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Кредитний договiр N9 _ вiд
м. Киiв

-р.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кУКР КРЕДИТ ФlНАНС) (далi - Кредитодавець), в особi
директора/генерального директора Васюкова Олексiя Вiкторовича, що дiе на пiдставi Статуry, з однiеI сторони та

(далi -Позичальник), з другоТ сторони, разом по тексry кСторони> уклали цей Кредитний
договiр (далi - flоговiр/flоговiр кредиry) про насryпне:

1. Предметflоговору
1.1. Кредитодавець надае Позичальниковi на умовах, що передбаченi даним flоговором, грошовi кошти в

Кредит в cyMi гривень ( (далi - Сума кредиту) на умовах
сrроковостi, зворотностi, платностi, а Гlозичальник зобов'язу€ться повернути Кредит та сплатити проценти за
користування Кредитом, заз наченi у п. 1.5. цього,Щоговору.
l.?. Кредит нада€ться Позичальнику виключно за допомогою Веб-сайту Кредитодавця
(https://www.creditkasa.com.ua), за умови iдентифiкацij Позичальника та використання електронного цифрового
пiдпису одноразовим iдентифi катором.
1.З, Строк Кредиту за цим flоговором та строк дiТ flоговору склада€ днiв, Кредит мае бути
повернутий згiдно Графiку платежiв (додаток 1 до flоговору) до року.
1.4, ЩеЙ flоговiр € укладеним з моменry пiдписання Сторонами та набувае чинностi з моменry перерахування
Суми Кредиry на поточний банкiвський рахунок, до якого eMiToBaHa (прив'язана) платiжна картка, вказана
Позичальником мя укладення цього ,Д,оговору, та дiе до повного виконання Позичальником cBoix зобов'язань
за,Щоговором.
1,5, Строк та проценти за корисryвання Кредитом за ,Д,оговором кредиту обчислюються на наступних умовах:
1.5.1. Протягом строку Кредиry, встановленого пунктом 1.3 flоговору, розмiр основних процентiв склада€:
- 2 % (два процента) вiд Суми Кредиry за кожен день користування Кредитом.
1.5.2. У разi якщо Позичальник не повернув Суму Кредиту у строк, встановлений пунктом 1,З,Щоговору, за весь
час прострочення, включаючи день погашення Кредиту, Кредитодавець ма€ право нарахувати а Позичальник
зобов'язаниЙ сплатити включно до 2 % (двох процентiв) вiд неповерненоi Суми Кредиry за кожен день
прострочення.
1.6.,Щеталiзована iнформацiя щодо визначення сукупноТ BapTocTi Кредиту при HapaxyвaHHi основних процентiв у
вiдповiдностi до пункту 1.5,1 .Щоговору зазначена у Графiку платежiв, який е невiд'емною частиною цього
пЩоговору.

2. Права та обов'язки cropiH
2.1. Права та обов'язки Кредитодавця.
2.1.1. Кредитодавець ма€ право:
2.1.1.1.Вiдмовити у видачi Кредиту у разi вiдсутностi технiчноТ можливостi перерахувати Позичальнику коlлти на
банкiвський рахунок.
2.1.1.2.Вимагати вiд Позичальника повернення Суми кредиту, процентiв за користування Кредитом та
виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених цим flоговором та Правилами надання грошових коштiв у
Кредит Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кУКР КРЕ,,ЩИТ ФlНАНС)) (далi - Правила), якi е невiд'емною
частиною цього Р,оговору.
2.L.L.З, Здiйснити безспiрне списання грошових коштiв з банкiвського рахунку Позичальника для повного
погаtлення 3аборгованостi.
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2. 1.2.Кредитодавець зобов'язаниЙ :

2,1"2,t, ПрийнятИ вiд Позичальника виконання зобов'язань за цим ,Щ,оговором (у тому числi дострокове), якчастинами так i у повному обсязi.
2,t,2,2, Повiдомити Позичальника про змiну даних, визначених п.8 цього flоговору протягом З (трьох) днiв, змоменry виникнення таких змiн шляхом направлення електронного повiдомлення через особистий кабiнетта/або цляхом Смс-повiдомлення та/або на електронну адресу Позичальника, тоlцо.
2,t,2,з, На вимогу Позичальника надавати iнформацiю, шодо послуг, якi надае Кредитодавець, а також право наотримання яких визначено чинним законодавством УкраТни.
2.L.2.4. Виконувати зобов'язання, що передбаченi цим ,Щоговором.
2.2.Права та обов'язки Позичальника.
2.2.1. Позичальник ма€ право;
2,2,t,l,,Щ,остроково повернути Кредит повнiстю чи частково i сплатити проценти за корисryвання Кредитом.
2,2,L,2, Отримувати iнформацiю 3 питань надання фiнансових послуг Позичальника, щодо послуг якi надаеКредитодавець, iнформацiю, право на отримання якоТ визначено чинним законодавством Украiни.
2,2,t,з,3вернутися через Електронний кабiнет до Кредитодавця з питанням пролонгацii Строку кредиry та,вiдповiдно, строку дiТ,Щоговору. Пролонгацiя flоговору здiйснюеться згiдно умов, вказаних у Правилах.
2.z.L.4, lнtчi права, визначенi цим,Щоговором.
2.2.2. Позичальник зобов'язаний:
2,2,2,t, Надати Кредитодавцю yci необхiднi документи для укладення цього ,Щоговору та достовiрну iнформацiю
шодо cBoei особи, свого фiнансового стани тощо,
2,2,2,2, Своечасно повернуги Креди1 проценти за корисryвання Кредитом в порядку, визначеному цим
Р,оговором.
2,2,2,з, Про змiну даних, зазначених в п.8 цього Р,оговору, повiдомляти Кредитодавця протягом З (трьох) днiв з
МОМеНry ВИНИКНеННЯ ТаКИХ ЗМiН lЛЛЯХОМ НаПРаВЛеНня електронного повiдомлення через info@creditkasa.com.ua.
2,2,2,4, У випадку прострочення сплати Заборгованостi за цим,Щоговором у повному обсязi, сплатити проценти,
HapaxoBaHi згiдно п. 1,5.2 цього пQ,оговору.
2.2.2.5, Ви конувати i н lлi зобов'яза ння, передбаченi цим,Щоговором.

3, Порядок повернення Кредиту, нарахування та сплати процентiв за корисryвання Кредитом.
з,1, Позичальник зобов'язаний здiйснювати повернення Кредиry та нарахованих процентiв на умовах,встановлених цим,щоговором та Правилами. Сторони досягли згоди у тому, що повернення Кредиту та сплатапроцентiв 3а корисryвання Кредитом здiйснюватиметься у вiдповiдностi до умов цього Догоsору, Правил та
Графiку платежiв,
з,2, Строк та проценти за корисгування Кредитом та нарахування процентiв за цим,щоговором обчислюютьсязгiдно п' 1,5,1 цьогО .Щоговору' При цьому, процентИ за корисгуВання КредИтом нарахОвуються з дняперерахування грошових коштiв на поточний банкiвський рахунок Позичальника, до якого eMiToBaHa платiжна
картка, вка3ана Позичальником мя укладення цього ,Щоговору, до TepMiHy погашення Кредиту. Якщо
Позичальник здiйснив прострочення погашення 3аборгованостi за Кредитом, то за перiод, з TepMiHy погашенняпо фактичну даry погашення 3аборгованостi (зарахування на поточний рахунок Кредитодавця), включно,
Позичальнику можуrь бри HapaxoBaHi проценти згiдно п, 1.5.2 цього ,Д,оговору. Нарахування i сплата процентiв
проводиться на залиtлок заборгованостi за Кредитом.
3,3, 3аборгованiсть за ,Щ,оговором кредиry що включа€ в себе Суму кредиту, Hapaxoвaнi ocHoBHi проценти,
додатковi проценти у разi несво€часного повернення Заборгованостi Позичальником, пiдляга€ сплатi шляхом
безготiвкового перерахування коlлтiв у розмiрi суми заборгованостi на поточний рахунок Кредитодавця у строк,
встановлений flоговором кредиту.
3,4, У випадку прострочення сплати 3аборгованостi повернення Кредиry Кредитодавцю та сплата процентiв
здiйснюеться у такiй черговостi:
- у першу чергу сплачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до flоговору, у разi наявностi;
- у другу чергу - сплачуються HapaxoBaHi проценти за корисryвання Кредитом;
- у третю чергу - сплачу€ться сума Кредиry,
З,5, Yci платежi 3а цим .Щоговором здiйснюються виключно у нацiональнiй грошовiй одиницi Украiни - Гривнi.

4. Вiдповiдальн icTb CTopiH
4,1, Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов цього,Щоговору згiдно чинного законодавства Украiни.
4,2, Порушенням умов цього,щоговору е його невиконання або неналежне виконання, виконання з порушенням
умов, визначених змiстом цього Р,оговору.
4,3, 3акiнчення строку дii цього Договору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за порущення умов, яке маломiсце пiд час дii цього ,Щоговору.
4,4, У разi cMepTi Позичальника, lло наступила до закiнчення строкУ дiТ.Щоговору чи/або до моменту виконання
взятих на себе зобов'язань за цим flоговором, Bci права та обов'язки щодо цього flоговору переходять до його
спадкоемцiв у порядки визначеному чинним законодавством Украiни,



4.5. Позичальник несе передбачену чинним законодавством Украiни вiдповiдальнiсть, 8ключаючи кримiнальну,
3а використання чужиХ персональних даних та/або умисне отримання кредиту за чужими та/або пiдробленими
документами.

5. Порядок вирiшення спорiв
5,1, yci спори та непорозумiння lцодо укладання, виконання, розiрвання, змiни, визнання недiйсним повнiстю
або частково, а також з будь-яких iнших питань, що стосуються цього.,д,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 законодаsства Украiни.

6. ПОРЯДОк Внесення змiн та доповнень, припинення, розiрвання,Qоговору.
6.1. 3мiни та доповнення до цього flоговору укладаються шляхом пiдписання додаткових угод.
6.2. У разi надходження на поточний рахунок Кредитодавця грошових коштiв вiд Позичальника в достатньому
обсязi для сплати 3аборгованостi, зобов'язання Позичальника вважаються належно виконаними у такому
випадку,Щоговiр кредиry припиня€ свою дiю з дати зарахування грошових коштiв на рахунок Кредитодавця.
6.З.,Щiя Договору припи ня€ться:
6.3.1. 3а вза€мною згодою CTopiH шляхом пiдписання додатковоi угоди.
6.3.2. У iнших випадках, передбачених дiючим законодавством УкраТни.

7. lнtдi умови,Щоговору
7.1. Невiд'емною частиною цього.Щоговору е Правила (Правила надання грошових коштiв у Кредит Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю <УКР КРЕДИТ Фl НАНС))).
7.2,Уклавuи цеЙ,Щоговiр Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений, повнiстю розумiе, зобов'язуеться i

погоджу€ться неухильно дотримуватись Правил, текст яких розмiщено на ве6-сайтi Кредитодавця
(https ://www.creditkasa. com. ua).
7.З. Мiсцем виконання цього ,Щоговору е мiсцезнаходження Кредитодавця, зазначене в Роздiлi 8 цього,Щоговору.
7,4. Недiйснiсть окремих умов цього Р,оговору, встановлена рiшенням суду не стае наслiдком недiйсностi всього
Р,оговору, та у будь-якому разi не звiльняс Позичальника вiд грощового зобов'язання повернути Кредит та
сплатити проценти за користування Кредитом.
7.5. Позичальник пiдтверджу€, що:
- flo укладення цього Р,оговору Позичальник отримав вiд Кредитора iнформацiю, що визначена ч.2 ст. L2
ЗаКОНУ УКРаiни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг));
- Позичальник повiдомлений про свот права згiдно статгi 8 3акону Укратни (про захист персональних даних>>;
- lнформацiя надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачiв та
ЗабеЗПеЧУе BipHe розумiння Позичальником cyTi фiнансовоi послуги без нав'язування iT придбання.
- !о укладення цього Договору надав згоду, усвiдомлюючи iT правовi наслiдки, на використання, в якостi
аналога власноручногО пiдпису, для пiдписання цього Р,оговору електронного пiдпису одноразовим
iденти фiкатором, яки й нада€ться Кредитодав цем;
- Надав згоду на передачу та обробку Кредитодавцем своТх персональних даних з метою оцiнки фiнансового
стану Позичальника та його спроможнiсть виконати зобов'язання за,щоговором позики;
- Надав 3году на те, що Кредитодавець ма€ праsо звернутись за iнформацiею про фiнансовий стан Позичальника
до TpeTix осiб, якi пов'я3анi з Позичальником особистими, сiмейними, професiйними, дiловими або iнщими
стосунками;
- НаДаВ ЗГОДУ На те, шо у разi невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника перед
Кредитодавцем, на пiдставi цього,Щоговору Кредитодавець ма€ право передати персональнi данi Позичальника
TpeTiM особам (включаючи але не обмежуючись, Бюро кредитних iсторiй, кредитним установам, колекторським
компанiям) для захисry свотх законних прав та iHTepeciB, стягнення 3аборгованостi за цим flоговором, збиткiв та
iнших засобiв правового захисry;
- Надав згоду на передачу Кредитодавцем iнформацii про стан заборгованостi Позичальника за цим Договором,
шляхом вiдправлення Кредитодавцем Смс на номер мобiльного телефону Позичальника та електронних листiв
на його email адресу. Позичальник розумiе, шо спосiб передачi iнформацiТ, зазначений в цьому пунктi Р,оговору
не да€ достатнiй piBeHb захисry TaKoi iнформацii вiд можливостi розголошення TpeTiM особам, KpiM того,
Позичальник нада€ згоду на передачу Кредитодавцем iнформацii яка носить рекламно - iнформацiйний
характер, щодо умов надання Кредитодавцем iнших послуг, у спосiб який зазначений в цьому пунктi,Щоговору
або iншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця.
7,6, Позичальник пiдтверджу€, lло отриму€ кредит не на споживчi цiлi.
7.7.Yci неврегульованi цим flоговором правовiдносини CTopiH реryлюються чинним законодавством УкраIни.

8. Реквiзити та пiдписи cTopiH.
По3ИЧАЛЬНИК: КРЕflИТОflАВЕЩЬ:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстюП lБ:

Паспорт се рiя/н омер/к и м, коли, виданиЙ; (УКР КРЕДИТ ФlНАНС)
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виданиЙ Мiсцезнаходження: УкраТна, Киiв, 03680, вул. Боженка,
86н
€,ЩРПОУ: З8548598
п/р 260050526256З7
в ПАТ КБ кПРИВАТБАНК>,
мФо з00711
Тел: +38 (044) З33-5-222
E-mail : info@creditkasa.com.ua

lдентифiкац|йний номер:

Пiдписано електронним пiдписом одноразовим flиректор
iдентифiкатором Васюков о.В.
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l

flодаток N91 до Кредитного договору Ng _ вiд _._._р.
Графiк платежiв

1. ЩеЙ Графiк платежiв мiстить розрахунок Суми кредиry та процентiв iз зазначенням TepMiHy платежу, а

саме

2. Сукупна BapTicTb Кредиry склада€ _% вiд Суми Кредиту (у процентному виразi) або грн.
та включа€ в себе проценти за корисryвання Кредитом _% вiд Суми Кредиry (у процентному виразi)

або ,_ грн. (у гроlловому виразi).
З. Реальна вiдсоткова ставка становить _ % рiчних.
4. l-{ей Графiк платежiв укладений у двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноi iз CTopiH, та е

невiд'емною частиною Кредитного договору N9 _ вiд _._._р,

5. Реквiзити та пiдписи cTopiH.
ПОЗИЧАЛЬНИК:

П lБ:

КРЕflИТОflАВЕЩЬ:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Паспорт серiя/номер/ким, коли, виданий: кУКР КРЕ.ЩИТ ФlНАНС)
виданий Мiсцезнаходження: Украiна, КиIв, 0З680,

вул. Боженка,86Н
€flРПОУ: З8548598
п/р 260050526256З7
в ПАТ КБ кПРИВАТБАНК>,
мФо з00711
Тел: +38 (044) 33З-5-222

-,-.-р.Мiсце проживання; УкраТна,

lдентифiкацiйний номер;
E-mail : info@creditkasa.com.ua

Пiдписаноелектроннимпiдписомодноразовим flиректор
iдентифiкатором Васюков О.В.

TepMiH платежч Сума Кредиту нарахований процент разом до сплати
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