j(o;taToK Nч l iK) (l lplIlll]l ttадаttня коштiв
l]iltllK),.
B,toMy числi i tta yMoBax фiнансовоt,о
у

крс,lп1)

l]

'l

oBltpttc гtзi

,t

oбltOiK.,tltlto вi,цповiдал ыtiстю
С1 liр'я Фillаttс..

тоItАриство

-

оБмl]жt]IItI()t() BI]UIoBI/lлJbtIl(j1,1()
((-'Y:]lP'rI ФI IlAIl сj>

:t

Ilottcttettltя ttуoio пiОlопulвкtt DоlовOрJ,па outoBi muповоi r|ltl1l.tttt
п)|с,пli :paQlu заttсlвttкlпltlt ьс,я c,ttitlllc,lбitttttttKt1.1t 'l'OB k('(D, Ilц tliOcпtcttti llц.,!e,lr,l!t!.|l чшtо.v поdаttu

П озttч alt

bt

t

uкrлt

ч пt iB, -

Оо g,.lt

роii!i l3 кlllilllИ{'И

I',4

РIiКВlЗll7'll ('7'()l'Il!,

,'I.t>t

t l t t

l

t t t t ) l

l

i

,

l

, яtittlrl tIl.,tл;i1l l1il)ltl!L,.\,(,пlbcr! пti.tbt:tt

.l,

яку.viсmumь c,Kpiп.leHuit d.lK.y.ttettпt, пiОпцL,о:l пlu 11ачцпlкl)k) ('lп(|lill,

_

-

}, вuпаок1,, dрук.|,

п аксп,l

.\,

ol

),1 цil )l1,|, i

! J|]L,nll

)L,|1t|]

11l

l>L\l ] ll l |)o.\le l11l7ill О6( )\'(,lП l )pt)l l1l|,(),-o ОР.УКУ,

бuХ'utttl

ioll.|,(liullllbul r!oяBrlo|llli .у itlltlBopi,

пех(,п().1l ttttOi.lcttu,tt c,tttti.lt пtрч|лпt1-1t- lIE

xx,ttit

))кlаОасmьсrl/пidllllс,\,спlъсrl з [ I r цч,tц.lt,t tttKt 1.1t iв().\ c(pL.iil Ilrl(),,l) ll 11ll)-l)1l|, ]1.\']!]i1]1|
YBuztt!! ! ,[|ozoBopu, BiittoBiOtlo io llllt.lo? чurlllo?o juKolloiuBLlllBl, iрукуюtпьcrr:

-

з BllKopuL,lпallllrll! l|lрLхhп1"|1, |!()рlк),,о Ko,:bopy, lullttitпlyltt ,!t,iцl, |еrduпч, Т'uhопtu, Тitпе.у Nсrr Rопtап
або оОнiсю з цLr u|о зQпвера.хсаlli браtiб_t,ко-ч Kpci)ttпtol)utлpt lзQ вttк.tкlчаttttя.lt ieKopaпultttttt i
р,lкс,tпttснчх ulpur|lпiB), ке?.lя lle,llеtшlа l l OpуKupc,bKttx п.1,1!lill|iG"
- з.|l i)|(ряОкulll.\l i tпtcpBu. ttl.tt l l( .\le lш а l п) |l] ldPl ю.-l):
- t tапi вж,uрt t ttlt ll| к ре с.,! е l я.1l :
1

t !

1

За

кон|, про к|эedttn|jca

I

l

1

l

lя

Вk)повidчо Оеякчй mекс,tп _|,doloBrl|)i BlOi.lel!l!i

ut1ll|пtt,tt.

,ltt,tt1,1tttt.lt

IlримlрниЙ

логоl]lр

про наllаtlпя коulтiR у позlIкуl в тому чltслi i на ),M()Bllx фillаllсовоl0 крс,лrl,гу Jф
(л.]lя tlесllожlll]ч l1x Kl)c,itlll iR)

()

_

202_р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕtlОЮ ВlДПОВIДАЛЫ|IСТЮ кСУЗlР'Я ФIlIАНС> (далi кКредитодавець>), мiсцезtlаходжен н я якоl,о: 03067. м, Киiв. ByJ. l'apMaTtla. бул, 6.
код СДРПОУ: 398045l5,
\ jт)llt!чuпllt ituti c.,пttlc,rcttrl ,rltlсiiзli) в осОбi

, якиЙ ltic lta пiлс,гавi ('rагl,r,у /абrl зuзllllчllпlll ()L,()(-).|, яка BllKu!.l,C
о(ххt'я,зкtt OttpeKпtclpct, ittr|хlр.ltацiпt tlu llhс,tпц]i чtl:tl 0it '),l c1,1ttir]cI.rРtrtttl.
та
|вкч !|,Llпbl,,, пlttlttе tttti,lte tt.lBcltlllя K)Pll()l1,1l!ol Ос'сlбtt/ dlЯ ФОIl
прiзвuulе. i,tl'я по бttпьковi ) (лалi - (Ilозllчальник)). ко,ц C/lI)l lОУ/iнливiл),аJlыlий податковий номер
директора

платника

.

tlодаткiв:

(вказt,юпься

itttцi

пt

__ (rtKtt,t.|,cпtt,c,lt

<Стороttи>.

вiд Кредитодавця

ictteзttaxtl.,trKc ttня

реквiзttпttt llозttчtt.tt,ttttt;сt

IIllj,

зU

ttцй.til)tюс-,rпi),

особi

яки й (tttlt,Lttlo - ().lr! ц)l)l!l)l1,1ltl)l ()L,обll),
\l)Rl ]\l l]1ь(,я l)l)K.l,\l(,llл] )1,1 llil)(,,ll1uBi ялi(),Y) ()ic),\

а KO)tilla 0Kpc\l() K('Toцrlta>. yK]laJlll lleil ,Ilоговiр про
вiл

I

lози чальн

и

ка

наданнякоштiВУпоЗикУ'В,гомуЧПсЛiiнаУмовах(;illаttсовоl.окреttлtтУ(lа;ti_<l[оговiр>),про
наступне:

|.l.

l, IlPlrlMET /1oI()Il()Py
clrri
tlil laTll Il(\tll'1.1.11,1lllK} tГolll(,lji li(,tllIи 1
зобов'яtlсtьсЯ
КрелttголавеttЬ
(лалi
ь
jl'(]?lh(.,'l
вен
ltt
t
lt,,t_l.tt\
(,'^.(l
l1лс
c,_\,.ltLt
с)ма ,rnipparu1 (
___
.г_ри
l

-

(Кредит))) на засаllах arроппuоa'i. ,uоро.гliосii. цi:,ьово,,о Rик()l]llстаllllя Tit ttltaTttocTi. а lIозичальник
я llоl]ерl]у,ги кре,ltllг lа cIlJlaTllTlI l]poltcllll1 la корис,|,)ваllllя крс,,tll'гом на умовах,

зобов'язус,l,ьс

визначених цим,llоговором.

1.2. Кредитодавець

нада€

Гlозичальнику кредит
(вказуеm ьс я

-(вКазусться

.u с пt

за

цiльовим призначенням

(метою):

а Kped u m,ч).

,гд

умови lIдlIдIll1,1 крt,,/lи'l-у
(_
р, Закirrчення
2. |. Кредит нада€ться строком з
_ ,, __, ,_ 2()2 _ р, rro заK iit,lго_ )ttopylttcнllя. 202_
мiсце пiд
мало
яке
.rJo*y oiT Д"-rору пе iвiльняс Сi"рЫ,,i ЙBlйBi:talil,rioc,ri
2.

строки в договорl. поряllок

час дiТ цього Договору.

]а користування кредитом до
2.2. Позичальник зобов'язусться поверltути кредll'lта с,tлаtи1,1l Ilроценти
погашення кредйту та
<графiку
закiнчення строку, визначеного п. 2,l. цього Логовору i вiлповi;lttо до
та процентiв )),
крслиту
}Ь 2 до цього Доiовору (лЪлi - кГРафiк логаш]енtlя

Ййi;;;,ri;.'Дооu,*о'
Ёйrоочraц' o6rn.n,o.

.oOouirunn' гiо,u.t-i"ппа у <I'pa(liK1' погаltlеllllя крел'lту та прочентiвя,

ЬЬй""a, на пр"пущеннi, Lrto ;1оговiр заlишасться лiiiсttttпl rtротягоNl сгроку лii, пердбаченого
yro"ur" цього'ДоiоворУ та що Сторони викоиаюгь своТ зобов'язаtlttя lla )NIoBax та у строки,
визначенi в чьому .Щоговорi.

i.З. Крaоr' пuдч.rr.' ilозrr-оrr*у

шляхом безготiв Kol]o,,o перерахування суми кредиту на

(Роздiл |3),
банкiвiький рахунок, вказаний Гlозичальником в реквiзи,гах ло цього Договору
з
суми
вiлповiдноi
раху}|ку_ К_редитодавuя,
2.4. ,l{атою надання кредиту вважасться дата списання
*P'ou'I
поГашеннЯ
вищезазначена дата надання кредиту зазнача€ться в кГрафiку
_Ч

i Tl!.1lll"

2.5'ДатоюЛоВернення(погашення)кредиТУ.таксамоякiда].ок]сllЛатиllроltснТlв.вВажастЬсядаТа
.
зарахування коштiв на банкiвський рахунок Крелитолавttя,
_ллi ,._л.
(у
необхiлностl
забезllечсltttям
iз
разi
ynrun.uu'
puai
/\оговор1
Ulо
2.6. СторонИ погодили,
у
ttосвiдчеttltя. llозичальнику необхiдно
забезпечiння за чи, До.оворJм), iuo iorp.Oy. нотарiалыiоt'о
,tpc,l'ix осiб. tttlв'язапих з отриманням,
чи cynyTttix llослr,l
укласти договори ulодо доllаткових
r,peTix осiб установлюсться виключно
обслуговуванням та поверненням крелиту, BapTicTb послуl,
таким и особами,

c"\1,1tL] цuQlраttч\
(rлtt з.\,r tпБс'лl
_
гit BK,'ttt'l'titt' в ссбс:
c,l.ll(/ цчфрсt.ttч\
( B.;L!,J.\,( ttlb(rl

2.7.
l
)7i

Загальна BapтicTb кре.tиту скла,,lа€

\_

'laKi вttlраr'и llозtt,tа:lыtttка: , проlIенти
заaа"ы,i в,-рати за крелитопл, якi включаюгь

,'_o,,rr,r.r|rrnn,,,, ,,|,,,",t,lP|)lll/',!),1l)

t1-1tt,

за|-аJlьtjlй p(IrMIp- npa.r,,.1'

(,л,]Jli /,lbL, (,l:lIL] /1,1/,llh,i,]l) l|1ll

користування Kpe/tl1l0]\t
',?2.
\б^цJусl,1осп

чич,у*--,

\_

2.8. Сторони погодили, Uro

,nnr*""ir,' l)

доъ;Ыо'l'

,

(BtiL! з.\,(:п

l,c,,l

за

Цur|ryаvu)

i

сп.ltачуються окремо у разl
разi l|евllкоllаlIl]я його обов'язкiв,

MpTocTi крелиту t'e вхоllять

ллатежi, що пiдлягають слпатi Ilозичzulьltltкопt у

с1:1/(,,

передбачених,Щоговором.

].ПРоцЕНТНдСl.АВКАЗАКРЕлИl.оМ,ii,t.иtt.tttlгя;ltlкIjОtiЧI,1С,'I1.1ltlЯ.У'ГоМУЧИСЛl
ll l ] 1,ol lI]l l,],l l]
I ]орrlдок зм l} l и,гд сI lJlлl
Ilpottcttгtta ставка становить
(liксовirttою,
].l. Il.,raTa за користува,ll]я кре,ц1,1тоN1 (проrtсrrти) с
,(jкu J.|,l()lпt,ся проценlпu
проl|енпц tlut|puttu) (_. __ _
_(вказl,кlmься
Фiксована
io pi"uut uir,.ay,u залlltllк), Kpe_ltlT), за Ko)iell .tc!lb KopllcTvl]alIIlя крслпто|\1,
й,r-;,i
oBtlporl
розьriр
I]ctlttoB,tcttttй
/[or
:lроцс,нтпа ставка с llсзмll]нп,.,,р,rrr,,r\],a,,u,,u a-rpu,,. ,I[ototltlllt,
Il0ря"lк},

|]o,LIlo(|()p()llllb()Nl\
,1i*coBaHoT llpotteHTttoi craBKll ll!, |\lожс бчгtt tбi:tbtttcttit Iille,tttlr,,Llttlttcrl
tIlltKtttчttr Ki.tt,Kictb Ka-tetutapHttr lttiB
!.i, llарахуваrltlЯ lIpolletlTiB за tttrrt l(olorlrlptlпl з,'tiilсtttоt lt,ся llt j[tlr
oBopr, ll1lottcttttt за корllст)ванl]я
ý!арllст)ваl]llя кредllто]\1 в Ilcжa\ cIpoK).. ltcpe.Lбa,tetttlt о rr. 1 l,

2

_

!].

ii]1]llrt

вiл Ilозttча:tьника

(метол розрахуtlку llроцентlв, за яким
та рочi береться фактична), IIри розрахунку ГlpoLteHTiB враховусться день

коlllтами наDаховуються щомiсячно, за методом

Б;i;r;

ori, у ,ii.rцl

фак,г/с|lак,г

кредитних KolllTIB,
нааання Кредиту i не враховусться день фактичного поверпеllllя

з.3.ЯкцодатаздiйсненняЧергоВихtlлатежiвзгiлиокГра(liкr.IlоГаlllенtIЯj(редиТУТапроцеНТlв)
вi,Lбlвас,гься на ttаступttий
прrпчлчa nu ,"*iлниЙ (святковЙ" неробочпii),,tL,!lь. то з:tiiicitcrrrri lt.tагс;кiв
ttttя itte lie вI}ажаеться
tlt
за вихiдними (святковимl1, неробочltмlt) дttямtt poбtl,tttii ,tcttt, Kpc-'ltt,ttlпорушенням розрахункiв.

зltiiлспеtlого платежу для
З.i.'Черговiсi" no.ir.nn, вимог за.l\оговором. У разi lte.iroc га,гttос ri cyMtt
Rимогt'
у такiй ,черговостi : l)
викопавня зобов'язання rч ДоaЙоро*'у повному обсязi ця cyNla l]огаlrlас
проценти за
сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та простроченl
першу чергу
у'*ор"Ъrуuu,',
'*редитом;
користування
2) у другу чергу сплачуються сума кредиry та проltеi]ти за
про
"r
с,iпч"у'оrПiя неустойка та itlttli t'.1taTeжi вiлповiltttо до договору
крЬлитЬм; З) у третЮ
споживчий кредит.

".р.у

Kple,,ttt,toM шtомiсячно, tte
3.5. Позичальник зобов'язаниЙ спJlачуl]ати lIpOltellTи за корllс1,),ваllllя
обся li Kpc.Ill гllих коштiв за циv
пiзнiше l5 числа наступtlого мiсяця, та у дату поверllснllя l] ttoBtttlMy
,Щ,оговором,

ПозичальникзобоВ.язаниЙповернУтиКредитвкiнuiстрокунепiзнituеllа1.11,визначеноТУп.2.1.
цього.Щоговору.

)оо ,aiпоойч насtпупнuй mексm (сmосовtю повернеtпtя КреOutпу) ,
-П,rrч",оп.ruп
l5 чttс",tа вidповidпо dо
зобов'язаltuit ,Oiii,r,uooru ,r,rurp,,r,,,,r' KllcOuti,v tцcl.tlic'>t'tttcl
. Грur|лi ьу no,'rlutet!t tя креОumу пu ll Pl )l|L'l l iB,,
llовернснllя
Кllс;ttt гtlм
,'га
Зобов'язання Ilозичальника щоло спJlати проltеll-гlR за коtr]llс,г),Rан}lя
на
базуючись
ptBpaxoBaHi
1а tlpotlettTiB>,
й;;;rr, якi зазначенi у <Графiку погаLllення крелl|,г) ctpo*),]liT, tlерелбачеtlого yt'_o.a' и цього
.iriy"i.jrr;, uro .Щоговiр зuп"ru.iо., дiйсним проr,яl,tlNl
lla yllloвax та у строки, Визначенl в цьому
ДоrоЬорУ та що СторонИ виконаютЬ своТ зобов'язаl]Ня
l11

{::"fi:},

наданий кредит,
спливу визначе}tого .Щоговором строку, на якllП Кредитолавtlсм був

нарахування прочентi в за цим .tJ,оговором прип и нясться,

корllсг\t,аllllя креди,юм шляхом
3.7. IIозичмьниК проводитЬ погашеннЯ кре.llи1)- та tlptrttclttiB,}a
l]ll,Jlla|lcliиii
роз;tiлtlм l 3. rtього ,Щоговору,
napapu*yua"", norrla nu поточний paxyttoK Крелитолав]lя.
УкраТни,
ва,ltкl-гi
З.iЪ.l роrрч*уп*и MirK Сторонами ведуться виключно в наrliоttальнiй
,}а
ttлаl,ежем (поточними
поточll}llll
3,9. llозичальник мае право на авансову сплату пpoltcHTll,}
,u*u .nr"ru ,дiйa,,о.,,,оa, ранiше лати, вказаноТ в <Графiку
платежами) по кредиту у pu.i,
'ЙЬ
проLlеtlтiв ]а llоточним платежем
погашення кредиry та проuентiв>. Право на авансову сIlлату
(поточнимипЛатежами)покредитУ,,п"*ч.уПозича.ltьника.'rиrrlепiсляпОt.аlltеЕчязаборГоВаностi
згiдно послiдовностi, передбаченоТ п,3.4, l]оговору,
Ilрипиня€ться
i,id. У,rnuo*y cMepTi Позича.ltьl]ика llара\уl]аllllя ttpottcttIiB lit ttttll ,l[otoBolxlýl
I
к
4l(
)
[
),
cMepTi ( заз нччас п ься rlкu|о l l r rзччu.l bt u

з дня

t

lll l')'
Крсдlt-r1,. сt1.1lати процентiв за
llоRсрllсrtttя
ttlo]lo
4.1. В якостi забезпеченttя cBoix зобов'язаttь
BttlpitT За trrtll ,/[ОГОВОРО1"[1.#r':l;
користування кре.литом та ttеусrойки (tlerri), а такоN; itttttttx
передав КрелитодавLllо: ___
lt ;ttilцлrлtL,tti )llKl)lK)oaBcm'o,|l ()пl|с
забезпечеltttя, :Jacm(l,a. unp1,*u, ,i1*,iiin, ittuti BuOlt зttiцl lt_]L,,tc,lttty
"
(]lll)llli1,1t]l,
\l(ll1luчшп ll гLl!i
забезпе,tеttttя p),x0.1tc пlа 1lc|)\,x().|le -ttuittll пttлцtl; L)l!l1ll)l!]lIl
liil) а ,
1lot1,, зОiitс,ttеttl'
trctlбxidtKlc,пti зlii)ttll звiпt.l, ttlxl rltlittt;.l, Bctlltltttc,лti -1l|tl'lll,.t
ttка/ЗасtпuвоОсttttlя
btt
l
ttt'ttl,t
IIt
iilt,Lt,tKtc'пti, l./ /)(/-\-],//.,,l,
llезц.'tс,)!(l!tL\t L')'б'L,кlпо,\l ,lцittс,,t,i,ri
лiзrriute
за
]lогоRорo\l
_ (I}l1,1 зitбсзIlс,lення) не
в
забезпсчеtttlя
/ !попtакоt)авця). Ilерсдасться
(_D_
_ року.
,rазttачutпu нiсmуппuй mексm (О,zя б"l{tл,ков,Lr Kpe()ut,Iia) ,
.цБ
"-- --ёiорiпч
,зuбс,зпе чсit ttя Bllli()l ll1ll]lя зtlбtв'язLlttь lltrзuчсt-lьtttlка, щоОrl
l)itilu,,tt| зеоt)ч пр() п!е"ц|о tш
Kl'l:'
'l. ЗДБЕЗlII]Чt]llltЯ

з

вiд Кредитолавчя

вiд

[

Iо,rttчаtьн ика

зобов'язаllь Ilсlзч,tu,чьttttкц зu l|Lll ()()]()B()PO.|l,
+.Z. Вiд,,оuiд- он ic,l.b за оформлення забезпеченttя Kpc:trr г1 1 вi,tловiлнос ri Jlo вимог чинного
законолавства та Bci l]итрати, пов'язанi з таким оd)ормлеl]llяlч1. Ilок.jlадаЮТься на lIозичальника.

4.3. KpiM ви]llачеllоlо tl. .1,1. ltl,()lo,llotoBop) 'jабL']llсllсllllll. Kpc,ttt t t:tK(ll,K litбеtпеч5r гься Bciv
tlllItllOгo законодавства
належним [lозичальнику tta правi B;lrcttocti пlaiitltllt lil Kt)lll1.1\lll. ttir якi зt i.,Ltttl
може бути звернено стяl,неli llя.

4.4. ПЪзичалiник пiдтверджус. LLto Maiitlo, якtlпt 1,1iiicttttlBltllll1cIbcя зitбсзttсчсння викоliан}lя
BJacttttKu
зобов'язання за цим Договором належllть йому (зчзttччtlttttt IIllj !]tцttчLt,tbttttt..I', lllцl'uбо ГlIБ

)спiвв,цас,,uка .ltаiлп) направi власностi. llеобNlежсl]свобitr,rri:L,]аlс,гавоlоi,грстiхосiбнеперебувас,
а також не знаходиться у податковiй зас,lавi.

-га
,,lo MoNlellI! ll0Bll()I,0 I]llкоllаl]ttя зобов'язаtlь, [lозичальник
4.5. На перiол дiТ цьоiо /{оговору
'}.1iiicl]K'}I]alll .riii. направлених на
зобо8'язусться без пtrсьмового IlогOджеtlllя з Kpc,,llttrrt,'LllBttcl1 lt!'
(ll!
llttiitt,l ttKl tlсllс'бувас у сlriльнiй
tllttil;,t;
\|(llllt.1.
.l
llcP}\o11tll()
вiлчулення особисгого p),xoNloI0

власнос,гi IIозичальtlика та iпtttttx осiб,
5.

II l

llll Ilрлl]л

гл Ol;()l],rl,]lill (,l()PIll

5.1. Позичальпик, KpiM обов'язкiв. llере,цбачеtl}tх itttIttlrttt роз,ti;tаrtll ltbol о /loIol]op).
5. l. l. Викорисrаlи кредиlза lliльовllм при}начсlltlяv,

5.|.2. Надавати Кредитодавttю Bci liеобхiдrli

лок}.'\lL'}ll

ll

,]обов'язаний:

,'(:tя здiЙсttеttttя перевiрки ttiльового

користанн я крелиту.
за корис,гування
5,1.3. Вчасно здiйснювати платеiкi ltlо,цо llогllllIсllня Kpc,trrI1 i lllroItct|-гiR. llapil\()tjilllllx
крелптом, BiJll]oBi,цllo jlo ),\1oB,tol ol]opy.
5,1,4. IlиcblroBo llовiдоltlлятtt Крс,ttllо]titвItя tlp(.t злlitttt llir,trcrltartr"t;Kcttttя/it-tl]cci] I]рожпl]ання, роботи,
шо з,,Lаltti
KoHTaKTHllx телефоrtiв. зп,ilrl'чи лtrповttеttltя KBIi/|. tl1-1i lt;ttrrtll ltбo irt'я tit ittttti trбсrавини.
ви

вплинутИ на вик;нанllЯ зобов'язанЬ Clopirl за tlим f{tlt oBopolt.B |0(,tсся1.1).,lсllllllйстрокзмомент}Тх
виникнення,
,] t]икоllанням rtboto f[оговору можливt
5.1.5. оплатити TpeTiM особам за свiй рахунок пов'язittti

ix rtаявнос-гi).
5,I.Ъ. Укласти логовiр ttto/to забсзпечеttпя I]llKollalllt'' ltlбсltt'язаttttя llо}llчальником
витрати (за

перед

Kpe,lиToДaBttcrtзatLttMj[oloBopr.ll1.'lKlltoBollotti,.l.tяtltttlt]ltlllrt'tclllI()olipc\1ll\l'L()l()l]()l]oN1.

l Ll,ti\\Iclllll) ,trя ttсрсвiрки
, l l l
5.1,7, lIз пltrlt,t ) Крс tttltr,,,,,,,,, ,,,, lill{ilIll l,(i llcl)(]\i ,l,: \ l i
'l()ltclrlljl1,1'\L
,l Iакож til,tь-якr
забезttечсllttя Kpc,trri, i K(]lll|](t,ll(l 1,1 iitll 0 l]llK('l)llLl,,ll"',\' 1,1
iнформашiю i
lil
ilrrlly
iнформачiю та док\1\1etl.lt a,,]oaoun,, свого (littattcoBtl-rlltiittotttlttr clillI)
,

,

-,

l

1 l,

l

документи, що мають вiдttоutення ло цього.I_1оговору,
5.1,'8, Надавати Кредитолавцю оригiнали та./або KottiT лoKy\lcllTiB,

кредитноi справи, посвiдченtti в ус,гановленому !lllltllиNl

lllo

Nl|1l0Iь_бути включенi до
та за рахунок

зпко llO]laBcTt]ONl Ilоря,ltку

позичаllьн и ка,
\1i,t( llpaBo:
5.2. ГIозичальник. Kpilr прав, лсрслба,tсtlltх ittttltt:rttt розiti;tаrtll ltl,()lo .1l()l oBol)\,
KPc.(lll.
ll1)l]c|)ll\]ll
) гtlrtу чttс.tli lttляхом
5,2.1. I} бу,rь-якrrй час lloBtlicrto itбо часгкtlво ]t()C'll]0KOI]o
llp()llcllll1.
збiльшlеннЯсупlиrtсрiо,,lичttttхtlJtа.гсrкill.,цосlрокоt]()(l]впllс()\l )сl1,1ач),l]а-гll
5.2.2. Звер,гаiися ло Креди-голавltя з кЛО||() Гill]llям ttpo lrlitl1 ,r rtoB ttього,l(оl oBollt
jlоIриNlанltям BllNlOl, llього Договору та
5.2.3. Вимагати вiд Кредитодавttя llаданllя cyl\,| и Kpejlllгy з
законодавства Укратни,

зобов'язаний:
5,З, Крелитолавеrrь, KpiM обов'язкiв. лерелбачеtlих ittttlttivи роз,,iiлltлtи rtboгo,J|otrlBopy.
l
(/ltl,taroK ,кl ,цоr,овору) й iHrrli
5.3.1. Розглялати Заяву Ilpo l]а,цаllltя c)Nlll Kpc,,tll гllll\ KotrtriB
чис,ri i
l]olttчalbttttKatttcplj,tiK,toK"l!tttiB rt iLtt" ll1r;r,,, ]:lllllb Kt''lll IJ\ ||(t!|lK\, п гоll1

.lок)меl|ги

',,

l!aлaHlli KpeJtllT),
наiмовахфillаtlсовоtrlкрспtlr)),,u,,р,,йr,ar,, 1,1itttcttrlя ttpo tllr,tltttttя абrl ttlltl Bi,trttlBr R
,,, ,,оlr,е"'" olPll\lilllllя liI-1c,lttttl,taBttcrt Bcix loKyMertTiB Bi,r
l0 (:tссятrl)'робu,rlrх lt,,io
i,pJrяu'
I

lo lи ча,tьн

и

ка.

,зrtitttt rlictlclttaxtr,,t;ttc'tlttя. а IilKo}i l]]ШllХ B1,I1oMocTetl.
5,j.2.Ilисьмово tlовi]lоltля-t.и Ilозttча.ltыtllка llpo
l\ llllllllKtlellHя.
за,tначенlI\r роl:iлi lJ rtbortlJ(oroBop) } lU (,lccя,llll.Lctttttrii ctp.,K t \|u\lc||l\
Illк!"}l}еРНеllНЯ Та ! РаЗl
Гll
5.3.2. У разi iu"pnann' Ilозича.llьtlика tllo,1o зпtittИ 1,1loB ll'oroBo1ll розljlяll)

погодженнЯ оформитl1 r'aKi зпtitlИ ]lo.'la'tKoвolo

5.3.3. tlрийнятrл Bi]] llозичальllltка вllкоllаl]llя
.,locTpoкoBe як часlиllа\llt. taK i в ttoBttt,rtr ,rбсязil,
вiд Крелитолавця

(.tol 0B()I]()\1 )
зtlilов'яllttLl, 1,1 Ltttrt .'[tltr,B,,1ltlrt

) ГОjtоlО

(r Tortr чllс,Ii

й

4

llозttчаtьнttка

,}
5.3.4. Забезпечити llозича.:tьника копсчль,гаtliями l]}1,1,al]b t]llкоllаllttя ttього l[tltrlBopy.
5.4. Креаитолавеuь, KpiM прав, перелбачених itlutими роз,,ti.rtамtt ttього f]оговор1, мас право:
5.4.1. Вимагати вiд Позичальника в1,1коl{аllня }tим умов ttbolrl /(оtювору;

5.4.2. Вимагати вiд Позичальника на.Ilаllня ycix необхi]tlll]х ,lокумен,гiв .tl;tя зlliйснення первiрки

дотримання цiльового призначенНЯ Kpe,'tllTy;
5.4.3. вимагатИ достроковогО пoвepljcllllЯ крс,цllт), lа cll]lalll
]- РаЗl ll1lЯВllОСТl ХОЧа б однiсi
'll]()l(cllгtR.
r,а/або
ltpclucHriB бiльш як на один
частхl]и
Kpc,,lttl1,
сплати
iз зазначених обставин: а) затримання
llа,ltаltllя крелиту; в) в iнших
ОВ()РУ
про
,r()l
календарниЙ мiсяltь: б) iнtuого icToTllolo llоруUlсllнЯ }Moll
виладках, передбачених законодавством УкраТни.
5.4.4. Вимагати вiд [Iозичальника укладення догоl]ору Lttоло забезпечення tsикоllання зобОв'ЯЗання
позичальником перед Кредитодавцем за цим .щоговором. якtllо забезпечеllня зобов'язання пiдлягас
оформленню окрем им договором,
5.5. yci права та обов'язки Позичальника lllоло цього /[оговору, можуть за зt,олоtо КРеДИТОЛаВЦЯ
перейти до третьоI особи. Кредtlтолавець N,laC IIpal]o )cIvlliI,Ilt 1jl)ill}O BllMO,ll (l llr'рс/tавати ycl права та
обов'язки) за цим Договором TpeTiM особам без зlо'ttl llозtt,tаltt,ttика. Kpc.itr t tо.'tавець зобов'язаний
повiдомити Позичальника про вiлступ.rtенпя праl]а вимоl ll llр()Iяl,ом l0 робо.rlrх лttiв iз дати такого
вiдступлення.
5.6. У випадку cMepTi ПозичальниNа. що llacl)llllJla _]o taKitt,tcttttlt crpoK1 .tii Itl,(,,о,/lогОвОР). Bci ltPaBa
i обов'язки щодо цього.ц,оговору переходять до йоtо сла.цкоrмrtiв у поря,tк1. ви,lначеному чинним
законодавствоМ УкраТни. або заушчttсtпьСя 5.6. У виIlа]lкУ рсорr,аrriзаLtiТ [] озttча.lt ьн и ка, що наступила
до закiнчення строку лii цього l{оговору, Bci права i обов'язкtt Iltollo ltbol,() /[()|,oBopy переходять до
,]aKotl()-titlзctBoM YKptt't'ttll,
його правонаступникiв у порядку. ви,}l]ачсllоN,l} чltlllll]\l
5,7. Вимагати ,цострокового аикоllаlll|я l,polllol]ll\ lобtllt'яl.tttt, у lIозичалыtика 3а ltим договором у
випадках припинення дiлових вillносин та iltulих BllIla](ka\. ttсllс"lбачених законодавством яке регулюс
вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiТ (вiдмиваннкl) ]toxo,,tiB. олержrtllt\ зJlочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму та фiнансуваннtо розповсюлжеllня зброТ масового зlllllttеtlllя.
5.8. Витребувати у Позичальника документи i вiдомостi, необхiлrri для злiйсltсttttя iлентифiкаuiТ таlабо
верифiкаuii, аналiзу та виявлення фiнансових операчiй. lrto tti,'l:lягаlоть фiнансовому монiторингу. та
iншi перелбаченi законодавством YKpaitlH дtlкумеtllц 1,л зi,lцlлtостi. якi BttTpeбvc Кре.lитодавець з
метою виконання вимог законодавства. яке pcl,)_llo( Bi.ttt,,ctttttt ; cr|,cpi rltrrобiгання 'ttегалiзаttiТ
(вiдмиванню) доходiв, олержаl|их злочинllим Luляхом. (littattcyBali}]lo tсрорllзму та фiнансуванню
розповсюджен ня зброт масового зниtllенпя.
5.9. Вiдrоr"r"с, вiд встановлення (пi.чтримання) лiлових ttijtltoclttt (у тому чис;ri tttляхом розiрвання
дiлових вiдносин у порядку та на умовах lrього fiоговору). або проведснttя rPirrartcoBoi операuii у разi
ненадання Позичальником необхiдllих /lля вивче,lllя Kltit,ttтiB ,,loKyMettTiB чtr -вiдомостей, у разi

виникнення cyMHiBiB у лiйсностi розра\унково-касовttr ]ItlKlMcltTiB га зaKotlHocTi проведення
операrriй, при вiлмовi у Haлatttti. або tlеllадаlIlli Ilo,}tl.taJlbttttKtlrl l BcTattoBJtc,ttttii в tlисьмовiй вимозi
строк вiдомостеЙ чи докумептiв, якi К pe,lt и,гоltа Bcl{ l, \lil( Ill).lll(} tsltMill ilгll. lt^i.t 1'мисllОГО НаДаннЯ
неправдивиХ вiдомостей про себе. необхiдttих для з'ясуваttttя iitll,rt tlсоби. ttcBi.,ttloBi,,tпicTb провсдення
випадку
фiнансовоI операuiТ су,гi лiя:lыtостi Ilозичаlьtlltка. йоtо tPirrattcoBoMy с,tаll). а також у
встановлення, що така операцiя мiстить oзHaKtt tlttepattii. яl<а ttiдлягаr: (littattcoBoMy монiторинry
,га лроr,и,,Iilо легалiзацiТ (вiлмиванню) дохолiв,
вiдповiдно до Закону УкраТни кПро залобiганttя
,ta (liнаtrсуванню
розповсю,дження зброi
одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму
Позичальнику
встанtlвлення
(liHaHcoBoi
або
огtr,раtlii.
пiдозрiлоТ
масового знищення) та мас ознаки
чtt
lIcpc()llillkи
неприйнятно високого ризику за резульrатамll oltittktt
ри]Itк),
6. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО I IOI]l]PI]lil II |Я КРl]/lИl'У
6.1, Позичальник мас право в буль-який час повнiсткl або часr,ково дострокоl]о повернути кредит, у
тому числi шляхом збiлылеttня суми перiодичних пла,гежiв,
6,2. Якщо Позичальник скористався лравом I]o8epl]cllllя кре,tиту ttt.:lяrолl збiльшення суми

перiодичних платежiв, Крслltr,одавеLtь зобов'язаttиii зjtiйсttlt,l,tl Bi,,tttoBi.lttc кор11l,\,ваllня та на вимоry
Позичальника надати йому rloBrtй Kl-patPiK I]огаrllенllя KpcjtllI) l.t ttptrtLetlTiBll,

вiл Крелитоltавtlя

Bi,t

l Io

lltчlt-lья ttxa

,it()c-tpoKol]O] о lloscpllcllllя lil]c.:Llll) cll,,latlY( Kllc.,1t|to,tatltцo процеllг}l За
KopllcI)BaHllя KPc_(llIov la Baгrli\,lb 1cil ttoc,lrt.ll\lH я(illlll\ а 1цii,,rllrBlB;tttttl,\l l:l Il()l аUlенНяМ креДиt)

6.3. llозичальник 1, разi

(за liаявностi). за перiол факlичttогсl Kop1.1c-l),Bitllllя K|)c,lll]()\l.
6,4. Кре,lп rода8еtlь мас J]paBo l]иNlаl,а],ll llOtscpllcIlllя Kpc.tlll). cll)oK BиIljlaI1.1

'lкого

ще не наСТаВ,

В

повному обсязi вiдповiдllо до ll.п 5.4.] ltього ./lo. оsOр).
6.5. Якrцо Крелитолавеtlь вiдповiлttо:tо yltoB ./[огtlвор\ l]ll\1аI,ас,],iliйс}]сllllя tt,tirтc;KiB, строк сплати
яких не настав, або llовернеttIlя Kpc,,tlIt1. taKi tt,tltIc7lt .t,ltl ll()верllL,llllя Kpc,,lxTy здiйснюю'rься
Позичмьником протягом З0 (r,рrл.l1rlяти) Kaulcl]]lapllll\ _:lliя. il ]il Kl)L,.tl]Iorl. lttбcзttc,tcttttrl iпотекоЮ,'га За
кредитом на придбання нерухомсlсгi 60 (tttici;tccяr) Kll-lclI.IapHl]\ .,lllя ].lllя олеРжанпЯ ВiД
Кредитодавllя пot]illoMJle}lllя llpo,1,aK), l]lt]\,lol у,

lНФОРМЛIllЯ I]PO Il^CJlI.1lKИ I]РОСl'РОЧL|litlrI I]},lliol IЛIit]Я ЗОti()l]'rlЗЛНЬ ЗI СПЛАТИ
l lJt А,|,нжl в зл /lогоl]ор()I\4
7.1.Y разi прострочення Ilозича.ltьникопл вl.]ко}{аllllя зобоtl'язаtrt, ,зi cл,,tal,tt tt.,tltгeiKiB за ,r]оговОРОм
7.

можуть настати лравовi наслiдки, BcTatloB.llcHi ,l(ol,clBopoпr a(itr зак.tlltlм. з()liрсtlit:
l) Розiрвання,Д{оговору в порядкутаз ttiлc,t,aB ltс;1с"lбачсttrtr j [tl r tltз,l1lorl l.t .tб,r,.tкоtttlм,

21!острокове поверl]сtlllя Позttча:tыlttк,.lrt кгс llll.\ l tti.lct.t ,t:r l( il)гlяLк\. ttcpc,ti,.t,tcHortr РОt.riЛОv 6
!оговору.
З) Сплата l]сlзичальником l]a t]l1N1ol) КрсrоIго,Lавtlя ll]()lll()l}()l' cr lltt у ptlзrtipi. l]ll tlli-tченому ВiДltОВiдно
ло ll. 9.,1 llього ЛоI,овору.
8,

злс,l,ЕрЕж|].IlIlя l|озиt]л,lы|lll(л llKrK) ,,llilсIlос,гl yM()I],lOI-oBoPy

t ttLtr:
Ill Il(,lll,,.1.1l. ,,]i,l ||c\Ii|l ,'illl\,||l, cl tiB tякi ttlбpa,ltt
законноТси.lи та HccKrcoBatti itttltttvtt pittt.,ttttяrlll) lll\l l,;t\l(1,!,|,},,ll}|(, \ ||{lL:l ll()(littpaBolлuгtttlcti.
8.1, При уклаланrri цього /{оговору llозt,tча.rtьtltlк

l; г повtliсгю

_],ic1,lallllI\,!,llplв(){,l:ll||ll\||l Iii

tl il-t,Bc1-1,,titt1

||lll

а також йому невiломо про розгляjl cy]laMll cllpaB ] вка titllll\l I]ll11olaNlи;

2) його воllевиявлеllllя с tli:tbltttlt ,га

Bi,lltoBi.,tat, йоt о Bttlrpitltliй зtllli чбо 2)преdсmuВttuК
Позu,!rLlьttuкч .ноt, Bci повtплвuлсеlaпrl llu пiопuсоllttя tlboltt ,||oloBllpy1
З) чiтко 1,свiломлюс t}ci умови цього llогоltору та llc Ilсреб},вас пiл впливом lIомtt:tки чи обману;
4) вважас умовп ttbo1,o f{оговору вигi,,tttttмtt ,,l;tя ссбеl
5) док)vенlи. Ha.laHi ltицt ,tJlя отрltIlаllllя кгс tltl\ i ,LO(l\|lliI\llIl\l,t г:l Hi .()lillili|iil|()I'b його реа_tыttlй
фi ttансовиii с,] att lla,la I) lla,tall ll я л()ti) Ilcll l i lt:
6) майlrо, яки}l забезпечус,l,ься вtlкоllаllllя Jo,.]t,t;'яl.tltttll з.t tItlrt ,/[olttBoll,)\l ]ll1.1(.)l(l!пlb itrl.tt.t' (ПбО
зазпOчпmЧ П] Б B1uuruqo .лluЙпо) tla ltpaBi власttостi. ttc tlблlс;кс'ttс в обir 1 { llборо,l i) та п iд заставою lte
ltсребl вас.
9. вUlI IовIлАJlы |lс,гь сl,орll],|,л l]llPlLl l lil ltlя сI IорIIj
BiлпoBi,,ta_,tbtriclt, зз ||(\P\lIicltll'] \\|()в |tboJ'o ,Ilol Ol]op)'

9.1. Стороlrи несу,гь

законодавства У краiп и.
9.2. Сторона llоговор),, яка ll()p!ltl1,1j]a lоijов'яlllttttя.,зtti,tt,ttяt ]l,,"t t,t,t tri,Ltt"tli

L,t

lt,tl,,rcli

згiдно
lа

чинного

часткоt}с" або

l}()llil довеле. llю ltc
t, Jil lll1\l f[.ll L,tltl1lltrt.
повне l]свикоlltllltlя /tlilpl tltc.ttrtя cBo'il
'llillL()
порушсння стаtося внlслiлок виIlаjlк)'. або (xlpc-rtlt;lttlp tl tt r oбctatltttt (oбcrlBtttltt llсIIереборноТ сили),
що засвiдчуються Торгово-пром исJlовою llалатоlо YKpaTtrtt. \llUl]lloBa)hcllIlMll llclo регiональними
,кlбtrtl'я зlt

tt

торгово-промисловими палатами.
ttx обсгill]1,1l ,tрttвltt,бi.lыttс З-r (,rpbox) rtiсяrtirl. /[ОГОВiР МОЖС
(''tссягь) кit,tсttдарних,tltliB,
розiрваtrиЙ за зilявоlО Cгoptrtttt З ltotli.,ltllt:tctttiяlt itttttrri('tolltlttttзir l0

Якtцо,tiя

ГIри

t|lорс-ма;л<орн

Bt.tttиKttetltti обставtttt ttettcllcбclpttoi cl1,1ll L'l()|]1,1lii.

||lll l)|I).l|||L|.l пiд :riro

бУТИ

c|lopc-

мажорних обсl,авин. зобов'язаllа IlllCl,]\1OB(). llр()lяl,()\1 5 (Il'я lll) ро(хlчих,'Lttiв,t \lONlcjiTy Тх виникнеllt]я.
,гаких обсгавлl], llllBi Lоцl,rеttttя ttotltttttt,.l бl'ти вiлправ-rено
1
iнформувати irrruy Сторону про llаявtliсть
по.lа_,lьuIою
з
}litl]()чllll\l.
pf,lIll
.tit)
Ic]I(-l
лllста.
.'t()cTaBJcllo
виглядi термiнового реком ellлoltitllUгo
peccTpallic|o у вхiлних jloкyNlcllT,ax
,

вiд Крслито,tавчя

Bi-t l lозttч.utt,ttика

11ротягом 30 каленларних 11HiB з момеп,tу в|lнllкнеlll]я (lорс-мажорн t,tx обс,гавин, СтОРОна, ЩО
потрапила пiд дirо форс_мокорних обставин. IloB1.1Htla l]a,l;.1,1,1l ittttliй CToprltti пiлтвеРДЖеННЯ фаКТУ

'l-crlэt,cltltb ]ро1\]1.1словоlо IlаJlатою
настання та строку дiI обставин непереборttоi'сIlJlп. llK) зlrсвi;l.trt гt,ся
УкраТllи. yпoBl|olta)KeIll]Ml] ltclt) ;lct irrttlt.tt,ttltr1ll |(ll)| (,|r(t-I ll(l\|llc ltrl]ll\llt lliI.1illil\lll, lliс:tя ttptttltttlcttttя
lii обставиtt HettcpeбoprroT cп,lttt Cto;ltlrttt llpO:K)l]7Ii)l()lb ] i ) l ,\ l I t cBctl 'ltlбtrtз я]а llllя ]а,J[огОвtlРОм,
якщо письмово не ломOtjjlягься tlpr.l itltttc,
l

l

1

]

(

l

l ] l

l

9,3. Поруtttенltям умов llього /[оговору с iiolo tteBtlKtlttitllllя ;lбо l]ella,ilc;tiHe влtкоttання, тобто

аиконання з лорушенtlям умов, визначеtlих злtiс,tопt tlього l(rlгово1l1,.
За порllttеrtrlя BcIalloBJlr,Illl\ ttll\I ,/[()lOll(lpo\l cгl1\)Kilj ll()llс1,1l,,llllя lp{)lllttljll\ KotttTiB. 1 гоvу числi
хiнцевоt,о ,rерплiну поверtlеitl|я lipcltltlllll\ Kl,tlttitl. ct1l,,Kitt cl], зlll Ill)()ltcll irl. lipc.ttt,Io,,taBettb мас
право иараховува,I,и та с гягуI]ат1.1. at Iltlзttча:tьttttк loijoB'я,tittLtlii с ],liL]lllll lipc.L]l (lLa1lll|(). lla ii0l.o llepllly

9,J,

ппсьNlову вимогу, леl]lо в розпriрi tto;tBiiiHoi oб;tiKtltl()T cltlt}Kll lIattiLltta.ltыlotrl бltrlKr YKpaitttt. tlKl .'tiяла 1
tlерiод виникttсння просlрочки. Bi"t Ilрос,lгuчсtIо'i i}\1ll ,.lJllilllcljll\ ttлаlс;кitl. |\,!ра\овану ]а Koжell
_1ень лростроченlIя ллаlсжу. ttc пiltlitttc tрьоr бattKiBcbKttr .lttitl l vo\Iclll\ \llpllvallllя письмово]'
вltьtоги Креди l одавtIя,

У разi невиконанllя [lозичальllикоll ltрtlйttя,tлr ttil ccijc зtlбtltз'я,lаttь. ttс|,,с-lба,tсttих п. 1.5.5. 1.4.
5.1.б. llього /lof,oBopy. Kpc,,lttTtljlaBcttb Nlа{ ilpalt() cIя]\l]illll l Ilt)зlt,til.1t,ttlittit. а ]Iо}llча-lьнllк
]обов'язаниЙ сплатитИ Крели'т'о,tавlро. ttlt iitltrl ttc]lltt) lIl|(|,\|Lllj\ tlttltot 1. ttltpltrit r 1lotrli1-1i 2000.00 грн,
(.,lBi rllсячi грllвснь 00 коlliй(lк) }ii ко7кllllй HltlliI,1(,ti
. , ( llitllilll(, l,'l,,,\ iilllKiBcb}ilt\ ,LltiB з
l)\ l l(
l ll

, l l l \l

\

\lo\{eHTy отрllмаIlllя llltcbNloBoi вttпlогtt Крс.,ltt,кr,tавt(я.
9.5. Позичальнику/представ}iику llозичдlьttика р(),t'ясllсlI() зцtiсг с'r. l90 "lllaxpaiicTBo" Та СТ. 358
"Пi.лробленrlя докумснтiв, печа,l,ок, lIl,гaNlIliB la б]lаllliil]. збlт чи викtl1-1ttсгаttttЯ ПiДРОбЛених
.loKyпteHTiB, печаток. ulTaMIliB" Крttпtiпальноt,о Ko;lcKc_\, YKplTllll.
9.6. За невикоttання зобов'язаl]ь Bi,lttoBiltttl .1о rt, 1,1 .,lltllot'o /[огоtзtlрr l{pc,,lttTo,,taBettb несе
вi]повiдальtliс,гь у вltг.tlя,,{i rl|l,pa(ll,B розNliрi ]()0().()() tptt t,ttзi ttL.lt.ti ll]lllrcl , Lr(] rtottii]oK),
9.7. Спори. якi виttttкну,lь пi/l час Bt,lKottatttlя ltb()l о /]l()Lt)LJolr,r, tti,t tяt,ttrrll l,rcl) ll()llJllllK] lll,]Iя\оl\!
переговорiв.
Q,8. Якtttо Bi.,tlloBitl|иii cllip llc rlоittлttво Bttpitttttttt lII_1я\(,\| ||с|1(| ltBoI)iB. BiL l{lll)ilIl.\( lься lJ с)довом)
l]оря.]к) за tsстановлеllоlо tli,tBi-roM,ticTлэ ta tti.tcl,Lttictt" lil{lll о c||l,p) Bi,'tttoBi ttt" lo llllIlllого в YKpaTHi
законодавства,

l0.

порядок внЕс!]l{ня змllI l,л /loпoBlIl.]IIь, ll1,1lпиttEtillrl, р()зlрвАння
ло|,оllору

I0.1. ВнесеlrнЯ змitl та доttовttеtlь,lо 1tb()I,o rl[clrrlrKl111 trtlltrlltt,lt,lt ]l)ся II|:lя\()\l i"Lttttcattttя Сгороttамtl
.]одаткових угод (договорiв) у лнсьпtовiй (lopпri в taKott1 IlL)ря.,lк),
l0.1.1, Якlltо CTopotta ,,lоговор) tl()l o,tlI.Iilcl, tt tlpt,ttt,зttttittil..1()]laгKOBil ) lI),,iil уклаjlаa,Iься за
rt ic ttез ttaroдxiett н я м Крс.ц пто,la вtlя. в trtlcыroBiii tPoprl i,
I0.1.2.3мiни до,Ilоговору набираюгь чtlнносr,i з,цllя lli,,lIltlcallllя лодатковоТ \гоrlи (llОГОВОРУ). Bci
зl,liнtt..1оповнення та долатки до llьOго /loloRopy. tti,,ttlttclttti oбtllla C,гopotltirll, с йоI'о gхл3,'1ОвОЮ i
HeBi.]'crt ною части пою.
l0.]. jliя цього ,ЦоговорY llрllIlllllя(,lься }, Blllta.Ll(\ .Locln\)K()|]()l() 1-1ilзipBatlttlt j[r.lгtlвllрr в 1ltlрялк)'.
з,lзi]ачеllо\1), ),NloBaNlx /{oгoBop1. BtlK0lla1lllя ('to1lottalttt ctlri Llбotl'язttitt tlt в ittttttl\ l]llIlitлках
зре.]бачеll

:,,,
.0.

и

x,}aKoHo/1aBc,tBol\1,

]. :1оговiр Ittoжe бугtl jloc,l,poкoI]o рс,lзiрваttttй:
j. l. 3а
рiшенням сулу.

:0.j.]. У випадк), дострокового повернеltttя

[Iозllча-,tьttttкU\l

c)MlI Nlrc,lllT) rа усiсi iншоi

ззборгованостi по llboмy (зокрсма лроllсllliв). в Ttrrty чItс:ti за l]пмогоlо Крс,Lttтодавuя tla пiлставi

:. j.J. j.

|0,-j.]. За взасмноlО зголоttl c,topitt. lll,,lя\()\l

.\K.1.1

|ill ll}l ll) 1,1ll\l)l]()i'\I().1ll (_L()l

l0,].-l. В ittrrrrrx вllпадках. llcpL,,,lбallcllll\ }itK()llo.(aI]cгBсl\l.

Bil Крдитодавчя

Bijt I lози

чltльн ика

(lllL)l1_\),

l0.4, Позичальник мас право досгроково

ро,зi1,1ва,ги

rtсй /lt,loBip Jllltll(, ii,l )м()l}и дострокоsого

пОsернення кредиту ,l,а сплати процеltтiв |а к(lрllсl\Rаllttя Nlrc]llll,tl\] B.,lellb рtl;ilrtзаtlttя ,Щоговору, якulо
iнше не перелбачено законолавство]\1 та yl\1oBalllll llього /loI0Bopy,

lr. порядок тА умови вlдмови вIл tlлддння тд одЕржАtlня крЕдиту

l1.1. КРедИтОдавець мас лраsо вiдмовитися вiд надання llозичальниковi ttередбаченого договором
КРеДИТУ ЧаСТКОВО абО в повному обсязi у разi поруLtlсння процедури вtl]нання Позичальника

бан крутом.

l|.2, КРедитОлавець повииен tlовijtомtlги lIозttча"tьttltка ttpo tli trloB5 tla.rliltjillll кре.,tит протягом З
(трьох) робочих лнiв з MoMettTy all]lllKllellllя обсrilttttltи tIepc_lбa,tcttttx ll, l 1.I Jlilr овору.
l1.3. Кредитодавець мас llpaBo вiдпловtlrися Bi,] ltа,,(аtlttя I]озttча;tьнtлковi t tc рс,,lбаче ного договором
кРедиту ло закiнчення встаllовле}lоlо .l,{оговороьt с,гроку iiог(l llадання. якtttо iнше не встановлено
.Щоговором або законом,
l1.4. ПОЗичальник ма€ пра8о вiдмовитися вiд о_,tер;каttttя крелиту частково або в повному обсязi,
повiдомивши про це кредитодавtlя ло закittчеtlllя Bclilllolt,lel]ol1) лоtовороN1 с,гроку його надання,
якщо iнше не встановлено .l]оговором або закоllоý1.
12.

строклlillоговору тА IHltll умови

l2.1. I_{ей.Щоговiр набирас чиннiсть з моменl,у його пi,tlлисаttttя С,горонами i :tic;lo повного виконання
Позичальником своТх зобов'язань перед Крели,го,,tавцем за циl\l l[оговором.
l2.2. Цей [оговiр складено в 2 (лвох) оригiнальних tlримiрttикаr yKpaTHcbKoKi мовою, по одному для
кожноi iз CTopiH, що мають однакову lорил14чн); cllJly,

l2.3. Пiсля пiдлисання цього Договору Bci попере;ttli llсреl,овори за l]11N1. ,llltстчвання, поперелнi
договори, протоколи про намiри ,га буль-якi iltttti 1,ctli або llпсьуовi ltoMoB:teltoc,t i CTopiH з питань. що,
так чи iнакше стосуються цього l[оговору. вl,рачаюl,ь lopll,rlиlllty силу,
|2.4, Yci не врегульованi цим .l1оговором правовi.,ttlосини CTopitt регулюються чинним
законодавством Украiни.
l2.5. Позичальн ик пiдтверджус, ulo:
- ОТРИМаВ В пиСьмовiЙ формi вiл Крелитодirвttя,,к) укJlа_]lсtlllя l[oгoBopy iнфорлrаLliю вказану в частинi
другiЙ с'гаттi l2 3акону УкраТни <l lpo (liHaHcoBi llocJl),l Il lа .tcl]il(iil]l]e регулl{)впl]l]я ринкiв фiнансових
послуг);

- ознаЙомлений iз Правилами налання К ред и,го]lав tlelt (litlattcoBиx llослуг (llillаl]l]я KoulтiB у позику, у
тому числi i на умовах фiнансового кредиту);
- iнфрмачiя надана Кредитодавцем з дотримаllням вимог ]аконодавства про захllст прав споживачiв.
l2.6,]Пiдпис Позичальника в роздiлi |З цього ,Щоговору с п iдтверджен ня]\, того, що Позичальник
,l,a

отримав в письмовiй формi iнформашitо, вказану

в п. l2,5
один з орtlгillалiв цього Договору.
Iнформаuiя, що надана Позичальнику, йому зрозумiла. Посltуl,а IJсrзичальнику llc нав'язувалась.
l2.7. I_{им ,Щоговором Сторони п i,ц,IRер,ц)кчlоть. ltto Крс,]tи го,,tавечь lloBi.lortttB [lозичальника у

письмовiЙ формi лро всю необхiлrlу irrформашiкr. визllаllсll), чlllIll|jM законо,Lавством Украiни (у тому
числi i про умови кредитування). а ПозичаJlьltt.tк озttайtrltився з raKoto iн(юllпtаtriсtо v повному обсязi
(у тому числi й на офiшiйrrому сайтi Крслrr,го;lавllя https://st]kiev.ua в пtсрсжi IHTepHeT) перед
укладенням цього .Щоговору, в повнiй Mipi 1,свiломлюс Т\ та нс мас tцоло них заперечень та./або

доповнень. Пiдпис Позичмьника в роздiлi I3 KIliltrtrrcи та реквiзитtl cTopiH> .Щоговору
п

с

iдтвердженн ям цього.

|2.8, Сторопи ломовплися, tlto лис,l,уl]аlll|я lliiK нил,ttt бr:tс lli.,tбуваr,tлся ]n адресою проживання
(мiсцезнаходжен ням ), що заз}tачеlli в розлiлi i3 uboгo l{оговор1,
l2.9. В iдповiлап ьн ttlt и особамfi за зв'язок мiж CTtlpottaMll
Вiд Креди,года вця:

-

вiд Кредитодавця

с:

(вхазуеmкя ll IБ вidповidаzьна особа).

l Itl

lttчlLtьнttка

- Вiд

(вкuзу1.1пl,ся

Пози чаrlьн tlKa:

ПlБ

вiOповidаlьна

особа).

l2.I0, Фiзичrri особи вi,цllовiдrrо ;цl Закоttу yrtpaitttl Kll1lo за\llс,г Ilepcolla,lbl]иx ДаllИХr, ШЛЯХО\l
'ir llерсона.lьних,lаних
пiдписання ланого l(оговор1' llалаlюl,ь зI,(),It), lIiI обробк1 ra l]l1корllстання
(паспортнi данi, iltettTtt(liKatliйttий ttclпle1-1. осtlбttсгi tзi.lrrrlr.rc i. BiдL,rtocTi tt|,,tl rtictlc про7t(иваllня.
,]ilKoHojlaBcTBa

про
зображепня, iHLtti tiepcottаjlbHi llatti) вttк;ttrlчttо з }lсгоl() га l] \lc7ill\ llиKolialll]'l tjll\lOI
,jJK()ll().litl]cTBa YKpa't'ttlt.
Ll
lil
ll().LilIK()B(,l
пlottiгrlpttttt
trослуги,
фiнансОвtlй
фirrансовi
l2.1l. Фiзичнi особи TaKolt llосвi,,tчукll,b. tt(O tltltri]lомлсtttlя IlI)O l]ключеl]llя,'tаllих лро пих до бази
персоналы|ll\ jlalll.tx oI,P1.1Nlit.]ttl. iз ttpaBarttt. якi вtlttи маtil-tt, Bi,trroBi,цHo до злliсгr ст. 8 Законv УкраТни
<Про захист персональних ,цаttихil, oзttaiioM.ttetti га tltляхом tti]lttпсання в тоlt1 чtlслi даrtого !оговору
дають свою згоду на передач), своl'х пePcollilJI1,1]lt\ Jtalll!\ трстiй особi вllк,,ll()чно в межах Закону
УкраТни,,Про за\исl l,]cpcoHa.lbIlll\.-lallll\,, ta itttttttr llllllllll\ lloг\]ilTllBllL,-Пl\illloBИx aKtiB. з,lliйснеllня
повiдомлень лро передач),трстiй особi Tr tlc,pcottit,tt,Itиr Lilllll\ llc l]llN,laI,aloTb,
l2.12, I{еЙ,цtlговiр ск,,tадсtltl Bi.llttltli.Ltto,Kl lIpllBrr,t llа.Lаl]llя liol lt]ll t ll0lltKl. tз lrlrll чtlсlli i lta 1,пttlвах
\BKoJ.|,(пlbcrl iчt|пlр.ttttцiя про
фiнаttсового кре;1ll,г). зaTt]cP.,l)hc1lll\
зоmверО)tсеп

llя прuвttl).

Itbtlrt1 /[tllrlBtl1-1i lli,lttoclttbcя,i,.l itrcltlpMatLi'i l обмсiкеttt,lм лост),Ilом
бl'ttr ll()llllll]cHa ,ta t]}a( \lll0lo зt,одою С,горitl ta в
iнших випадках, передбачених чиIlни N,l l] YKpaitti закоttо:tавс гволl,
l2,14. Сторони лосягли зl,оди. ttloлo ttpaBoBi,,lttocllll. lIоR'язNIll,\ l ) к,lа l:tllt]я\t. зrlittoKl та виконаllням
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