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1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Ці Правила відкриття кредитної лінії для юридичних осіб ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (надалі – Правила)
є загальними для усіх Договорів про відкриття кредитної лінії, що не є споживчими
кредитами, які укладаються чи є укладеними ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» на умовах та в період дії відповідної
редакції Правил.
1.2.
Дані Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу
України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних» та інших
нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
1.3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ
ФІНАНС» у своїй діяльності при відкритті кредитної лінії (наданні коштів у кредит, що
не є споживчим) дотримується цих Правил, та чинних нормативних актів, що регулюють
порядок надання такого виду фінансових послуг.
1.4.
Правилами визначаються умови та порядок укладання Договорів про
відкриття кредитної лінії з клієнтами Товариства юридичними особами, порядок ïx
зберігання, а також зберігання інших документів, пов’язаних з наданням цього виду
фінансових послуг, порядок доступу до документів та іншої інформації, пов'язаної з
наданням фінансових послуг, та систему захисту інформації, порядок проведення
внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих
документів при здійсненні операцій з надання цього виду фінансових послуг,
відповідальність посадових осіб, до посадових обов'язків яких належать безпосередня
робота з клієнтами, укладання та виконання зазначених Договорів.
1.5.
Правила є невід'ємною частиною Договору та разом з Договором про
відкриття кредитної лінії для юридичних осіб, складають єдиний Договір.
2.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. У цих Правилах та/або Договорі терміни вживаються у такому значенні:
1) Договір або Договір про відкриття кредитної лінії – це письмовий договір, який
складається з Договору про відкриття кредитної лінії для юридичних осіб, цих Правил і
становить домовленість Кредитодавця та Позичальника, спрямовану на встановлення, зміну або
припинення взаємних прав і обов’язків щодо надання та обслуговування Кредиту.
2) Дострокове погашення кредиту – виконання Позичальником зобов’язань перед
Кредитодавцем за Договором у повному обсязі або частково до дати відповідного платежу,
передбаченої Договором.
3) Заборгованість – прострочені проценти за користування Кредитом, несплачена сума
Кредиту, нараховані, але не сплачені поточні проценти за користування Кредитом.
4) Заява – інформація щодо бажання отримати Кредит, яка надається Заявником
Кредитодавцю у письмовій формі до укладення Договору.
5) Заявник – юридична особа, яка має намір укласти Договір з Кредитодавцем (взяти на
себе права та обов’язки, передбачені Договором та Правилами).
6) Кредит (Сума Кредиту) – грошові кошти, надані Кредитодавцем Позичальнику
(клієнту) в розмірі та на умовах, що передбачені Договором. Кредит надається в національній
валюті України (гривні).
7) Кредитодавець/Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР
КРЕДИТ ФІНАНС», ідентифікаційний код юридичної особи 38548598.
8) Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Позичальника/Заявника
або представників/посадових осіб Позичальника/Заявника, які ідентифіковані або можуть бути
конкретно ідентифіковані, в тому числі, але не виключно прізвище, ім'я та по батькові, стать,
дата та місце народження, громадянство, резидентство, інформація про документ, що посвідчує
особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, зареєстроване та фактичне
місце проживання чи перебування, відомості про місце роботи та/або господарську діяльність,
відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професію, номери засобів
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зв'язку, адреси електронної пошти тощо.
9) Позичальник – це Заявник, з яким Кредитодавець уклав Договір, попередньо
встановивши (виходячи із інформації отриманої від такого Заявника та іншої інформації), що
такий Заявник відповідає вимогам, які визначені цими Правилами.
10) Проценти за користування кредитом – грошові кошти, які згідно Договору
Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю за користування Кредитом. Нарахування
Процентів здійснюється за процентними ставками, що визначені у Договорі.
11) Веб-Сайти (Сайти Кредитодавця) – https://creditkasa.com.ua/, https://creditkasa.ua/,
https://credos.com.ua/, https://navse.ua/, https://navse.in.ua/, їх url (уніфікований показник ресурсу).
12) Сторони – Кредитодавець та Позичальник.
13) Строк кредитування – строк, який визначається у Договорі та зі спливом якого
пов’язаний обов’язок Позичальника повністю виконати свої зобов’язання за Договором.
Визначається як період часу у місяцях, починаючи від дати видачі Кредиту (дати перерахування
Кредитодавцем суми Кредиту на банківський рахунок Позичальника).
2.2.
Невизначені цими Правилами та/чи Договором терміни вживаються
відповідно до чинного законодавства України.
3.
УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ
3.1.
Надання коштів Кредитодавцем Позичальникам здійснюється на умовах
платності, шляхом укладення Договорів про відкриття кредитної лінії.
3.2.
Для перевірки відповідності Заявника умовам, які містяться у цих Правилах,
та укладення Договору (взяти на себе права та обов’язки, передбачені Кредитним Договором
та Правилами) Заявник надає Заяву Товариству у довільній формі, у якій зазначається особа
Заявника, його майновий та фінансовий стан, бажаний розмір Кредиту та інші дані, які
необхідні для прийняття рішення Товариством про видачу Кредиту. Заявник зобов'язаний
вказати повні, точні та достовірні власні дані для прийняття Кредитодавцем рішення про
можливість надання Кредиту. Кредитодавець не несе відповідальності за будь-які наслідки,
які можуть бути спричинені помилковим або невірним зазначенням власних особистих даних
Заявника.
3.3.
Разом із заявою Заявник подає Товариству наступні документи щодо себе:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та
громадських формувань;
- довідка взяття на облік Заявника як платника податків та його режим оподаткування;
- копія документа, що підтверджує повноваження особи, що виступає від імені
юридичної особи.
3.4.
За вимогою Товариства, Заявник повинен додатково надати наступні
документи:
- документ, що підтверджує обсяги господарської діяльності Заявника;
- документи, що підтверджують доходи та майновий стан Заявника;
- письмовий розрахунок погашення кредиту (економічне обґрунтування);
- інші документи на розсуд Товариства, необхідні для прийняття рішення стосовно
надання кредиту позичальнику.
3.5.
До укладення Договору Заявник ознайомлюється з пропозицією
Кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного
Договору, в тому числі щодо обрання певної суми та строку Кредиту.
3.6.
Кредитодавець надає інформацію, необхідну для порівняння різних
пропозицій Кредитодавця, Заявнику безоплатно із зазначенням дати надання такої
інформації та терміну її актуальності.
3.7.
До укладення Договору Кредитодавець, використовуючи свої професійні
можливості, на власний розсуд оцінює кредитоспроможність Заявника, враховуючи, зокрема,
строк, на який надається Кредит, суму Кредиту, доходи Заявника, мету отримання Кредиту, а
також інформацію щодо виконання Заявником зобов’язань за кредитними операціями,
включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями. Оцінка кредитоспроможності
Заявника здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від Заявника, та, за
3

необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел. У разі ненадання
Заявником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються
законодавством або внутрішніми документами Кредитодавця, Кредитодавець має право
відмовити такому Заявнику в укладенні Договору.
3.8.
Заявник надає свою згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за
інформацією про фінансовий стан Заявника до третіх осіб (в тому числі до осіб, які пов‘язані
з Заявником господарськими стосунками), яка (така інформація) може бути необхідна для
прийняття рішення (в т.ч. з метою оцінки кредитоспроможності Заявника) про можливість
надання Кредиту та подальшого виконання Заявником умов Договору. Заявник, надаючи
Кредитодавцю контактні дані, підтверджує, що надання ним контактних даних не порушує
будь-яких прав третіх осіб, він має всі права та повноваження щодо надання відповідних
контактних даних згідно вимог ЗУ «Про захист персональних даних», а Кредитодавець
здійснюючи зв'язок з Заявником та/або з третіми особами за наданими контактними даними
діє повністю з дозволу та в інтересах Заявника з метою укладання та/або виконання
Договору.
3.9.
Заходи з належної перевірки Заявника здійснюються Кредитодавцем
відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-правових актів Національного
банку України у сфері фінансового моніторингу та внутрішніх документів Кредитодавця, що
встановлюють порядок проведення процедур ідентифікації та верифікації. Ідентифікація та
верифікація Заявника здійснюється Кредитодавцем одним із способів, визначених
нормативно-правовим актом Національного банку України з питань здійснення установами
фінансового моніторингу, а також уживаються інші заходи, які Кредитодавець визнає
необхідними для прийняття рішення про можливість надання Кредиту.
3.10.
Рішення про можливість надання Кредиту приймається Товариством
протягом 72 годин з дати отримання Заяви, на підставі інформації, вказаної у Заяві, інших
документів поданих Заявником та оцінки кредитоспроможності Заявника. Про прийняте
рішення Заявник повідомляється за контактними даними Заявника, вказаними ним у Заяві.
3.11.
Максимальна сума Кредиту та інші умови надання Кредиту визначаються на
підставі інформації, зазначеної в Заявці, фінансового стану та оцінки кредитоспроможності
Заявника.
3.12.
Приймаючи Заявку до розгляду, Кредитодавець не бере на себе зобов'язання
надати Заявнику Кредит.
3.13.
Кредитодавець має право відмовити Заявнику в наданні Кредиту без
зазначення причини такої відмови. Кредитодавець може запропонувати укладання Договору
на суму та строк, які відрізняються від умов вказаних Заявником у Заяві. Заявник має право
прийняти пропозицію укласти Договір на умовах, запропонованих Кредитодавцем або
відмовитися від цієї пропозиції.
3.14.
Відмова в наданні Кредиту можлива у таких випадках (зокрема, але не
виключно): негативна кредитна історія Заявника; при заповненні Заяви вказані недостовірні
та/або помилкові дані; Заявник не надав документи чи відомості про себе та свій фінансовий
стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами Кредитодавця;
наявність незакритих судових та/або виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості
з Заявника або банкрутство Заявника. Кредитодавець має право не повідомляти Заявнику про
причини відмови.
3.15.
У разі отримання Заявником від Кредитодавця повідомлення про прийняте
рішення щодо можливості надання Кредиту Заявник може звернутись до Товариства за
адресою його місцезнаходження для укладення Договору.
3.16.
Договори про відкриття кредитної лінії, які укладаються Товариством з
метою надання фінансових послуг, повинні містити істотні умови передбачені цими
Правилами.
Договори про відкриття кредитної лінії повинні містити наступні умови:
•
назву документа;
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•
найменування/ім’я, адреси, банківські та інші реквізити Сторін Договору;
•
предмет Договору, найменування фінансової операції;
•
розмір Процентів за користування кредитом
•
термін, та порядок нарахування Процентів за користування кредитом;
•
розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення
та умови взаєморозрахунків;
•
строк дії Договору;
•
дата видачі та дата повернення Кредиту;
•
порядок зміни i припинення дії Договору;
•
права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання aбo неналежне
виконання умов Договору;
•
умови звільнення Сторін від відповідальності за невиконання aбo неналежне
виконання умов Договору;
•
підтвердження, ознайомлення клієнта з нормами ч. 2 статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,
•
можливість та порядок дострокового повернення Кредиту;
•
інші умови, які вимагаються законодавством або погоджені Сторонами;
•
підписи сторін Договору.
3.17.
Після підписання Договір про відкриття кредитної лінії набуває юридичної
сили i є обов’язковим для його виконання всіма учасниками Договору.
3.18.
Протягом строку дії Договору, Позичальник має право звернутись до
Кредитодавця із запитом про перерахування частини або усієї суми Кредиту, право
Позичальника на отримання якої визначено Договором.
3.19.
Кредитодавець ініціює безготівковий переказ грошової суми Позичальнику
негайно після отримання запиту Позичальника про отримання частини Кредиту. Кредит
надається у безготівковій формі шляхом перерахування суми Кредиту на поточний
Позичальника.
3.20.
Оформлення, облік i контроль за здійсненням операцій з погашення ведеться
згідно з чинним законодавством України.
3.21.
Факт повного виконання Позичальником фінансових зобов’язань за
Договором може оформлятися відповідним актом.
ВИДИ КРЕДИТУ ТА ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА
КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ
4.1. Вид кредиту – кредитна лінія:
4.1.1. Строк користування:
- мінімальний – 6 місяців;
- максимальний – 36 місяців.
4.2. За користування Кредитом Позичальнику нараховуються, а Позичальник повинен
сплатити Кредитодавцю проценти у розмірі, який зазначено в Договорі. Обчислення строку
користування Кредитом та нарахування процентів за Договором здійснюється за фактичну
кількість календарних днів користування Кредитом відповідно до умов Договору. Таким
чином, проценти за користування Кредитом щоденно нараховуються на неповернену суму
Кредиту з першого дня перерахування Кредиту Позичальнику (перерахування грошових
коштів на поточний рахунок Позичальника) до дня (включно), коли Позичальник повністю
виконав зобов’язання за Договором, але не більше передбаченого Договором строку
кредитування.
4.3. Процентна ставка за Договором фіксована. Фіксована — процентна ставка є
незмінною протягом дії Договору. Встановлений Договором розмір фіксованої процентної
ставки не може бути змінений в односторонньому порядку. Для цілей розрахунку процентів
за фінансовим кредитом використовується місячна ставка на основі року, що складається з
365 днів. За Кредитом при укладенні Договору може бути встановлена процентна ставка від
15 до 30 відсотків річних.
4.4. Повернення Кредиту та сплату Процентів за користування Кредитом Позичальник
4.
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зобов’язаний здійснювати відповідно до умов Договору. Позичальник має право сплачувати
Проценти за користування Кредитом та повертати Кредит достроково.
4.5. Повернення Кредиту та сплату Процентів за користування Кредитом Позичальник
зобов’язаний здійснювати шляхом безготівкового переказу грошових сум, належних до
сплати на банківський рахунок Кредитодавця. Днем сплати є день зарахування відповідної
суми на рахунок Кредитодавця.
4.6. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за
Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені
проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору.
4.7. У разі порушення умов Договору, Товариство має право вимагати дострокового
погашення Кредиту та дострокового внесення Позичальником інших платежів, передбачених
Договором за час фактичного користування Кредитом.
4.8. За бажанням Позичальник має право достроково повернути Кредит, у тому числі
шляхом збільшення суми періодичних виплат
4.9. У випадку неповернення Кредиту Товариство має право прийняти у заставу майно
та реалізувати його, у відповідності до чинного законодавства, або вчинити інші дії,
передбачені чинним законодавством України, з метою повного погашення заборгованості.
4.10. У разі виникнення у Позичальника простроченої заборгованості по Договору
Кредитодавець має право здійснювати заходи спрямовані на врегулювання простроченої
заборгованості в позасудовому порядку.
ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВІДКРИТТЯ
КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ, А ТАКОЖ ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З
НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
5.1. З метою забезпечення зберігання Договорів, а також інших документів, які
пов'язанні з наданням Товариством коштів, Товариство впроваджує облікову та реєструючу
систему Договорів. Облікова та реєструюча система Договорів, укладених Товариством,
створюється відповідно до вимог, передбачених Положенням про ліцензування та
реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання
фінансових послуг, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від
24.12.2021 № 153.
5.2. Облік Договорів здійснюється шляхом ведення Товариством облікової та
реєструючої системи, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з
надання фінансових послуг в електронному вигляді.
5.3. Договори про відкриття кредитної лінії для юридичних осіб а також інформація про
надання фінансової послуги Позичальнику зберігається окремо від інших договорів та
інформації Товариства протягом не менше ніж п’ять років після закінчення строку дії
Договору та/або до повного виконання зобов’язань за таким Договором. У разі наявності
додатків до Договорів, вони є невід’ємною частиною таких Договорів та зберігаються разом
з ними. Про виконання зобов’язань Позичальника за Договором, може складатись довідка,
яка підписується Кредитодавцем.
5.4. Усі укладені Договори та інші документи зберігаються у металевій шафі, доступ до
якої має Директор та відповідальний працівник Товариства. Опрацювання документів,
передачу їх в архів та зберігання архівних документів проводить відповідальний працівник.
5.5. Документи, створені за допомогою персонального комп’ютера зберігаються на
загальних підставах.
5.6. Видача Договорів (їхніх копій) у тимчасове користування стороннім особам та
установам, здійснюється з дозволу Директора Товариства.
5.
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6.
ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(КЛІЄНТІВ, ПОЗИЧАЛЬНИКІВ) ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ КОШТІВ
6.1. Порядок доступу до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням коштів
передбачає:
призначення відповідальних осіб за збереження інформації;
розподіл всієї інформації на категорії;
розподіл співробітників за рівнями доступу до тієї чи іншої інформації;
ведення журналів реєстрації видачі і повернення електронних носіїв інформації й інших
документів, в яких фіксується ПІБ, посада співробітника, дата і час одержання й повернення
документа, мета використання, тощо;
додаткову перевірку змісту інформації, що виноситься за межі офісу, відповідальними
особами, за збереження інформації;
контроль за обміном інформації за допомогою застосування електронної пошти
(інформація протоколюється в спеціалізованих файлах контролю).
6.2.Система захисту інформації забезпечує безперервний захист документів та іншої
інформації, пов'язаної із наданням коштів на усіх етапах її формування, обробки, передачі та
зберігання.
6.3.Захист інформації забезпечується шляхом впровадження та використання
відповідної системи захисту, що складається з:
нормативно-правових актів України, а також внутрішніх нормативних актів
Товариства, що регулюють порядок доступу та роботи з відповідною інформацією, а також
відповідальність за порушення цих правил;
заходів охорони приміщень, технічного обладнання та персоналу Товариства;
технологічних та програмно-апаратних засобів криптографічного захисту інформації.
6.4.Системи захисту інформації забезпечують:
- цілісність інформації, що передається;
- конфіденційність інформації під час її обробки, передавання та зберігання.
6.5.Розробка заходів охорони, технологічних та програмно-апаратних засобів
криптографічного захисту здійснюється Товариством або іншою установою на його
замовлення.
6.6.Товариство здійснює в межах своїх повноважень захист інформації від:
несанкціонованого доступу до інформації - доступу до інформації щодо надання
коштів, що є конфіденційною інформацією осіб, які не мають на це прав або повноважень,
визначених законодавством України, а також якщо це не встановлено договором.
Інформація, що є конфіденційною визначається законодавством України;
внесення несанкціонованих змін або часткового чи повного знищення інформації щодо
надання коштів особами, які не мають на це права або повноважень, визначених
законодавством України, а також не встановлених Договором.
6.7. Відповідальні працівники Товариства повідомляють працівника відповідного
підрозділу про випадки порушення вимог захисту інформації. У разі виявлення при цьому
ознак, що можуть свідчити про вчинення злочину, Товариство повідомляє про такий випадок
порушення вимог захисту інформації відповідні правоохоронні органи.
6.8. Співробітники Товариства виконують вимоги щодо захисту інформації та
підтримують конфіденційність інформації, що використовується при наданні коштів.
6.9. Співробітники Товариства несуть відповідальність за неналежне використання та
зберігання засобів захисту інформації, відповідно до чинного законодавства України.
6.10. Клієнту (Позичальнику) забезпечується право доступу до інформації щодо
діяльності Товариства в обсягах та межах, визначених чинним законодавством.
6.11. Уповноважені посадові особи зобов'язані на вимогу Клієнта (Позичальнику)
надати наступну інформацію:
- відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан,
які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
- перелік керівників Товариства та його відокремлених підрозділів;
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- перелік послуг, що надаються Товариством;
- ціну/тарифи фінансових послуг;
- кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності
членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі
фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5
відсотків;
- іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.
6.12. Товариство перед укладення з клієнтом (позичальником) договору щодо надання
фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
- найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти
особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів
фінансових послуг;
- відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги;
- інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного
реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків;
- інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання
відповідної фінансової послуги;
- контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності
особи, яка надає фінансові послуги;
- фінансову послугу, що пропонується надати клієнту (позичальнику), із зазначенням
загальної суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з
податками, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків
фінансових послуг;
- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість (якщо такі будуть
наявними);
- механізм захисту Товариством прав споживачів фінансових послуг та порядок
урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
- договір про надання фінансових послуг.
6.13. Товариство повинно мати та підтримувати в робочому стані власний веб-сайт
(веб-сторінку), на якому розміщувати та забезпечувати актуальність наступної інформації:
- повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження;
- перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;
- вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від
виду фінансової послуги;
- інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг;
- відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за
Товариством);
- відомості про склад наглядової ради (за наявності) та виконавчого органу Товариства;
- відомості про відокремлені підрозділи Товариства (за наявності);
- відомості про ліцензії та дозволи, видані Товариству;
- річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
- відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування
процедури санації Товариства;
- рішення про ліквідацію Товариства;
- режим робочого часу Товариства (для відокремлених підрозділів – за наявності), а
саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;
- відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан,
які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
- перелік керівників Товариства та його відокремлених підрозділів (за наявності);
- кількість часток у статутному капіталі фінансової установи, які знаходяться у
власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі
Товариства перевищують п'ять відсотків;
- іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на
отримання якої закріплено в законах України.
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6.14. Товариство забезпечує доступність інформації, розміщеної на власному веб-сайті
(веб-сторінці), не менше ніж за останні три роки.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ
7.1.
Сторони Договору, а саме Кредитодавець та Позичальник, мають також
(окрім інших, визначених у Договорі, цих Правилах та чинному законодавстві України)
наступні права та обов’язки.
7.2.
Права та обов’язки Кредитодавця.
7.2.1.
Кредитодавець має право:
7.2.1.1. Відтермінувати видачу Кредиту у разі відсутності технічної можливості
перерахувати Позичальнику кошти на банківський рахунок до усунення відповідних
технічних перешкод.
7.2.1.2. Вимагати від Позичальника повернення суми Кредиту, процентів за
користування Кредитом та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених Договором.
7.2.1.3. Укласти договір відступлення права вимоги за відповідним Договором з
будь-якою третьою особою без узгодження та/або консультацій з Позичальником.
7.2.1.4. Відмовити у наданні Кредиту, якщо згідно вимог чинного законодавства він
не матиме та або втратить право на отримання процентів за користування Кредитом.
7.2.1.5. Вимагати дострокового повернення Кредиту у випадку істотного порушення
умов Договору.
7.2.2.
Кредитодавець зобов’язаний:
7.2.2.1. Прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за Договором (у тому
числі дострокове), як частинами, так і у повному обсязі.
7.2.2.2. Надавати Позичальнику інформацію, щодо послуг, які надає Кредитодавець,
а також право на отримання яких визначено чинним законодавством України.
7.3.
Права та обов’язки Позичальника.
7.3.1.
Позичальник має право:
7.3.1.1. Достроково повернути Кредит (повністю чи частково) і сплатити проценти за
користування Кредитом.
7.3.1.2. Отримувати інформацію з питань надання йому фінансових послуг
Кредитодавцем, щодо послуг, які може надавати Кредитодавець, сервісні повідомлення та
іншу інформацію, право на отримання якої визначено чинним законодавством України.
7.3.1.3. Відмовитися від одержання Кредиту частково або в повному обсязі,
повідомивши про це Кредитодавця до встановленого Договором строку його надання.
7.3.1.4. Позичальник має право на звернення до Національного банку України
стосовно порушення його прав як споживача фінансових послуг.
7.3.2.
Позичальник зобов’язаний:
7.3.2.1. Надати Кредитодавцю усі необхідні документи для укладення Договору та
достовірну інформацію щодо себе, своїх контактних даних, місця знаходження, банківських
реквізитів тощо.
7.3.2.2. До моменту укладення Договору та отримання Суми Кредиту, повідомити
повну та достовірну інформацію щодо свого резидентства та виду господарської діяльності.
7.3.2.3. Надати повну та достовірну інформацію щодо його фінансового стану, в тому
числі але не виключно щодо наявності інших кредитів/договорів де він виступає
поручителем, відкриття справи про банкрутство/визнання банкрутом, інші обставини, які
можуть вплинути на виконання ним своїх зобов’язань перед Кредитодавцем.
7.3.2.4. Своєчасно повернути Кредит, проценти за користування Кредитом у порядку,
визначеному цими Правилами та Договором.
7.3.2.5. Повідомляти Кредитодавця про зміну своїх даних письмово не пізніше десяти
календарних днів з дня виникнення змін. У разі не надання/несвоєчасного надання
Позичальником змін щодо даних, які були надані Позичальником він несе всі ризики та
відповідальність, пов’язані із наданням недостовірної інформації в тому числі перед третіми
особами (у разі зміни номера телефона та/або зміни адреси місцезнаходження та/або
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банківських реквізитів).
7.3.2.6. Позичальник не має права відступати або іншим чином передавати будь-які із
своїх прав, передавати обов’язки або переводити борг за цим Договором без попередньої
письмової згоди Кредитодавця.
7.3.2.7. Виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1.
Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору та цих Правил
відповідно до чинного законодавства України.
8.2.
Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання,
тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором (Договором та Правилами).
8.3.
У випадку ліквідації Позичальника, що наступила до погашення
Заборгованості у повному обсязі, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до
його правонаступників у порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.4.
Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за
порушення умов, яке мало місце під час дії Договору.
8.5.
Позичальник, його представник несе передбачену чинним законодавством
України відповідальність, включаючи кримінальну, за використання чужих персональних
даних та/або умисне отримання Кредиту за чужими та/або підробленими документами.
8.6.
У випадку порушення Позичальником строків повернення Кредиту та/або
строків сплати процентів за користування Кредитом Кредитодавець має право: - звернутися
до іншої юридичної особи (в т.ч. колекторської компанії) для організації дій щодо стягнення
Заборгованості; - звернутися до суду за захистом своїх законних прав і інтересів; - передати
відомості та Персональні дані Позичальника до бюро кредитних історій як інформацію про
негативну кредитну історію такого Позичальника; - звернутися до нотаріуса за вчиненням
виконавчого напису (із обов’язковим додержанням передбачених для цього вимог та
обмежень, встановлених чинним законодавством України).
8.7. У випадку введення Позичальником Кредитодавця в оману шляхом надання при
укладенні Договору недостовірної інформації і таке надання недостовірної привело до
нанесення збитків Кредитодавцю, останній має право вимагати відшкодування таких збитків
від Позичальника.
9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ЧИ ПРАВИЛ ТА ПРИПИНЕННЯ
ДОГОВОРУ
9.1.
Ці Правила затверджуються наказом Кредитодавця та розміщуються на ВебСайтах для ознайомлення всіх зацікавлених осіб. Також ці Правила надаються Позичальнику
разом із пропозицією укласти Договір у письмовій формі, підтвердженням чого є підпис у
розділі 10 Договору.
9.2.
Договір набирає чинності з дати його укладення відповідно до даних Правил.
Строк дії Договору визначається у Договорі (Строк кредитування), але в частині виконання
зобов’язань Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором
(відповідно до ст. 599 Цивільного кодексу України).
9.3.
Кредитодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до
Правил. Змінені Правила розміщуються на Веб-Сайтах. Внесення змін до Правил не змінює
умови Договору (і відповідної редакції Правил як його складової частини) для вже укладених
між Кредитодавцем та Позичальниками Договорів.
9.4.
Зміни до Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, якщо такі
зміни не є використанням права Позичальника чи Кредитодавця, які чітко визначені цими
Правилами або Договором.
9.5.
Договір діє з дати набрання ним чинності до дати повного погашення
Позичальником всієї суми Заборгованості або дати дострокового припинення дії Договору у
порядку, встановленому Договором та чинним законодавством України.
9.6.
Позичальник має право достроково припинити дію Договору шляхом повного
дострокового погашення Заборгованості. У разі надходження на поточний рахунок
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Кредитодавця грошових коштів від Позичальника в достатньому обсязі для сплати
Заборгованості, зобов’язання Позичальника вважаються належно виконаними та у такому
випадку Договір припиняє свою дію з дати зарахування відповідних грошових коштів на
рахунок Кредитодавця.
9.7.
Дія Договору також може бути припинена:
9.7.1. За взаємною згодою Сторін.
9.7.2. У інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
10. ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ НАДАНИХ КОШТІВ
10.1. Уповноважені особи Товариства, які безпосередньо здійснюють моніторинг
наданих коштів, повинні дотримуватись вимог відповідних нормативно-правових актів про
боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та внутрішніх положень
Товариства з таких питань.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1.
Договір, застосовна редакція Правил та інші документи, які стосуються
укладення та виконання Договору, є єдиним документом, який зберігається у Кредитодавця
та Позичальника по одному екземпляру. За необхідності отримання копії таких документів,
Позичальник може звернутися до Кредитодавця в передбаченому Договором порядку з
відповідним запитом.
11.2.
Умови Договору, а також вся інформація, отримана Кредитодавцем,
Заявником/Позичальником у зв'язку з укладанням або виконанням Договору, відноситься до
інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію»), та може
бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, окрім випадків, передбачених чинним
законодавством України, Договором або цими Правилами.
11.3.
Заявник/Позичальник надає свою згоду на те, що Кредитодавець має право
звертатись за наданими Заявником/Позичальником контактними даними за інформацією
щодо Заявника, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту
та/або виконання Кредитодавцем своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором. При
цьому Заявник/Позичальник несе повну відповідальність в частині правомірності передачі та
подальшого використання Кредитодавцем наданих ним контактних даних в тому числі в
розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Заявник/Позичальник підтверджує, що
надання ним контактних даних не порушує будь-яких прав третіх осіб (в тому числі осіб, які
пов’язані із Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими
стосунками) та усі надані ним контактні дані отримані та передані ним, на законних
підставах Кредитодавцю для звернення Кредитодавця за такими контактними даними щодо
прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту Позичальнику та/або виконання
Кредитодавцем своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором, укладеним з
Позичальником.
11.4.
Нікчемність, а так само недійсність окремих умов укладеного Договору,
встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсність всього Договору та у будь-якому
разі не звільняє Позичальника від зобов’язання повернути Кредит та сплатити проценти за
користування Кредитом і неустойку (за наявності).
11.5.
Усі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Позичальник виходив при
укладенні Договору, Позичальник несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути
підставою для зміни умов Договору, та/або їх невиконання Позичальником.
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