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Незалежна асоціація банків
України
Асоціація українських банків
Банки України
Щодо практичного застосування
вимог пункту 36 розділу ІІ
Положення № 351

За результатами розгляду звернень банківської спільноти та з
урахуванням результатів робочих нарад, під час яких обговорювались питання
практичного застосування вимог пункту 36 розділу ІІ Положення № 3511 в
частині розрахунку обсягу внесених/перерахованих боржником/контрагентом
коштів (не за рахунок кредитних коштів банку) для розрахунку кількості
календарних днів прострочення погашення боргу за кредитами
овердрафт/кредитними картками, повідомляємо таке.
Щодо врахування коштів, внесених боржником за період, за який
здійснювалось нарахування доходів
Згідно з вимогами пункту 36 розділу ІІ Положення № 351 банк визначає
кількість
днів
прострочення
погашення
боргу
за
кредитом
овердрафтом/кредитною карткою з дня, наступного за днем, коли не відбулося
внесення/перерахування боржником/контрагентом коштів (не за рахунок
кредитних коштів банку) в обсязі, не меншому, ніж сума нарахованих доходів,
що визнана банком згідно з нормативно-правовими актами Національного
банку з бухгалтерського обліку, у термін, що настав раніше з двох:
1) граничний термін погашення обовʼязкового регулярного платежу,
установлений умовами договору;
2) 30 календарний день від дня нарахування доходів.
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими
операціями, затверджено постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351
(зі змінами)
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Беручи
до
уваги
особливості
функціонування
продуктів
овердрафт/кредитних карток, вбачається доцільним під час визначення банком
обсягу внесених/перерахованих боржником/контрагентом коштів (не за
рахунок кредитних коштів банку) урахування коштів, внесених/перерахованих
боржником/контрагентом за період, за який здійснювалось нарахування доходів
(при щоденному
нарахуванні – протягом календарного дня, за який
здійснюється нарахування, при щомісячному нарахуванні – протягом періоду,
за який здійснюється щомісячне нарахування доходів згідно з обліковою
політикою банку), у сумі, що перевищує суму нарахованих доходів, що визнана
банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з
бухгалтерського обліку, та не сплачених доходів за попередні періоди
нарахування.
Відповідні уточнення до пункту 36 розділу ІІ Положення № 351 будуть
опрацьовані час підготовки чергових змін до Положення № 351.
Щодо запровадження окремого підходу до визначення кількості
календарних днів прострочення погашення боргу за кредитом овердрафт,
умовами договору за яким передбачено обов’язкове повне погашення
заборгованості не рідше ніж один раз на квартал
Згідно з вимогами пункту 159 розділу XXVII Інструкції № 142 банк
визначає періодичність нарахування процентних доходів і витрат, у тому числі
за кредитом овердрафт, самостійно в обліковій політиці банку, але не рідше
одного разу на місяць, за кожною операцією (договором) окремо.
Відповідно до вимог пункту 36 розділу ІІ Положення № 351 не внесення/
не перерахування боржником/контрагентом за кредитом овердрафт у термін 30
календарних днів від дня нарахування доходів коштів в обсязі, не меншому, ніж
сума нарахованих доходів, що визнана банком згідно з нормативно-правовими
актами Національного банку з бухгалтерського обліку, є підставою для початку
відліку банком кількості календарних днів прострочення погашення боргу.

Директор Департаменту методології
регулювання діяльності банків

Наталія ІВАНЕНКО

Яхіна Тетяна
tetiana.yakhina@bank.gov.ua

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України,
затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.02.2018 № 14 (зі змінами)
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