
     

 

 

 

 

 

 

 

Я, ______________________________________________________ нижче підписаний (а), 
 (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

прошу надати мені кредит в сумі: _________________________________________грн.  
(цифрами) 

___________________________________________________________________________  
       (прописом) 

 

на ____ (_____________) місяців, терміном до  _____ ______________________  20___р. 

 

Мета кредитування _________________________________________________________ 
( вказати детально ) 

____________________________________________________________________________  
( документи на оплату об’єкту кредитування ) 

 

Погашення кредиту буду здійснювати _________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
( готівкою, шляхом списання суми внеску з рахунку по вкладу, 

____________________________________________________________________________  
депозитного рахунку, рівними частинами, щомісяця, згідно  графіку) 

 

Як забезпечення кредитування можу запропонувати: 

 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

 

Джерела погашення кредиту: 

 

Основне: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Додаткове: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Опис поручників (гарантів):  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
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Документи, що підтверджують право власності, вартість майна, яке 

пропонується в заставу: 

 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

 

До заяви додаю: 

 

1) _______________________ 

2) _______________________ 

3) _______________________ 

4) _______________________ 

5) _______________________ 

6) _______________________ 

 

 

 

 

 

 

“_____” _______________20___р.     __________________________ 
          ( підпис Позичальника) 

 

 

_________________________________ 

 

Дата отримання повного пакету документів: 

 

“_____” _______________20___р.   

 

Данні наведені у Заяві та у документах, що  

до неї додаються,  є Банківською таємницею.  

 

_______________      _______________________ 
( підпис та прізвище кредитного спеціаласта)  



 3 

 

Я __________________________________________ засвідчую, що на дату подання Заяви 

до мене відсутні будь-які переслідування з боку правоохоронних органів, кримінальні 

справи, судови спори  та  стягнення щодо  майна. 

 

Мені відомий зміст статті № 190
  
Кримінального Кодексу України щодо відповідальності 

за подання недостовірної інформації  з метою отримання банківського кредиту. 

 

Засвідчую, що вся наведена інформація є вірною та актуальною на дату подання даної 

заяви, про що й  засвідчую власноручно.  

 

    

         ______________________________ 
          (підпис Позичальника) 

 

 

Я __________________________________________ не заперечую проти отримання мо___ 

чоловіком /дружиною банківського кредиту та надання в заставу майна, яке перебуває у 

нашій спільній власності, а також засвідчую, що на дату подання Заяви до мене відсутні 

будь-які переслідування з боку правоохоронних органів, кримінальні справи, судові 

спори та стягнення щодо майна. 

 

Мені відомий зміст статті № 190
  
Кримінального Кодексу України щодо відповідальності 

за подання недостовірної інформації  з метою отримання банківського кредиту. 

 

Засвідчую, що вся наведена інформація є вірною та актуальною на дату подання даної 

заяви, про що й  засвідчую власноручно.  

 

 

___________________________________ 
                    (підпис чоловіка/дружини Позичальника) 

 


