкову частину Основного боргу) та
встановити її з < > на рівні: < > % річних;
Ставка по Кредиту (на прострочену частину Основного боргу): 0,00001 % річних.
2.2. В Додатку 1 до Угоди, що є невід’ємною частиною Додаткової угоди, визначаються такі деталі:
орієнтовна реальна річна процентна ставка; орієнтовна загальна вартість кредиту; актуальний графік
платежів з повернення кредиту та сплати процентів за його користування.
[ ]2.3.Я отримав(ла) від Банку примірник Додаткової угоди, включаючи Додаток 1 до Угоди № < > від
< > р.
ПІБ
Підпис
<>
Дата
<>
Клієнта
Клієнта
БАНК
Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД»
_____________________________________________
___________________________________________ _____________________________________________
(підпис)
(ПІБ, посада та підпис відповідального працівника)
КЛІЄНТ
ПІБ: < >

.
Додаток 1 до Угоди № < > від < > р.
Актуальний графік платежів
Періодичність внесення платежів: здійснюється шляхом сплати щомісячних ануїтетних платежів
згідно Графіку платежів, наведеного нижче. Рекомендовано сплачувати черговий платіж за 5 робочих
днів до планової Дати платежу, зазначеної у Графіку платежів. Розмір останнього ануїтетного
платежу може відрізнятися від розміру попередніх платежів через округлення або часткове
дострокове погашення кредиту.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка: < >%.
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача: < > грн.
№
платежу

Дата
чергового
платежу

Сума
платежу,
грн.

Основна сума
кредиту, грн.

<>

<>

<>

<>

ПІБ
Клієнта

<>

Складові платежу
Відсотки за
Штрафи за
кредитом,
пропуск
грн.
платежів, грн.
<>
<>

Підпис
Клієнта

Прострочені
раніше
платежі, грн.
<>

Дата

Статус платежу
<>

<>

