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Кредитодавець), в особi директора васюкова олексiя
вiкторовича, що дiе на пiдставi Статуту, з однiст сторони та
, виданий
, паспорт cepiT
номер
, (далi -Позичальник), з лругоТ
року, iдентифiкацiйний
_._._
сторони, разоМ по текстУ <Сторони>) уклiLли uеЙ Кредитний : договiр (далi - Щоговiр/Щоговiр
крелиту) про наступне:

ТоВ кУКР крЕдиТ ФIНАНС) (далi -

Прелмет Щоговору
грошовi
1.1. КрелИтодавецЬ надас Позичальни*о"iru умовах, що передбаченi даним ,Щоговором,
) (далi - Сума кредиту) на
гривень (
*о.r, в Кредит в cyMi
зобов'язусться повернути Кредит та
умовах arръпо"о"ri, з"оро*оari, платностi, а Позичальник
сплатитИ HapaxoBaцi КредитоЛавцем проценти за користування Крелитом,
1.2, Крелит надасться Позичальнику виключно за допомогою Веб-сайтУ КредитодавцЯ
(https://www.creditkasa.com.ua), за уN{ови iдентифiкацiТ Позичальника та використання
електронного цифРового пiдпису одноразовим iдентифiкатором.
днiв, Кредит мас бути
l.З, Gрок КрелФ за цим,Щоговором та строк дii Договору складас
року.
повернутий згiдно Графiку платежiв (додаток 1 до Щоговору) ло
з моменту
чинностi
набувае
та
l.a. Цеи ,щоговiр с укладеним з моменту пiдписання Сторонами
(прив'язана)
перерахуван"" Суr" Кредиту на поточЕий банкiвський рахунок, до якого eMiToBaHa
пл"атiжна картка, вказана Позичальником для укладення цього Щоговору.
1.5. Протягом строку Крелиту, встановленого пунктом 1.3 Щоговору, розмiр прочентiв складас
2 О/о (юа npou.rruj вiд Суми Кредиту за кожен день користування Кредитом. Проценти за
користування Кредитом нараховуються з першого дня перерахування суми кредиту
позичальнику до закiнчення визначеного ,щоговором строку, на який надасться Кредит, Рiчна
1.

_

вiдсоткова ставка складас 7З0%.
'l
,3
1.6. У разi якщо Позичальник не повернуВ СумУ КрелитУ у строк, встановлений пунктом
погашення Крелиту, Кредитодавець мае
,щоговору, за весь час прострочення, включаючи день
О/о (двох проuентiв) вiл
право нарахувати а Позичальник зобов'язаний сплатити включно до 2
неповерненот Суми Кредиту за кожен день прострочення,
1.7. ДетаЛiзована iнформачiя щодО визначенНя сукупнОi BapTocTi КредитУ при HapaxyBaHHi
е
прочентiв у вiдповiдностi до пункту 1.5..щоговору зазначена у Графiку платежiв, який
невiд' смною частиною цього Щоговору.

2. Права та обов'язки cTopiH

l. Права та обов'язки Кредитодавця.
2.|.|. Кредитодавець мас право:
2.1.1.1. Вiдмовити у видачi Крелиту у разi вiдсу-гностi технiчtlоi мохtливостi перерахувати
Позичальнику кошти на банкiвський рахунок.
2.|.|.2. Вимагати вiд Позичальника повернення Суми кредиту, процентlВ за користування
крелитом та виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених цим Щоговором та Правилами

2.

1

L

надання грошових коштiв у Кредит ТоВ кУКр крЕдиТ ФIнАнС>> (далi - Правила), якi с
невiд'емною частиною цього [оговору.
2.1.1.з, Здiйснити безспiрне списання грошових коштiв з банкiвського рахунку Позичальника
дJuI повного погашення Заборгованостi.
2.| .2, Кредитолавець зобов' язаний:
2.|.2.1. Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за цим .Щоговором (у тому числi
дострокове), як частинами так i у повному обсязi.
2.1.2.2. Повiдомити Позичальника про змiну даних, визначених п.8 цього Щоговору протягом 3
(трьох) днiв, з моменту виникнення таких змiн шляхом направлення електронного повiдомлення
через особистий кабiнет таlабо шляхом Смс-повiдомлення та/або на електронну адресу
Позичальника, тощо.
2.|.2.з, На вимогу Позичальника надавати iнформацiю, щодо послуц якi надае Кредитодавець, а
ТаКОЖ праВо на отримання яких визначено чинним законодавством Украiни.
2.1.2.4. Виконувати зобов'язання, що rrерелбаченi цим /{оговором.
2,2. Права та обов'язки Позичальника.
2.2.|. Позичальник мае право:

i

чи частково сплатити проценти за
користування Кредитом.
2.2.1.2. Отримувати iнформачiю з питань надання фiнансових послуг Позича.пьника, щодо
послуг якi надас Кредитолавець, iнформацiю, право на отримання якот визначено чинним
законодавством Украiни.
2.2.1.з. Звернутися через Електронний кабiнет ло Кредитодавця з питанням пролонгацii Строку
кредитУ та, вiдпоВiдно, стрОку лii !оговору. Пролонгацiя ,Цоговору здiйснюеться згiдно )л\dов,
вкiваних у Правилах.
2.2.|,4.Iншi права, визначенi цим flоговором.
2.2.2. Позичальник зобов'язаний
2.2.2,1. Надати Крелитодавцю yci необхiднi документи для укладення цього .Щоговору та
лостовiрну iнформацiю щодо cBoei особи, свого фiнансового стану, тощо.
2.2.2.2. Своечасно повернути Кредит, проценти за користування Кредитом
порядку,
визначеному цим Щоговором.
2,2,2.з. Про змiну даних, зазначених в п.8 цього ffоговору, повiдомляти Крелитодавця протягом
(трьох) днiв
моменту виникнення таких змiн шляхом направлення електронного
повiдомлення через infb@creditkasa.conr.ua.
2.2.2.4. Виконувати iншi зобов'язання, передбаченi цим ffоговором.
2.2.1.|. !остроково повернути Крелит повнiстю

:

в
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3. Порядок повернення Кредиту, нарахування та сплати процентiв за

Кредитом,

корисryвання

3.1. ПозичаJIьник зобов'язаний здiйснювати повернення Кредиту та нарахованих процентiв на
умовах, встановлених цим !оговором та Правилами. Сторони досягли згоди у томи що
повернення Кредиту та сплата процентiв за користування Кредитом здiйснюватиметься
у
вiдповiдностi до yl!(oB цього.Щоговору, Правил та Графiку платежiв.
3.2. Строк та проценТи за користування Кредитом за циМ [оговором обчислюються згiдно п. 1.5.
цього ,Щоговору. Проценти за користування Кредитом нараховуIоться з дня перерахування
грошових коштiв на поточний банкiвський рахунок Позичальника, до якого eMiToBaHa платiжна
картка, BKtЦ}aHa Позичальником для укладення цього {оговору, ло TepMiHy погашення Кредиту.
Я*що Позичальник здiйснив прострочення погашення Заборгованостi за Кредитом, то за перiод,
з TepMiHy погашення по фактичну дату погашення Заборгованостi (зарахувtlння на поточний
рахунок Кредитодавця), включно, Позичальнику може бути Hapaxol}aнa суиа згiдно п. 1.6. цього
.Щоговору, Нарахування i сплата проводиться на заJIишок заборгованостi за Кредитом.
3.3. Заборгованiсть за.щоговором кредиту пiдлягас сtl"цатi шJlяхом безготiвкового перерахування
коштiв У розмiрi суми Заборгованостi на поточнl,tй рахунок Кредитодавця у строк,
встановлений [оговором кредиту.
3.4. У випадку прострочення сплати Заборгованостi, поверненнrI Кредиту Кредитодавцю та
сплата процентiв здiйснюсться у такiй черговостi:
- у першу чергу сплачук)ться неустойка та iншi платетti вiлповiдно ло
Щоговору, у разi наявностi;

- у другу чергу - сплачуються HapaХoBaнi проценти за користування Кредитом;
- у третю чергу - сплачусться сума Крели.гу.

3.5. Yci платежi за цим !оговором здiйснюються виключно у нацiональнiй грошовiй одиницi
Украiни - Гривнi.
4. Вiдповiдальнiсть CTopiH
4.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов цього,щоговору згiдно чинного

законодавства Украiн и.

4.2. Порушенням умов цього Щоговору с його невиконання або неналежне виконання, виконання

з порушенням )^,IoB, визначених змiстом цього ,Щоговору.

4.з. Закiнчення строку дii цього !оговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за

порушення умов, яке мало мiсце пiд час дiТ цього !оговору.
4.4. У разi cMepTi Позичальника, що наступила до закiнчення строку дii .Щоговору чиlабо до
моменту виконання взятих на себе зобов'язань за цим Щоговором, Bci права та обов'язки щодо
цього rщоговору переходять до його спадкосмцiв у порядку, визначеному чинним законодавством
Украiни,
4.5.Позичальник несе передбачену чинним законодавством Украiни вiдповiдальнiсть,
включzlючи кримiнальну, за використання чужих персон€rльних даних таlабо уI!{исне отримtlння
кредиту за чужими таlабо пiдробленими документами.
5. Порядок вирiшення спорiв
5.1. Yci спори та непорозумiння щодо укладання, виконання, розiрвання, змiни, визнання
НеДiЙСНИМ пОвнiстю або частково, а також з буль-яких iнших питапь, що стосуються цього
!оговору, пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв.
5.2. Якщо сторони не можуть дiйти згоди iз спiрних питань шляхом переговорiв, то такий спiр
вирiшуеться у судовому порядку згiдно чинного законодавства УкраТни.
б. ПОРядок внесення змiн та доповнень, припинення, розiрвання Щоговору.
б.l. Змiни та доповнення до цього !оговору укладаються шляхом пiдписання додаткових угод.

у разi надходження на поточний рахунок Крелитолавця грошових коштiв вiд Позича-гlьника
достатньому обсязi для сплати Заборгованостi, зобов'язання ПозичаJIьника вважаються
належно виконаними у такому випадку !оговiр кредиту припиня€ свою дiю з дати зарахування
грошових коштiв на рахунок Кредиr,одавця.
6,2.

в

6.3. [iя,,Щоговору припинясться:

6.3,1. За взаемною згодою CTopiH шляхом пiдписання додатковоТ уголи.

6,з.2. У iнших випадках, передбачених дiючим законодавством УкраiЪи.

7. Iншi умови [оговору
7.1. Невiд'емною частиною цього ,Цоговору с Правила (Правила надання грошових коштiв
у
Кредит Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <УКР кРЕДИТ ФIНдНС>).
7.2. УклаВши цеЙ .Щоговiр Позичальник пiдтверДжУ€, що BiH ознайомленийо повнiстю
розуrчлiе,
зобов'язуеться i погоджуеться неухильно дотримуватись Правил, текст яких розмiщено на вебсайтi Крелитодавця (https //www. creditkasa, соm. ua).
7.3. Мiсцем виконання цього !оговорУ с мiсцезнаходх(ення Крелитолавця, зазначене в Роздiлi 8
цього !оговору.
7.4. Недiйснiсть окремих умов цього !оговору, встановлена рiшенням суду не стае наслiдком
недiйсностi всього ffоговору, та у буль-якому разi не звiльняе Позltчальника вiд грошового
ЗОбОВ'ЯЗання Повернути Кредиr,та сплатити проценти за користування Кредитом.
7.5. Позича-пьник пiдтверлжу€, що:
- до укладення цього Щоговору Позичальник отримав вiд Крелитора ilIформацiЮ, Що визначена
ч. 2 ст. 12 Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послугD;
- Позичальник повiдомлений про своI права згiдно cTaTTi 8 ЗакоIrу Украiни <Про захист
персональних даних),
- iнформацiя надана Позикодавцем З /lотриманням вимог законодавства про захист прав
споживачiв та забезпе.туе BipHe розумiння Позичальником cyTi фiнансовоI послуги без
:

нав'язування tf гrридбання;
- ДО УКлаДення цього ffоговору надав

згод} усвiдомлюючи iT правовi наслiдки, на використання,
в якостi аналога власноручного пiдпису, для пiдписання цього.Щоговору електронного пiдпису
одноразовим iдентифiкатором, який надаеться Кредитодавцем;
- надав згоду на Передачу та обробку Кредитодавцем своiх персональних даних з метою оцiнки
фiнансового стану Позичаrьника та його спромох<нiсть виконати зобов'язання за .Щоговором

позики;
- надав згоду на те, що Кредитодавець ма€ право звернутись за iнформацiею про фiнансовий
стан Позичальника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Позича_гlьником особистими, сiмейними,
професiйними, дiловими або iншими стосунками;
- надав згоду на т€, що у разi невиконання або ненаJIежного виконання зобов'язань
Позича.гtьника перед Кредитолавцем, на пiдставi ttього .Щоговору Кредитолавець мае право
передiIти персоншlьнi данi Позичальника TpeTiM особам (включаючи tule не обмежуючись, Бюро
кредитних iсторiЙ, кредитним установам, колекторським компанiям) для захисту cBoix законних
прав та iHTepeciB, стягнення Заборгованостi за чим ,Щоговором, збltткiв та iнших засобiв
правового захисту;
- надав згоду на передачу Кредитодавцем iнформачii про стан заборгованостi ПозичаJIьника за
цим Щоговором, шляхом вiдправлення Кредитодавцем СМС на номср мобiльного телефону
Позичальника та електронних листiв на його email адресу. Позичальник розумiе, що спосiб
передачi iнформацiт, зазначений в цьому пунктi !оговору не дас достаr,lliй piBeHb захисту такоi
iнформачii вiд моrкливостi розголошення TpeTiM особам. KpiM того, Позitчальник надае згоду на
передачу Кредитодавчем iнформачiТ яка носить рекламно - iнформацiйний характер, щодо умов
надання Кредитолавцем iнших посJlуц у спосiб який зазначений в цьо}Iу пунктi .Щоговору або
iншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця.
7.6. Позичальник пiдтверд>liус, що отримуе кредит не на споживчi цiлi.
7,7.Yci неврегульованi цим ,Щоговором правовiдносини CTopiH регулюються чинним
законодавством Украiни.
8. Реквiзити та пiдписи cTopiH.

ПоЗИЧАJtЬI-IИК:

КРЕДИТОД,,\ВЕЩЬ:

ТОВ(УКР КРЕДlIТ ФIНАНС)
Мiсцезнаходження: YKpaTtra, 03l50, м.КиiЪ,

ПIБ:
Пu.пор, серi"Лrоr.У
ким, коли, виданий:

Мiсце проживання: Украiна,
Iлентифiкацiйний tIoMep:

_.

р.

вулиця Казимира Малеви,lа, булинок 86Н
€ДРПОУ: 38548598
п/р 260050526256З7
в ПАГ КБ (ПРИВАТБАНi:>, МФо 30071l
Тел: +38 (044) 3ЗЗ-5-222
E-mail : info@creditkasa.co ll. uа
;

Пiдпис

Пiдпис

4

Щод:lток

Nl дu КредитllоI,о логовору

лЪ

_

ви _._.-р.

Графiк rrлатежiв
l

.

I

(ей I'pat[liK п:tатеrкiв мiс,гиr,ь розрахунок Суми крелиту та процентiв

зазначенням 'I'epMiHy IIлаl,е)I(у, а саме:
TepMiH платежу

Сума Кредиту

2. Сукупна BapTicTb Крелиту складае

Нарахований
процент

_%

iз

Разом до сплати

вiд Суми Кредиту (у прочентному виразi)

aбo-Гpн.TaBкЛЮЧaсвсeбеПpoценTиЗaкopистyBaнняКpелитoм-%вiдCyми

Кредиту (у прочентному виразi) або _,_ грн. (у грошовому виразi).
З. Рiчна вiдсоткова ставка становить _% рiчних.
4. IJей Графiк платежiв укладений у двох оригiнальних примiрниках, по одному для
кожноi iз CTopiH, та с невiд'€мною частиною Кредитного договору Ns _ вiд _._.
р.
5. Реквiзиr,и Tzl пiлписи cтopiH.

ПIБ:

ПОЗИЧАЛЬI]IИК:

Паспорт серiя/номер/
ким, коли, виланий:
,,

_

Мiсце проживання: УкраIна,
lдентифi кацiй

Hlr

й

l l o]\,Iep

:

,I,oB
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