Старі схеми на новий лад!
До

Яремчанського

бюро

правової

допомоги

Івано-Франківського

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
звернулась жителька Яремчанського регіону з наступним питанням.
Жінка уклала кредитний договір із банком «Платинум» у сусідньому
районному центрі. Справно його сплачувала. Однак, 10 січня 2017 року
Національним банком України банк «Платинум» визнано банкрутом.
Десь через місяць жінці зателефонували, представились працівником
банку «Форвард» і повідомили, що у зв’язку з тим, що банк «Платинум» неплатоспроможний, кредит потрібно погашати на рахунок банку «Форвард». І
для уточнення інформації запропонували прийти їй у відділення.
Яким чином особисті дані жінки потрапили до працівників іншої
банківської установи – невідомо (схожа ситуація була із клієнтами банку
«Михайлівський», тільки там це була колекторська компанія).
У відділенні жінці запропонували підписати договір, оговорюючи, що це
- тільки формальність. Жінка його навіть не читала. Договір написано дуже
дрібним шрифтом, а жінка - пенсіонерка.
При зверненні у Бюро, жінку цікавило, чому збільшилась сума
щомісячних платежів до 1761 грн., адже у попередньому банку вона сплачувала
1000 грн.
Працівниками Бюро жінку проінформовано, про те, що у відділенні банку
«Форвард» вона підписала новий(!!!) кредитний договір і відповідно - умови
договору – інші (проценти у два рази вищі). При підписанні договору,
працівники банку «Форвард» про це навіть не обмовились. Вони просто
погасили кредитне зобов’язання перед банком «Платинум» і відкрили жінці
кредит у своєму банку. Це називається рефінансуванням.
Через місяць після того, як жінка відвідала відділення банку «Форвард»,
їй знову зателефонували і повідомили, що через те, що вона вчасно не
заплатила перший щомісячний платіж – вона – умовно засуджена на 9(!!!) років
умовно, а її дочка - на 5(!!!) років умовно і їхні справи передані в СБУ!

До уваги клієнтів банку! 11 січня 2017 року Фондом гарантування вкладів
у банку «Платинум» введено тимчасову адміністрацію.
Банк «Платинум» хоча і визнано неплатоспроможним, однак, погашати
свої зобов’язання клієнтам необхідно на його рахунки.
Доводимо до відома, що 16.03.2017 року Національним банком України
ПАТ «ПтБ» відкритий накопичувальний рахунок у національній валюті. У
зв’язку з вищезазначеним, сплату кредитних коштів необхідно здійснювати за
наступними реквізитами:
Реквізити накопичувального рахунку в національній валюті:
Отримувач: Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк»
Код за ЄДРПОУ отримувача: 33308489
Банк отримувача: Національний банк України, м. Київ
Код банку отримувача (МФО): 300001
№ рахунку: 32071113201026
Призначення

платежу

для

погашення

кредитної

заборгованості:

«Погашення заборгованості зг. кредитн. договору №_________ від ХХ.ХХ.ХХ
ПІБ

клієнта,

РНОКПП

(ІПН)

ХХХХХХХХХХ,

рахунок

№ХХХХХХХХХХХХХХ» (рахунок №ХХХХХХХХХХХХХХ – вказується
рахунок для погашення кредиту, який зазначений в кредитному договорі, що
починається з цифр 2620 або 2625 або 2909)
Реквізити накопичувального рахунку в доларах США:
Банк-посередник (Intermediary Bank): JP Morgan Chase Bank N.A. (New
York, USA), SWIFT: CHASUS33
Банк-кореспондент (Account with Institution): National Bank of Ukraine
(Kyiv, Ukraine), SWIFT: NBUAUAUX, account 400807238
Отримувач (Beneficiary): Public Joint Stock Company "Platinum Bank"
(Kyiv, Ukraine), account 32072113203
Реквізити накопичувального рахунку в євро:
Банк-посередник (Intermediary Bank): Deutsche Bundesbank (Frankfurt am
Main, Germany), SWIFT: MARKDEFF

Банк-корреспондент (Account with Institution): National Bank of Ukraine
(Kyiv, Ukraine), SWIFT: NBUAUAUX, account 5040040066
Отримувач (Beneficiary): Public Joint Stock Company "Platinum Bank"
(Kyiv, Ukraine), account 32072113203.
Шановні клієнти! Не робіть поспішних рішень, при схожих ситуаціяхконсультуйтесь з юристами або телефонуйте на телефон «гарячої лінії» банкукредитора. При погрозах - звертайтесь у поліцію.
Яремчанське бюро правової допомоги Івано-Франківського
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