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1. Викласти за текстом Публічної пропозиції примітки: 1 (на сторінці 3), 2 (на сторінці 5), 3 (на 

сторінці 9), 4 (на сторінці 11), 5 (на сторінці 12) у такій редакції: 

 «1 Надання даної послуги призупинено до 01.04.2023» 

2. Викласти абзац третій пункту 3.1 глави 3 розділу 1 «Загальні положення» у такій редакції: 

 

«- відкриття/встановлення Клієнту на Рахунку Кредитного ліміту (надання даної послуги призупинено 

до 01.04.2023);» 

 

3. Викласти пункт 12.23 глави 12 розділу 2 «Продукти та послуги Банку» у такій редакції: 

 

«12.23. Умови користування та обслуговування ПК з Кредитним лімітом (надання даної            послуги 

призупинено до 01.04.2023):» 

 

4. Викласти перший та другий абзаци підпункту «в)» пункту 12.23.1  глави 12 розділу 2 «Продукти 

та послуги Банку» у такій редакції: 

«в) Клієнт також ознайомлений, розуміє і погоджується: 

− зі схемою кредитування та погашення Кредиту, з умовами відкриття, ведення та закриття рахунку, а 

також з Тарифами та всіма сумами коштів, які Клієнт має сплатити за Договором; факт ознайомлення 

Клієнта з такими умовами підтверджується підписанням ним Заяви про            приєднання та повідомлений, 

що послуга з кредитування призупинена Банком до 01.04.2023;» 

5. Викласти пункт 12.24 глави 12 розділу 2 «Продукти та послуги Банку» у такій редакції: 

«12.24. Умови встановлення та обслуговування Кредитного ліміту на ПК (надання даної послуги 

призупинено до 01.04.2023)» 

6. Викласти застереження у Додатках 4 та 5 до Публічної пропозиції у такій редакції: 

«(надання послуги встановлення кредитного ліміту призупинено до 01.04.2023)» 

7. Викласти пункт 2 Додатку 7 до Публічної пропозиції у такій редакції: 

«2. Розміри, за якими нараховуються Бонуси з 03 жовтня 2022 року: 

 

 За операціями з оплати товарів та/або послуг з використанням ПК в торгово- 

сервісній мережі та/або в мережі Інтернет, з урахуванням встановлених цією 

Програмою обмежень: 

 Власні 

операції 

Наступний  

рівень 

Наступний 

рівень 

Наступний 

рівень 

Наступни й 

рівень 

Наступни й 

рівень 

Реферер 0 
(Клієнт) 

 
0,23%* 

     

Реферал 1 0,23%* 0,05%*     

Реферал 2 0,23%* 0,05%* 0,03%*    

Реферал 3 0,23%* 0,05%* 0,03%* 0,02%*   

Реферал 4 0,23%* 0,05%* 0,03%* 0,02%* 0,01%*  

Реферал 5 0,23%* 0,05%* 0,03%* 0,02%* 0,01%* 0,01%* 

*% від суми операції, здійсненої за рахунок власних коштів та/або Кредитного ліміту, що 

нараховується, до відрахування податків і зборів;» 

8. Викласти абзац другий пункту 5 Додатку 7 до Публічної пропозиції у такій редакції: 

 «Бонуси нараховуються на Бонусний рахунок Клієнта пропорційно вартості операцій, 

здійснених Клієнтом, а саме, за здійснені Клієнтом розрахунки будь-якою ПК, в національній 

валюті, з урахуванням умов Договору та цих Правил, при цьому 1 (один) бонус дорівнює 1,00 

грн. (одна гривня).» 

 

Голова Правління                                                         Л.М. Ликова 


