
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості 
Готівкові кредити: 

Клієнт повертає кредит разом з процентами та платою за обслуговування кредитної 

заборгованості (якщо така встановлена відповідно до умов договору) до дня/числа кожного 

місяця, згідно з Графіком, що вказаний в укладеному між Клієнтом та АТ «Ідея Банк» 

кредитному договорі. 

 Платежі здійснюються на транзитний рахунок, вказаний в кредитному договорі, з 

якого проводиться погашення заборгованості за кредитним договором у такій черговості:  

1) для оплати прострочених платежів за кредитним договором;  

2) для погашення платежів за кредитним договором, строк сплати яких не минув;  

3) для сплати неустойки (штрафу, пені), передбачених умовами кредитного договору за 

невиконання грошових та інших зобов’язань; 

 4) для погашення іншої заборгованості (в т.ч. дострокове погашення заборгованості за 

кредитом). 

Погашення простроченої заборгованості за кредитним договором (крім штрафних 

санкцій) здійснюється шляхом списання Банком з транзитного рахунку суми простроченої 

заборгованості в день надходження грошових коштів на транзитний рахунок. Погашення 

штрафних санкцій та іншої заборгованості (в т.ч. дострокове погашення заборгованості за 

кредитом) здійснюється в найближчу дату платежу, визначену Графіком.  

 

Кредитні картки: 

Повернення кредиту, наданого Клієнту у вигляді Кредитної лінії, встановленої за 

банківським поточним рахунком (БПР), здійснюється шляхом перерахування (внесення) 

Клієнтом грошових коштів на його БПР в строки, вказані в Угоді про відкриття Кредитної 

лінії та виписці по БПР: 

Повернення заборгованості здійснюється згідно наступної черговості: 

1) сплата простроченої до повернення суми ліміту Кредитної лінії, в т.ч. простроченої 

несанкціонованої кредитної заборгованості за Кредитною лінією, прострочених 

обов’язкових мінімальних платежів, враховуючи проценти; 

2) сплата суми обов’язкового мінімального платежу, включаючи проценти, за схемою 

погашення мінімальними платежами (ОМП). При цьому в частині заборгованості по тілу 

кредиту спочатку відбувається сплата частини поточної заборгованості за Кредитною 

лінією, яка використана як розрахунки за використання банківської платіжної картки (БПК) 

за товари/послуги, та виставлена до сплати в ОМП, далі відбувається сплата поточної 

заборгованості за Кредитною лінією, яка використана для інших ліцей та виставлена до 

сплати в ОМП;  

3) сплата неустойки (штрафів і пені) за користування простроченою сумою 

несанкціонованої та санкціонованої заборгованості за Кредитною лінією, за прострочення 

обов’язкових мінімальних платежів, враховуючи проценти та за вчинення інших порушень, 

передбачених договором;  

4) сплата поточної заборгованості за Кредитною лінією, яка використана як розрахунки з 

використанням БПК затовари/послуги;  

5) сплата поточної заборгованості за Кредитною лінією, яка використана для інших цілей 

та комісій, зазначених в Тарифах, які є невід’ємною частиною договору. 

 

 

 

 



 

Способи погашення простроченої заборгованості: 

1) за допомогою системи Інтернет Банкінг – переказ коштів з рахунку, відкритого в АТ 

«Ідея Банк»  https://ideabank.ua/uk/internet-banking  (послуга безкоштовна);  

2) через сайт АТ «Ідея Банк» - система P2P https://www.ipay.ua/ua/partner/ideabank/bills/2038 

(послуга безкоштовна); 

3) за допомогою Додатку «O.Bank» https://ideabank.ua/uk/o-bank (послуга безкоштовна);  

4) за допомогою мережі терміналів - I-BOX та EASYPAY (згідно тарифів платіжних 

систем);  

5) за допомогою сервісу онлайн-платежів iPay.ua https://www.ipay.ua/ua/bills/pogashenie-

kreditov; 

6) переказ коштів через каси відділень АТ «Ідея Банк» (згідно тарифів АТ «Ідея Банк»);  

7)  переказ коштів через каси відділень банків України (згідно тарифів банків України). 
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