
ЗАТВЕIЦЖЕНО))

Наказом Л'g 1б-П вiц22 травня 2018 р.
fиректор ТОВ (УКР КРЕДИТ ФIНАНС)

ПРИМIРНИЙ ДОГОВIР

Крелитний логовiр ЛЪ

м. КиТв р.

ТОВ кУКР КРЕДИТ ФIНАНС) (далi - Кредитодавець), в особi директора Васюкова Олексiя
Вiкторовича. що дiс на пiлставi Статуту, з однiсТ сторони та

. паспорт cepiT . видании

(далi -Позичальник), з лругоТ сторони. разом по тексту кСторони>) уклали шей Крелитний
логовiр (далi - ffоговiр/flоговiр крелиту) про наступне:

l. Прелмет !оговору
1.1. Крелитодавець надас Позичальниковi на умовах, що передбаченi даним .Цоговором,

гpoшoвiкoШтИвКpелитвcyмiГpиBeнЬ(-)(дaлi*Сyма
крелиту) на умовах cTpoкoBocTi, зворотностi, платностi, а Позичальник зобов'язусться
повернути Крелит та сплатити HapaxoBaHi Крелитодавцем проценти за користування
Кредитом.

1.2, Крелит надасться Позичальнику виключно за допомогою Веб-сайту Крелитолавчя
(https://www.creditkasa.com,ua), за умови iлентифiкаrrii Позичальника та використа}Iпя
електронного uифрового п iдпису одноразовим iдентифiкатором.
1.3. Строк Крелиту за цим .Щоговором та строк дiТ flоговору складас
бу,ги поверrrутий згiдно Графiку платехtiв (додаток 1 ло flоговору) ло

лнiв. Крелит мас

року.
1.4. I{ей !оговiр € укладеним з моменту пiдписання Сторонами та набувас чинностi з

моменту перерахування Суми Крелиту на поточний банкiвський рахунок, до якого eMiT,oBalta
( при в'язана) платiх<на картка, в казана Позичальн иком для укладення цього .Щоговору
1.5. З цим ffоговором дiе акцiйна пропозицiя, згiдно якоТ протягом строку Крелиту,
встановленого пунктом l .3 !оговору, розмiр проuентiв складае 0,00l % (нуль цiлих одна
тисячна проченту) вiл Супли Крелиту за кожен день користування Крелитом. Проченти за

користування Кредитом нарахов},ються з першого дня перерахування суми кредиту
Позичальнику до закiнчення визначеного Щоговором строку, на який надаеться Кр.д"r. Рiчна
вiдсоткова ставка складае 0,З65Уо.
1.6. У разi, якщо Позичальник не повернув Суму Крелиту у строк, встановлений пунктом 1.3

l]оговору, за весь час прострочення, включаючи день погашення Крелиту, Кредитодавець ма€

право нарахувати, а Позичальник зобов'язаний qплатити включно до2Yо (двох проuентiв) вiд
неповерненоi Суми Крелиту за кожен день прострочення.
1.7. Якщо Позичальник прострочив TepMiHy платежу за акчiйним кредитом, то BiH сплачус
tlроценти за весь перiол користування кредитом у розмiрi2Yовiдсуми кредиту. llto не спJIачена
[Iозичальником в TepMiH платея(у.
1.7. Деталiзована iнформаuiя щодо визначення сукупноТ BapTocTi Крелиту при HapaxvBaHHi

осtlовних процентiв у вiдповiдностiдо пункту 1.5 .Щоговору зазначена у I'рафiку гlлатехtiв. який
с невiд'смною частиною цього Щоговору.

2. Права та обов'язки cTopiH
2, 1 . Права та обов'язки Крелитодавця.
2. l . l. Крелитолавець ма€ право:



2.1.1.1.Вiлмовити у вилачi Крелиту у разi вiдсутностi технiчноТ можливостi перерахувати
Позича;Iьнику кошти на банкiвський рахунок.
2.1.1.2.Вимагати вiд ПозичаJIьника повернення Суми Кредиту, проuентiв за користуваЕIFIя
Крелитом та виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених t_tим Договором та Прави"rlами
надання грошових коштiв у Крелит ТОВ кУКР КРЕДИТ ФIНАНС) (далi - Правила), якi с

невiд' смною частиною цього .Щоговору.
2, 1 .2.Кредитодавець зобов'язаний:
2.|.2.1, Прийня,ги 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 flоговору протягом
3 (трьох) днiв, з моменту виникнення таких змiн шляхом направлення електронного
гtовiдомлення через Особистий кабiнет таlабо шuIяхом СМС-повiдомлення таlабо на
електроI{ну адресу [Iозича:rьни ка, тощо.
2.| .2.З.I-1а вимогу Позичальника надавати iнформачiю. щодо послуг. якi надас Креllитодавеttь.
а також право на отримання яких визначено чинним законодавством УкраТни.
2.|.Z.4, Виконувати зобов'язання, що перелбаченi цим Щоговором.
2.2.Права та обов'язки Позичальника.
2.2.1 . Позичальник мас право:
2.2.\.1. .Щостроково повернути Крелит повнiстю чи частково i сплатити проценти за
користування Крелитом.
2.2,|,2. Отримувати iнформацiю з питань надання фiнансових послуг Позичальника, щодо
послуг якi надас Крелитолавець, iнформацiю, право на отримання якоТ визначено чинним
законодавством УкраТни.
2.2.|.З. Звернутися через Електронний кабiнет до Кредитодавця з питанням пролонгаuiТ
Строку кредиту та, вiдповiдно, строку лiТ {оговору. Пролонгацiя flоговору здiйснюсться зг,iдtlо

умов, вказаних у Правилах, але за стандартною процентною ставкою 2Yо (два проценти) за
кожен день користування Крелитом на перiод пролонгацiТ /fоговору (рiчна вiдсоткова ставка
складас 7З0%).
2.2,1,4. IHrlri права, визначенi цим {оговором,
2.2.2. Позичальник зобов' язаний :

2.2.2.1, FIадати Кредитолавrrю yci необхiднi документи для укладення цього flоговору ,га

.ltocToBipHy iнформачiю щодо своеi особи, свого фiнансового стан} тощо.
2.2,2.2. Свосчасно повернути Крелит, проценти за користування Крелитом в порядк}
визначеному цим !оговором.
2,2,2.З, Про змiну даних, зазначених в п.8 цього .Щоговору, повiдомляти Кредитодавця
протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення таких змiн шляхом направлення електронного
повiдомлення через info@creditkasa.com.ua.
2,2.2.4. Виконувати iншi зобов'язання, передбаченi цим flоговором.
3, Порялок повернення Крелиту, нарахування та сплати процентiв за користування Кредитом,
3,1. ПозичаJIьник зобов'язаний здiйснювати повернення Кредиту та нарахованих процентiв на

умовах, встановлених цим ,Щоговором та Правилами. Сторони досягли згоди у тому, що
повернення Крелиту та сплата прочентiв за IФристування Крелитом здiйснкlватиметься у
вiдповiдностi до умов цього Щоговору. Правил та Графiку платежiв.
3.2. Строк та проценти за користування Крелитом за цим flоговором обчислlоються згiд1-1о lt.

1.5, цього flоговору, Прошенти за користування Крелитом нараховуються з дня IIерерахуванFIя
гроtIIових коштiв на поточний банкiвський рахунок Позичальника, до якого eMiToBaHa платiжна
картка, вказана Позичальником для укладення цього.Щоговору, ло TepMiHy погашення Крелиту.
якщо Позичальник здiйснив прострочення погашення Заборгованост,i за Крелитом. то за
перiод, з TepMiHy погашення по фактичну дату погашення Заборгованостi (зарахування на
поточний рахунок Крелитолавця), включно, Позичальнику може бути нарахована сума згiлнсl
п. 1.6 цього !оговору. Нарахування i сплата проводиться на залишок заборгованос,гi за
Кредитом.



3.3, Заборгованiсть за !оговором кредиту, пiдлягас сгlлатi шляхом безготiвкового
перерахування коштiв у розмiрi суми Заборгованостi на поточний рахунок Кредитодавця у
строк" встановлений !оговором кредиту.
З.4. У випадку прострочення сплати Заборгованостi поверFIеIIня Крелиту Крелитолавuкl ,га

сплата прошентiв здiйснюсться у такiй черговостi:
- у першу чергу сплачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до [оговору. у разi
наявностi;
- у другу чергу - сплачуються HapaxoBaHi проценти за користування Крелитом;
- у третю чергу - сплачу€ться сума Крелиту.
3.-5. yci платех<i за Llим f]оговором здiйснrоються виключно у нацiональнiй гроrловiй одиtlицi
УкраТни - Гривнi,

4. Вiдповiдальнiсть CTopiH
4.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов цього flоговору згiдно чинного
закон одавства УкраТни.
4.2. Порушенням умов цього [оговору с його невиконання або неналежFIе виконання,
виконання з порушенням умов, визначених змiстом цього,Щоговору.
4.З, Закiнчення строку лiI цього [оговору не звiльняс Сторони вiд вiдповiдальносr,i за
порушення умов, яке мало мiсце пiд час дiТ цього !оговору.
4.4. У разi cMepTi Позичальника, що наступила до закiнчеllня строку дiТ Договору чиlабо ло
моменту виконання взятих на себе зобов'язань за цим [оговором, Bci права та обов'язки шоло
цього !оговору переходять до його спадкоемцiв у порядку, визначеному чинним
законодавством УкраТни.
4.5. Позичальник несе передбачену чинним законодавством Укратни вiдповiдальнiсть"
включаючи кримiнальну, за використання чужих персональних даних таlабо умисне
отримання кредиту за чужими таlабо пiлробленими документами.

5, Порялок вирiшення спорiв
5.1. Yci спори та непорозумiння щодо укладання, виконання. розiрвання, змiни. визнання
недiйсним llовнiсr,ю або частково, а також з буль-яких iнших гIитань, що стосуIоться цього
l[оговору, пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв.
5.2. Якщо сторони не Mo)ItyTb дiйти згоди iз спiрних питань шляхом гtереговорiв, то такий спiр
вирiшусться у судовому порядку згiлно чинного законодавства УкраТни.

6. Порялок внесення змilл та доповнеtlь, припинення, розiрван1,1я [оговору.
6. l. Змiни та доповнення до цього flоговору укладаються шляхом пiдписання додаткових угол.
6.2. У разi надходження на поточний рахунок Кредитодавця грошових коштiв вiд
Позичальника в достатньому обсязi для сплати Заборгованостi, зобов'язання Позичальника
вважаються належно виконаними у такому випадку.Щоговiр Кредиту припиняе свою дiю з дати
зарахування грошових коштiв на рахунок Кредитодавця.
6.З. Щiя !оговору припиняеться:
6.3.1. За взасмною згодою CTopiH шляхом пiдписання додатковоI уголи.
6.З.2. У iнших випадках. перелбачених дiючим законодавством УкраТни.

7. Iншi умови fiоговору
7.1. Невiд'смною частиною цього !оговору с Правила (Правила надання грошових коштiв у
Крелит Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстrо кУКР КРЕДИТ ФIНАНС)).
7.2. Уклавши цей !оговiр Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений, повнiстю розумiс.
зобов'язусться i погоджуеться неухильно дотримуватись Правил, текст яких розмiщено на веб-
сайтi Кредитодавця (https ://www.creditkasa.com. ua).
7.3, Мiсцем виконання цього.Щоговору е мiсцезнаходження Крелитолавця, зазначене в Роздiлi
8 цього !оговору,
7.4. Недiйснiсть окремих умов цього ffоговору, встановлена рiшенням суду не стае наслiдком
недiйсностi всього !оговору, та у буль-якому разi не звiльняс Позичальника вiд грошового
зобов'язання повернути Крелит та сплатити проценти за користування Крелитом,
7.5. Позичальник пiлтверлжуе, що:



- до укладення цього flоговору Позичальник отримав вiд Кредитора iнформацiю, що визначена
ч. 2 ст. 12 Закону УкраТни кПро фiнансовi послуги та дер}кавне регулювання ринкiв фiнансових
tlослуг);
- Ilозичальник повiдомлений про своТ права згiдно cTaTTi 8 Закону УrсраТни <Про захист
IIерсональних даних);
- irrформацiя надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист IIрав
спох<ивачiв ,га забезпечус BipHe розуп,riнrrя Позичальником cyTi фiнансовоТ послуги без
нав" язування rT прилбаFII{я.
- /lo укладення цього ,цоговору надав згоду, усвiдом.ltюrочи ii правовi наслiдки, на використання.
в якос,гi анаJlога власноручного пiдгtису, дJlя гtiдписання Ilього flоговору елекl,роннсlго lli,,(гlисч
одноразовим iдентифiкатором, який надаеться Itре;tитодавцем;
- надав згоду на передачу та обробку Крелитодавцем свотх персональних даних з метою оцiнки
фiнансового стану Позичальника та його спроможнiсть виконати зобов'язання за flоговором
позики;
- надав згоду на те, що Крелитодавець мас право звернутись за iнформашiсю про фiнансовий
стан ПозичаJIьника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з 1-1озичальником особистими, сiмейними.
професiйними, дiловими або iншими стосунками;
- надав згоду на те, що у разi невиконання або неналежного виконання зобов'язань
Ilозичальника перед Кредитолавцем, на пiдставi цього !оговору Крелитолавець мас гIраво
передати персональнi данi Позичальника TpeTiM особам (включаючи але не обмежуючись.
Бюро кредитних iсторiй, кредитним установам, колекторським компанiям) лля захисту своТх
законних прав та iHTepeciB, стягнення Заборгованостi за цим !оговором, збиткiв та iнших
засобiв правового захисту;
- надав згоду на передачу Крелитодавцем iнформачiт про стан заборгованостi ПозичаJIьника за
цим flоговором, Luляхом вiдправлення Кредитодавцем СМС на номер мобiльного телефону
Позичальника та електроIlних листiв на його email алресу. Позичальник розумiс, шtо спосiб
перелачi iнформачii, зЕвначений в чьому пунктi Щоговору не дас достатнiй piBeHb захисту такоТ
iнформачii вiд молtливостi розголошення TpeTiM особам. KpiM того, Позичальник надае згоду
на передачу Крелитодавцем iнформаuiТ яка носить рекламно - iнформашiйний характер. щодо
умов надання Кредитодавцем iнших послуц у спосiб якиЙ зазначений в цьому пунктi l]оговору
або iншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця.
7.6. Позичальник пiдтверлжу€, що отримус кредит не на споживчi цiлi.
].1. Yci неврегульованi цим ,Щоговором правовiдносини CTopiH регулюються чинним
законодавством Украiни.

8. Реквiзити та пiдписи cTopiH.
ПОЗИЧАЛЬНИК:
ПОЗИЧАЛЬНИК:

ПIБ:
llu.пор, ..рi"Л,"r.1э/
ким, коли. видании:

Мiсце проживання : Украiна,

lдентифiкацiйний номер:

IIiдпис

Il iлrlпсаrlо електронtlrrм пiдпlrсом
одtlоразовим iдеllтифiкатором

КРЕДИТОДАВЕЦЬ:

тов
кУКР КРЕДИТ ФIНАНС>>
Мiсцезнаходження: YKpaTHa,Ol l33 , КиТв,
бул. Лесi УкраТнки, буl,.26, оф. 407.р.

ffиректор / Ге
BacroKoB о.В.



Додаток Nl дп Крелитного ДогоВору м- вiд D.

Графiк платежiв

l. I{ей Графiк плаr'ехtiв мiстить розрахунок Суп,rи Крелиту та процеFIтiв iз зазначенням
TepMi

2, Сукупна BapTicTb Крелиту склада€ вiд Суми Крелиту (у прочен.гному виразi)
aбo-Гpн.TaBклЮЧaевсебеПpoцеНTизaкopисTyBaнНяКpелитoмвiдСyми
Крелиту (у проuентному виразi) або грн.(у грошовому виразi).

3. Рiчна вiдсоткова ставка становить 365 % рiчних.
4. I-{ей Графiк платежiв укладений у двох оригiнальних примiрниках, по одному для кохtноТ

iзСт.opiн,тaсневiД'сМнoIoЧacTинoIoКpелитнoгoДoГoBopyJ\Ъ-вiд-p.
5. Реквiзити та пiдписи cTopiH,

ПОЗИЧАЛЬНИК: КРЕДИТОДАВЕЩЬ:

ТОВ (УКР КРЕДИТ ФIНАНС)
Мiсцезнаходжеrlня: YKpaTHa,Ol lЗ3 , КиТв.
бул. Лесi Украiнки, бул.26, оф. 407

IIIБ:
Гtu.nr,,p,, ."роЛ,оr.У

, _ _._,_р. €ДРПОУ: 38548598
Мiсце IIроживаI{Itя: УкраТна, п/р 26005052625637

в ПАТ КБ кПРИВАТБАНК),
мФо 30071l
Тел: +З8 (044) ЗЗЗ-5-222
E-mail : info@creditkasa.com.ua

Пiдпис

Iдентифiкацiйний номер :

ким. коли, виданий:

Пiдпис

epMlIly плате}I(у. а сам
TepMiH плагежу Сума Itрелиту I lарахований

проlIент
разом до сплати

le


