Примірний договір діє з 03.11.2020

Примірний Кредитний договір
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №_________
м. Київ
«___»________202_р.
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі - Кредитодавець), в особі Директора Резуєва Є.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та _________
________________ _________________, паспорт серії _____________, виданий _________________________ __.__.____ року, ідентифікаційний номер
_______________, (далі - Позичальник), з другої сторони, разом по тексту «Сторони», погодили наступне:
1. Кредитодавець надає Позичальникові грошові кошти в Кредит на умовах строковості, зворотності, платності для задоволення особистих потреб
Позичальника, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплатити нараховані Кредитодавцем комісію та проценти за користування Кредитом. Тип
кредиту – кредит.
2. Строк кредиту - _______ днів.
3. Графік платежів:
3.1. Термін платежу
3.2. Сума Кредиту
3.3. Нараховані
3.4. Комісія за видачу
3.5. Разом до сплати
проценти
Кредиту
__.__.202__ р.
_______-(_______) грн.
________-(_______) грн.
________-(_______) грн. ________-(____________) грн.
4. Протягом строку Кредиту фіксована процентна ставка складає __% (________ відсотки(-ів)) від непогашеної Суми Кредиту за кожен день користування.
Проценти за користування Кредитом нараховуються з першого дня перерахування Позичальнику Суми Кредиту до закінчення визначеного Кредитним
Договором строку, на який надається Кредит. Річна процентна ставка складає ____%.
5. Позичальнику встановлюється пільговий період користування Кредитом тривалістю ___________ (___________________) дні (-ів) з дати видачі Кредиту,
включаючи день видачі Кредиту, протягом якого діє пільгова процентна ставка у розмірі ____% (________ відсотки(-ів)) від непогашеної Суми Кредиту за
кожен день користування. Річна пільгова процентна ставка складає ____%.
6. За видачу Кредиту Позичальник одноразово сплачує на користь Кредитодавця комісію у розмірі ___% від Суми Кредиту, що становить __________ грн.
7. Орієнтовна реальна річна процентна ставка за Кредитом складає _____%. Орієнтовна загальна вартість Кредиту (вартість користування Кредитом) для
Позичальника на дату Кредитного Договору складає ____% від Суми Кредиту (у відсотковому вираженні) або ____________ грн. та включає в себе проценти
за користування Кредитом ____% від Суми Кредиту (у відсотковому вираженні) або ___,__ грн. (у грошовому вираженні) та комісію за видачу кредиту у
розмірі ___% від Суми Кредиту (у відсотковому вираженні) або ___,__ грн. (у грошовому вираженні). Обчислення орієнтовної реальної річної процентної
ставки та орієнтовної загальної вартості Кредиту є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, зазначених в Договорі, і
на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і Позичальник виконають свої
обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. Орієнтовна реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка
та інші платежі за Договором залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Договору.
8. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Кредитного Договору відмовитися від Кредитного Договору без пояснення
причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, про що зобов'язаний повідомити Кредитодавця у письмовій формі до закінчення вказаних 14
календарних днів. В такому випадку Позичальник зобов’язаний протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
Кредитного Договору повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Кредитним Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання
коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою пунктом 4 Кредитного Договору.
9. Кредитодавець має право відмовитись від надання Кредиту за умов та у порядку, встановлених чинним законодавством України та Правилами надання
споживчих кредитів, що затверджені Кредитодавцем та діють на дату Кредитного договору (далі – Правила).
10. Позичальник зобов'язаний повернути Кредит та сплатити комісію (у разі нарахування), проценти за користування Кредитом та нараховану
Кредитодавцем неустойку (якщо така буде) не пізніше Терміну платежу шляхом здійснення безготівкового переказу на банківський рахунок Кредитодавця
у порядку, визначеному у Правилах.
11. Якщо Кредитний Договір не було пролонговано відповідно до пункту 14 Кредитного договору, у випадку неповернення Суми Кредиту у строк,
встановлений пунктом 2 Кредитного Договору:
11.1. Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування чужими грошовими коштами за частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України
у розмірі ____% (________ відсотки(-ів)) за кожен день фактичного користування відповідною частиною Суми Кредиту по дату фактичного повернення всієї
Суми Кредиту включно. Річна відсоткова ставка за процентами за користування чужими грошовими коштами складає ____%. Максимальний сукупний
розмір нарахованих процентів за користування грошовими коштами згідно даного пункту не може перевищувати ____ % від Суми Кредиту.
11.2. Кредитодавець має право на кожен 10й (десятий) день існування прострочення, включаючи день виникнення та погашення прострочення,
нараховувати, а Позичальник зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від Суми Кредиту, однак у цілому не більше 50% (п'ятдесяти
відсотків) Суми Кредиту (з врахуванням сплачених штрафів за весь строк користування Кредитом).
11.3. Якщо визначена п. 4 Кредитного Договору процентна ставка є меншою ніж 2 % (два відсотки) від Суми Кредиту за кожен день користування Кредитом,
то у разі прострочення строку платежу (нездійснення платежу до встановленого Терміну (включно)), Кредитодавець має право нарахувати, а Позичальник
зобов'язаний сплатити штраф за весь період користування Кредитом, із розрахунку процентів у розмірі 2 % (два відсотки) за кожен день користування
Кредитом, починаючи з моменту отримання Кредиту (з врахуванням сплачених штрафів за весь строк користування Кредитом не більше 50% (п'ятдесяти
відсотків) Суми Кредиту).
12. За порушення умов Кредитного Договору Сторони несуть відповідальність, встановленому Кредитним Договором, Правилами та чинним
законодавством України.
13. Цей Кредитний Договір та Правила разом складають єдиний договір (надалі – Договір) та визначають усі істотні умови Договору. Укладаючи цей
Кредитний Договір, Позичальник підтверджує, що попередньо уважно ознайомився з Правилами на веб-сайті Кредитодавця (https://creditkasa.ua),
повністю розуміє всі їх умови, зобов’язується та погоджується неухильно дотримуватись Договору, а тому добровільно та свідомо укладає Договір та бажає
настання правових наслідків, обумовлених ним.
14. Позичальник має право пролонгувати Договір на строк, що встановлений у пункті 2 Кредитного Договору, на умовах, в порядку та у спосіб, що визначені
Правилами, але не більше _____ (_____________) пролонгацій. На строк пролонгації процентна ставка складає ___% (___________ відсотки(-ів)) від
неповерненої Суми Кредиту за кожен день користування. Кредитодавець має право в односторонньому порядку обмежити кількість пролонгацій Договору
чи відмовити Позичальнику у пролонгації, повідомивши Позичальника про це не пізніше терміну платежу у спосіб, встановлений Правилами.
15. Позичальник має право у будь-який час повністю або частково повернути Кредит до спливу строку, що встановлений у пункті 2 Кредитного Договору, а
у разі пролонгації – до закінчення строку пролонгації. В такому випадку Позичальник зобов'язаний сплатити проценти за ставкою(-ами), що діяла(-и)
протягом відповідного періоду користування Кредитом, за період фактичного користування Кредитом. При цьому, якщо Позичальник достроково поверне
частину Кредиту, Кредитодавець зобов'язаний здійснити коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та, на вимогу Позичальника, надати
йому новий графік платежів.
16. Позичальник підтверджує, що до укладення Договору уважно ознайомився з текстом Кредитного Договору та Правилами, а також отримав від
Кредитодавця інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, зокрема, частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та статтею 9 Закону України «Про споживче кредитування», що забезпечує вірне розуміння
Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.
17. Позичальник надав Кредитодавцю (та його довіреним особам) дозвіл телефонувати та направляти йому інформаційні повідомлення, претензії, вимоги
про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали зв'язку з Позичальником, включаючи телефон, акаунти, соцмережі, електронну пошту, і
т.п.

18. Усі неврегульовані Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
19. Реквізити Сторін
ПОЗИЧАЛЬНИК:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
ПІБ:________ __________ ____________
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
Паспорт серія/номер/ _________________, ким, коли, виданий:
Місцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26,
______________ ____________________________ __.__.____р.
оф. 407
Місце проживання: Україна, ___________, ____________________,
ЄДРПОУ: 38548598
_______________.
п/р UA903348510000000000265031508 в АТ «ПУМБ»
Ідентифікаційний номер: ________________
Тел: +38 (044) 333-5-222,
________ _._.
e-mail: info@creditkasa.ua
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором (одноразовим
паролем)
Директор
(номер пароля)______________
Резуєв Є.В.

