Примірний договір діє з 26.02.2020 року

Примірний Кредитний договір
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №_________

м.Київ
«___»________201_р.
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі ‐ Кредитодавець), в особі Виконавчого директора Резуєва Є.В., що діє на
підставі довіреності від 16.10.2019, 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, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплатити нараховані Кредитодавцем проценти
за користування Кредитом.
2. Строк кредиту ‐ _______ днів.
3. Графік платежів:
3.1. Термін
3.2. Сума Кредиту
3.3. Нараховані
3.4. Разом до сплати
платежу
проценти
__.__.201__ р.
_______‐(_______) грн. ________‐(_______) грн. ________‐(____________) грн.
4. Протягом строку Кредиту розмір процентів складає __% (________ відсотків) від 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 відсоткова ставка складає ____%.
5. Сукупна вартість Кредиту (вартість користування Кредитом) 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).
6. У разі якщо Позичальник не повернув Суму Кредиту у строк, встановлений пунктом 2 Кредитного
Договору, за весь час прострочення, включаючи день погашення Кредиту, Кредитодавець має право
нарахувати, згідно вимог чинного законодавства України, а Позичальник зобов'язаний сплатити до 2 % (двох
відсотків) (включно) пені від неповерненої Суми Кредиту за кожен день прострочення.
7. Якщо визначена п. 4 – 5 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 за весь період користування Кредитом проценти у розмірі 2 % (два відсотки) за
кожен день користування Кредитом, починаючи з моменту отримання Кредиту.
8. Цей Кредитний Договір та Правила надання грошових коштів у кредит разом складають єдиний договір
(надалі – Договір) та визначають усі істотні умови надання Кредиту. Укладаючи цей Кредитний
Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє всі умови, зобов’язується та
погоджується неухильно дотримуватись цього Кредитного Договору та Правил надання грошових коштів у
кредит (які є невід’ємними частинами Договору та разом складають Договір), текст яких наразі розміщено
на веб‐сайті Кредитодавця (https://creditkasa.ua) та, відповідно, укладає Договір.
9. Позичальник має право пролонгувати Договір на умовах, в порядку та у спосіб, що визначені Правилами.
На строк пролонгації процентна ставка складає 2 % (два відсотки) від Суми Кредиту за кожен день
користування.
10. Позичальник підтверджує, що до укладення Договору отримав від Кредитора інформацію, надання якої
передбачено чинним законодавством України, зокрема, частиною другою статті 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та забезпечує вірне розуміння
Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.
11. Усі неврегульовані Договором (цим Кредитним Договором та Правилами надання грошових коштів у
кредит) правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
12.Реквізити Сторін
ПОЗИЧАЛЬНИК:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
ПІБ:________ __________ ____________
Місцезнаходження: Україна, 01133, м.Київ, бул. Лесі
Паспорт серія/номер/ _________________,
Українки, буд. 26, оф. 407
ким, коли, виданий: ______________
____________________________ __.__.____р. ЄДРПОУ: 38548598
Місце проживання: Україна, ___________,
п/р 26005052625637 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711
IBAN UA493007110000026005052625637
____________________, _______________.
Тел: +38 (044) 333‐5‐222,
Ідентифікаційний номер: ________________
e‐mail: info@creditkasa.ua
Виконавчий директор
________ _._.
Резуєв Є.В.

