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Пояспеtшя tцоdо пiОzоmовкч Oozotopу па lctloti пuповOi 4юр:ll!:
- п.успi zрur|ш заповtttоклпtьс,st спiврtLбiпutuко.lt 7'ОВ K('(Dl tп пidс,пluвi llu-leэlclllL|l

,tцttt1.1t пoc')Lltttt.r

кою (' пliц) i ll,
- у вuпаdку DpyKy пtекспt у Оо?овору iэ rасп1()сувсIl!llя.ч паlлсьuеmрiв dвtlхспtорслtньоео ёруку,
баэtсано вuкорuспловувапш с|юрмаm кпо.пял doKy.veнnry - кOзеркапьчuй> ё.а зру|tlлоспli прочumа пя
п io

пuс o.|l пш пе

doKy;tlett пtу,

-

d.ця

ч

u п]

пtекспliв, якi ttaBedeпi у Доzоворi як варiанпlч вuборл, - пiс.lя Bltбllp.l' uеОбХidtttl,Чl ВllРiultПt.v,

mексlпо.ц BuOi.пettant cutti,tt tttpltt|lпKt.tt, I!E

iопускаt,пlьсп ttltявпоспti ),

oo?o0opi,

яKttit

Пtуlttчu.lьttltкtl,u Овох версiй odtttla) й пlQ,,o,ж, п.|,llкпl,|,.
Увulu! !! ,1!otoBopu, BiiпoBidtul io BrLHl? чuпtлоzо зaKottoiaBctt Ba, iрукуюmься:
- з Bu1opucпlaltH*ll tлрut]лпtу. чорлlо?о кольору, :apttiпtypu дriаl, Vеrdапа, Таhопtа, Тimёs Ney,
Rоmап або оdнiею з цuх u1o эапверdэtсuti бренёбуко.у КреdutllQОавt|я (з.1 вuкцючеtlllя|! iекорапtuвнuх i
рукопuснtьх tuрuфmiв); кеаtя не t,leHlae l l dpyKapcbKux пуltкпtiв,'
- з,ч iэtсряdков ч.tt itt tltepBcL,Kl,tt l e,\1el lu l e oOutшllttrl:o
"
- l1.1ltiц )l1,1l!)llllII 1lllb:!lL,\,-lL,tll!r!-1t
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- tрtt|цпхltl,чl .]lluIle1!ltrl лi,rbKlc,lllrT .\|lP.lKt]lePll(.'l]lltl; .I'.lцх] lf)il!llllL,lц;t,i lll)L l.|,,l! l .t7 tt t.\ 1t; t
з

уктаiпс,tпься/пidпllс.\,спlъся

t

t

t t t t t

l]

JctKtlttl

l1!)

!

)

Kl)el)llll1_1,B1.I]ltlя

Вidповidttо t)еякttit

tпекс,пt _у,Оо.чхitцli

BuOi,lcttuit JK|lpt!u.\l utpu|lпtt1,1t,

[Iрrrмiрший

договlр про нлдлння KOшITIB у позику,
ФI

нАНС ОВОI"."

Ж

в

тому числI I нА умовАх

:ff;"-*^,,,)
р

М icTo

ТоВАРис]-ВоЗоБМЕЖЕноЮВlДпоВlДлJЬнlсТЮ(сУЗlР'ЯФlнлНс>
(скорочена tiазва - ТоВ кСФ>)" в особi ._( xпttct,tclctllbc,я пiОttuсtпtпt, ttttпрuкчаd: IIlБ
ollpelпtopa пlоu|о), яклй(а_) дiе на пiдставi
j(lзlul|!(1(:lllься
обов'язкtt
lIlБ сlс,обч опr*i;,у,,
Дuрi*пu,рu,
iБiuсаr,g

уповlкхJ.D{еllою особою, ltKa

надалi iменуе,гься - <Кредитолавеtlь>.

Фiзична особа
Bi,1 Кре.lитодавця

громаllя

tl и

з cr/lt

ll

tta пiOc,пtlttti Спutпtупt1'
lit;i CтoptlH и, та

Oit;

-

3озпоЧа(mЬСЯ l|lРаЗП Сmum.Уm1'),

(з(rltlIt,!al( 1l,(,rl

Kp.li'l!ll, tlLlllPltЁ!cK): \'Kllttitttt).

вiд Позичал ьни ка

( I

а.lресом:_.

IIIj). паспор,г

вул.
,булNч
, який (яка) надалi
Ресстраuiйний номер облiковоТ картки ллатника полатку:
iменусться <<позичал ьникlr, з iншот Сторони, якi надалi разом iменуються як Сторони , а кожен окремо CTojoHa, уклми чей .Д,оговiр про надання коштiв } позик}. в тому числi i на умовах фiнансового
кредиry. надмi ]а Teкc,loM - к!оговiр" про нижченаведене:

(яка) ltроживас за

t.

1.1.

прЕдмЕт догов()ру

Креди,годавець, на положеllllях та умовах rrього l!оговору на.цас [Iозичалыtику крелиrlti

кошти (налмi Крелит), а 1-1озичальник зобов'язуегься використовувати Кредит lta цiлi, зазначеннi в
п,2.4 цього .щоговору, своечасно та в повному обсязi сплачувати Кредитодавцю проценти за
користуванням Крелитом, повертати Кредитодавчю Крелит в повному обсязi та у строк, перелбачений
uим,Щоговором, а також виконувати iHtui умови uього f{оговору ,
,TepMiHy лiТ
Загальна сума Кредиту, передбачена чим ,Щоговором. зменulусться протягом
!оговорУ u.rpon",u розмiрах. tцо визttачснi Стороttами в t'pat|riKy логаlllеt|llя Крс;tиrу. ( lrалzur i,I-рафiк
погашення крели,ry ), який с
'l(олатком

1.2,

J,.J!

2

,,to ttt,o1,o ,l|ol овор1,.

Кредитолавець мас право в олносторонll ьом), llоряl(ку вi]lмовиr,ись Blll сво|х зоЬов язань
щодо надання кредитних коштiв (вiакличнi зобов'язаttня) у випадках l{евикоllання чи неналежного
виконаннЯ ПозичальникоМ зобов'язанЬ за ДоговороМ таlабо в iнших випадках. передбачених чинним

(]

законодавством Украiни та цим Договором.

1.3,

Вiдкличнiс,гь зобов'язань Кредитодавця озttачас безумовне праsо Кредитодавця
односторонньому порядку вiдмовитися вiд подшlыltоt'о Rикоllаt|}lя взятих tla себе зобов'язань.

в

з

подальшим повiдомленням про lte Позичальника.

2.

2,1,

сумА крЕдиту, BAPTlcTb, строк корисl,увАl|I,1я крЕдиr,ом,

Кредит надаеться

tluфраuu пtа

2.2.

у

ЦIЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ.
,00 (_)
розмiрi

Строк користування Крсдиr,ом

з

__ рок!

llo

гривень (за?н4ча€mься

cy.|la

року. Кiнчевий

TepMiH

повернення [Iозича.llьником гроlхових кошlтiв Креjlитtr.,rавltlо - __,___року абtl тepltiH встаttоыtеltий у
вiдповiдностi з п. л. 5.9.. 5. l 0, цього Договору, ( ви ше i налzuri <1'ерм iH поверtlення)),

Процентна ставка за корисryвання креди],}lими коlllтами встановлюсться фiксована у
прочентiв рiчних ( зrrзtlrrчас mься су.уtц цullршtu пtа пропuсu|l ).
розмlрl
Розмiр процентнот ставки може змiнюватись в tlорядку, llередбачеtlому цим Договором,
z.4. Креаитнi кошти налаютьСя ПозичалыtикУ :'lJlЯ ВИКОРИСТЗllНЯ Hl:

2.з.

.-

(с,

ctts

lt o,ltc,

пt

uвч

i

t t сl

п

t

рс бtt ).

(зсt ltцlбхk)tttlc,ttti

ом об i.,ut,t t tцl

кч

зtlttсtчсtс,пttc,st

KottKpenttrc tli.чьоrtс

вllкорuсmшпш, ttcпtpttK,tcK):

, .uоёе.,tь
/ п р tк)б

по(lупttхкli
нерухомоспli, а саuе: кварп,luра за?аiIьною ll.Ioll|eK)
tttехп i Ku,

Ktt,.lt., .\, б ct att п

ttl tt

ct

txte 1lxoBo.,,t у-

зu чOресо.уl

2,5.
2.6.
(

t t t t

прud(ланttя

/ прudбаttня
я .ж, u ll l., ов ( ) i'

Комiсiя за цим ,Щоговором вiдсутня.
OpicHToBHo реальна рiчна процентна ставка за rtим .Щоговором ск.ltалас
llрочен,гiв) рiчних la ,ila],\, укJlален пя rtboгo l[ot,oBopy.

t

(лOи

t

t

к1,

, tlпtttyI
%

t

iлlrовiдно ло вимоl' tlи}l}]ого ,}aKollO:taBcrBa lipelиrrl,,taBettb tlбчис.ltкlr: peаJtbtt1 рiчltr
.lil.
llpoltcllTll)' ставк1. базl,ючись l]a l1pиllylllclrrri. utо,l!оr,овiр,]аjllllltа(]1ься;liйсltим ltро,l,ягоNl сlрок},l-a
на
зобов'я,заtttlя
cBtli
виконак),|,ь
),
т,а
ttto
Сторони
умовах
llерелбачеllого умовами цього .llоговору
сгроки. ви,}начеlli в uboM1 [оговорi.
2.6. ] ,I]

OpicHToBHa ремьна рiчttа Ilpolleн rllа ставка об ч ис_rttt,lс,г l,c я ви\оjtяtl}l iз ви граl I ltr-rнчаtыtttка за
-га tlовсрtlеl]llя\| }iре-lllц. \ l,alючак)чll
Кредитом (витрат ltов'язаltих iз отриtvаttttям. обслуговуваllllя\l
,га iHltli ltltaTe;Ki за cl'пpt'lBi,rHi tloc,-tltи Крс-tнт,.'1_1авtrя- пов'язанi з
llроltсlll,и ,}а корис,tуваl]liя кре,lитом
llа.lаrlIlяNl. обсltуl.овуваttttяtv i повсрtlеltltяll кредитних Ktlttt-гiB га rpc,Tix осiб (сrраrовi та по-fатховl
Bi.l Кредитодавця

вiд Позичапьника

сllлачую-],ься Ilозича,ltьниколt
пеисiйне страхуваtlllя. Tottto). якi
платежi, збори на обов'язкове державне
ttt,ого,/[otrrBtlpy,
вимог ,]аконодавства Украiни таlабо умов
uinnouiono оЬ

tl,ього ,/|оговору
l Iозича;tыtика lla ]lal,y укладеllltя
OpictlToBHa загальна BapTicTb Крелиrу лля
c,.|"llct
tttbc'lt
цчr|цпt,tttl пttt
). (lсlзtttt'ttк
(_
00 коп iiKlK\.
ь
,-1luBu
--=.--грн,

2.1.
смадас

t

п|)опllсо.|l __

"rJuoo'noo*yro
2.7'l.орiснrовrrазаlаJtыlаварliс,гьКрелиrу(юрлt'r.сtьсяl}}1\ОjlяLlиil']аtа-tьttrrt.сrрr..rlмiр5сlлtи
та загальних
за trим

/loloBopoM
ьуr" i,u,runi lIозича_rtьttику
,|,а
ор.r"r** *o,iriu. ,oi nnruni.
обсцговуванням
отримаtlням.
iз
ltов'язаtlих
_t,a
витрат Позичальника ,о Kpinnron'l io"-l.pur,
itllli обов,язковi
проlýнти

за цим /{огов.lром. уключаючи
поверненням креди,l.них no.u riu. оrр"r,uпих
,га TpeT,ix осiб (KoMicii за розрахуllково-касове
Крелитодавця
lrослуги
пла,ге;кi за долатковi та супровiднi
KotttTiB у paxyttoK
pn*ynon Крс,,tи,олавlrя ltiл час зарах)'ваtt}lя
обс,,lуговуванliя баttку . v ,non1"lir*p",n'i

поГаUlеннякрелиГ}.).якillри,tбас[lо'зичzulьttикв\lс)}iа\llЬоI0l[оговорl,пt,иitltlиrttl,кrt.ОВора]\1и(RТом)'
числiвитратипов.язанiзtlаланliям.обслУl.овуваltltямiповерtlсtlttяпtкрсJlиТliи\коlllТiо.l':',:'"*.заllос'1)'Ги
нотарiусiв'оцiнювачiв,державнихр...'.ро'.орiо,-itlпtих'эсiб'с,l.раховi.tlо,,\атковilt.ltа,гехсi.збориttа
I lозичальttиком згl]lнr'l
бiрп,оui збори, Totrto), якi сплачуюr,ься
nnJ",pu,*yuunn,,
na,,a,
державяе
обов'язкове
и таlабо 1,мовам и Ltього,II,оговор)',
; ;;;,";."" .uoonoouo"r"u У KpaiH
,lаl,аllыti витраtи за Крслиrоrt, базl,tочись tta
2.8. КрелитодавсttЬ ]\,laс правО обчис,пкlваrи
llр()lяl о\1 clpoK1 .:tii ttboto.I\tltoBtlp1

ltрс:tигl,r'а tl1'li_ct t'trrB tttl'i pcaJlbilol рIчltоl
oO.,"ar,""i, орia,lговttоТ загатlыttri Bal;tttc.ti
Nl j, який с tteвijl'cпlttirltl,час'l "":l]" """::j]:]_:"':
процсttr ttoT с гавкu unnron",,o u llолатку
про BapтicTb гtевноi /lодатковоt
2.]0, llри uьому, у разi'вi,лсуr,rrос,гi у КрелитолавLtя irrt}opMaltiT

2.9,

,

Таб_rtиttя

та/абосупУrrtьоiЛосJl)'Гиllюtlаi(аСТЬсяIlозича.rtьtrикутретьt.lюособоlоузв'язкl'iзвикоttанttяпtУмоВцЬОГо
за аналогiчttими, вже укладеljими
BapTicTb тaKoT послуги виз+tачасться
opicttToBHa
Щоговору,
КреДито,.tавЦемлоГоВораМи'абозасерелньоювар.гiсr.ютакоitlосltуги'виЗltаt]еtlоlоКрс;tито,'tавtlсмза
рсЗ\-lь].аlамиаtlzLпiзr'вартtlстiIlосjlуГ.tltоllрОIlоli\,lоl.Ьсяilttttилtиttа''lавача\lиlакихtlос']lуГltаринк)'']а
Укра'ittи,
Rиlrlогаl\1и чиllllоI,о закоllо:lавс-t ва
,..: л.,i,.,. t,
ttсрiо:rи r,a у Ilоря.|tк},. ви,lttачсtti
змitt
вltесеt{ня
ум_ови
у
випадк},
2,1l. У
:::::j'(i,Hl,;,:,,;:;,ll' ili,],.],ll]rj],il],1,_,i,,
коuI-I,!R, Bl1-lpa,l
обслуговl,ванttя i ltоверненttя креllи,гtlих
opicttToBHa реалыtа
opicHToBнa зага,,lьtlа Bapтicтb Кре;rиту,
змiнюватися та вiдловiдно мохiе змiнюватися
]

o'""'"or:,";:'"aiJilli

l

".",,"'

jlода,IкOвоТ r.а/абtl c},1tl,Ttrbol tloc.lyI

и {в рlзi

rr:rявltосl,i) tttcl ttа]lасться

[lозича'ltьник1'1.реТЬ()к-)осtlбокlу,'зв,язк\iзВикОllаllllяIl}\]t)Вlll,t)It]/[tlr.tlвtlрlс!1.1illlу(.IЬся|lозичаjlЬникОм.

их Ko1IlTI l},
з. l I()ряl(ок llА,(лня, llol]EPltEll llя кр]]l(и,l,н
lншtх IIлА,tЕжlв
нАрАхувАнНя тА сплА,ги процЕнr,в l,A
lllляхом зарахуваtlня

tta
кош,ги Позичалыtику безготiвково,
ор"дu-гui
пuдuс.
Кр"о",олuu"Цо
з.l,
,_ у порядк)
-.- ui"nо"'l]-.
].,--.,;-_,.
поточний pax1,1roK l lозичаtьпика J,ft
кOцl"lu llпооloпlься
УкраТlrи, ri i",iОц" ltKulo :potuoBi
,,"u"o,,o
,пп"йБва
вимог
до
Та Вi-lпоRiдllо

пч,вIр lll|c..l.|,i,|,

1,

ttl,ttKпli

J.l,

О"lя п"luпlol|_|,(ttttiLttettyBttttltя
rirr,,поппrоrirя пооttiспtпl рсквiзuпlч

цьоlо

Billi?ulllo , iuuti tteoбxiitti реквiзumu)
л:-.,,--i,,Uл пл . ? I ttbot.o Доl
].]'Кре'литнiкоштиПозичальникунадаЮl.Ьсявiлltовilltlолоп.2.1'Ltьоl.оf{оl.овор1.1lаl]1.1сТаВl
Лq l_Krtlbtlttr
ltаданоiза форrrrок-l, перелбачеtlоtо flo:taтKort
:llt.b\!!)BoTЗаявиlloann-on"nu,i"ал-i-зо,uа1,
llЬ()ГО /k''oono)
-}а \ \lоRи lla,lc}liltO1,o викоllаlIltя I lозичаltьtttrк.rrt ) \1Ов
:_, ,,,,.,.,
J..: сзорr _ та
]].{Hert.taгototla:taHltяKlrc;tиrlt}l]it)Ka(.'l.bcя'.",'.'''.u'',IIcpcpa\}RallllяBi'tttrlBi,tlt..'J.\\ll1ii'llt1IIa
якlпll IlotttчlttbttttK
p0rtt]'lloK с'|,б,скtttч :0(''l0o(lPloBIlll!я .|'
'.: ::\\.lJK llr)]llLliLlbll}1tiil \tцill lttltttt,tutttu llu
nlrBцinor-rli1). зазttачений у rr, 3,1, ttього l(oloBopy,
ryr_т,

вiд [Iозичалыtи ка

_

З.4.

Кредитодавечь мас право вiдмовити в наданнi Креаиту у разi порушення Позичальником
умов цього .щогсlвору, у тому числi: в разi неподання Позичальником вiдомостей, що стосуються його
фiнансового стану, надання Кредитодавцю недостовiрноТ iнформачiТ, погiршення фiнансового стану
Позикмьника. використання крелитних коштiв не за цiльовим призначенням та у iнttlих випадка\

невиконання/ненмежного виконання умов ltього l]оговору та/або договору,(iв) якi можуть б)ти
уклаленi/булуть уклаленi на виконання умов tlього !оговору (договору(iв) поруки/логовору( iB)
забезпечення).

З.5.

За користування грошовими коштами Кредитодавчем нараховуються, а ['Iозичальником
сплачуються лроценти за час фактичtlого користування |рошовими коштами вiдповiдно до умов.
визначених цим .Щоговором, виходячи з розмiру процентно'f ставки, визначеноI у п.2.3.uього .Д,оговору.

З.6.

за

користування Кредитом нараховуlоться Кредитодавцем tllомiсячно. за
методом факг/факт (мето.л розрахуttку проuентiв. за яким кiлькiсть .lHiB у мiсяцi та рочi береться
фактична).

3.'1.

фа к гич

Проченти

При розрахунку Проuентiв враховуеться день llалаllllя Кре:tиту

i

нс враховусться день

ного повернення крслиrних коштiв.

3.8.
З.9.

3.10,

Проценти нараховуються на суму щоденного залишку заборrованостi за Кредитом.
Нарахування та сплата процентiв здiйснюються у валютi Кредиry - УкраТнська гривня.
Нарахування процентiв повнiстю i остаточно припинясться в день фактично поsернення

кредитних коштiв

в повному обсязi. При цьому, Сторони ломовились. шо 5, разi

пор),шеllня

Позичальником cTpoKiB корисryвання Кре,tlитом та прострOчс|ll|я Пози.tальttиксlлt cTpoKiB поверненlrя
Крелиту за цим .Щоговором, Позичzulьлtик зобов'язаний сIulа],иl,и суrчу боргу. а також проценти за
корисryвання кредитними коштами у poзMipi процентноТ ставки, передбаченоi п.2.3. цього Договору, за
весь час прострочення. У випалку }|евикоltання, або ненfulежного виконання [lозичмьником грошОвих

зобов'язань за цим Договором, виникнення простроченоi заборгованостi та проведення роботи
кредитодавцем щодо стягнення заборгованостi/простроченоi заборгованостi у порядку визначеному цим
.Щоговором, чинним законодавством Украiни, Кредитолавltем може бути прийня,ге рiutення. tltодо
припинення нарахува}lllя проttеllгiв,
З.l ], Ilозичмьник зобов'язаний сплачуваl,и llpollcl1,1,и за користуl]аll|,я Крс;tи,гtlм tttомiсячно, не
пiзнrше l5 числа насt)пного viсяця. 1а у лат), повернеl|llя в lloвllov} обсязi кре.lитttих коштiв за tlим
ffоговором. У разi неналхолження суми процентiв вiд Позичаlьника у встаttовленi uим.Ц,оговором строки,
суми непогашених у строк процентiв визнаються простроче}lими.
З,|?, Сплата процентiв здiйснюсгься Позичальником шляхом внесення належноТ до сплати суми
грошових KoIttTiB безготiвковим шlляхом на рахунок Креllито.tlавLtя
зазначений у розлiлi l2 цього fiоговору. (За необхiлностi т а./ абtl за бажаttttям Ilозичальника у llboMy
пунктi ]можливо продублювати номер рахунку лJlя llогаllсt,llя кредитних KotllтiB. заtviсr'ь зазначення
посилання на пу ttKT доlовору),
3.13. Повернення Кредиту здiйснюсться Позичальником з врахуванням Графiку погашення
кредиry та проuентiв, визначеного у !олатку Nч 2 до чього.Щоговору.
3.14, 11овернення Крелиry та остаточне погашення отрима}lих гроluових кошr,iв здiЙснюсться
Позичальником безготiвковим шляхом на рахулок Кре,литолавttя
зазначений у роздi.rri |2 кРеквiзиrи та пiлписи cTopitl> ttboltl /{rll oBop1, 1|a ),N!olla\ rц,tllо /|ol'oBtlp1. a.;le 1
буль якому разi не пiзнiше останllього лtlя строку корис,г)ваl]l]я Крс.,tиltlлt. ви:}llitчеllоl'о v п.2.2. ttbot,tr
,гаl або за бажанням Ilозичаltьttttкlt
,Щоговору, (За необхiлностi
) Itboм) tllttKTi rtоiк.llиво ltроll б;tюва,l,и
номер рахунку дJlя llогаulеtll|я крс/tитllи\ кошlтiв. запtiсrь за,}llачеlll|я llосиJlа}iня rra пlнкl' (роз:i,r)
rоговору).

з.l5.

остаточним днем/датою поsернення заборгованостi за Kpe.lHTort

с

.1ень фктичного

виконаннЯ ПозичальникоМ Bcix грошовиХ зобов'язанЬ пере] Кре.lито.лавцеlt 3а ци\! ДоговороЧ В ПОаН(\Ч}
обсязi заборrованостi. включаюЧи l|oBH) cIlJlaT) проченriв. tlctli. llrтрафiв (ЯХlu(r T3xi 61.trTb,. ,,-iпrr,r
iншоТ заборгованостi за цим /Jоговором , tutaTeжiB
Щоговору таlабо логовору(iв) поруки (за наявнос,гi).

,га

санкttiй. якi ttсре-lбачеlri та а6.,, BrtlLrttBaK-;ъ ]

3.]6. У разi, якrцо лень сплати

]ьl,

a

прочентiв. ulтрафiв та'або поверtЕнн! r?e-txTHK\ Ь\rgТБ
лрипадаС на вихiдний' святковий, або iнлrий tlеробочий ]ellb. ви3наLеllкй Bl_rrlt,rar-].tt.' -L1 ,шlrт-ё
Bi: Крелитодавця

Bi,l Позичапьннrса

закO}tоjlавсl

Blt Укрtritlи. ctl:taтa BijrttoBi]tttиx lt,ltal,c;ltiB

ься в ttcptllиii робочий

з,tliiiсtlttlс,t

,tteHb, Ltto с

наступним за вихiдttим (святковим, неробочим) днем,
i
и к нес восчасно таlабо не у повнiй сум
з, 1 7. У разi я кщО протягом oii unoro .Щоговору Позичальlt
Крелиry
та,/або
ll(о,гlо сплаги lIpotteHTiB
здiйснюс/здiйсн ив платежi, перелбачеrli умовами uього .Щоговорч
Bijl ,1a,ttla,tcltиx Ilози'tа,,Iьникtlм в
tlc,}it]lc?Kllo
вс
Itb
та./або iнrrrих платежiВ за Ltипл /1tlговоропt. Крсли,то,tа
зitбoptoBattoc l i. \]а(, llраRо, а Iltlзича,llьttик
poapu*yn*ooo*y ;ttlKyMctt-t.i рсквiзиr,iв 11,Ila lc}ti}, IIp14 tlotalltctti
,]ара\\,ва1lllя Kottt'..iB в Pil\\,llOK викоllаllttя зобllв'я,lttttь lltуlичдlьника
oopy"ua Кр"п"iо,tавrtю здiйсrrюва-Iи
за rtиv ,J[,,roBoport в ttacrl

tllliй 'tcpt .lBocr

- в першу чергу погаша€ться

i:

за
прострочеliа ло повернеllня с},ма Кредит),],а Ilростроченi процеltти

корисryвання грошовими коштами;
- у другу черry погаll1ас,rься строкова забор

користування t,pollloBи

м

l'oBa il icT ь

за Крелито}1 , llарахоRаllи\lи проltентами за

и коll,таNlи:

llbol,()
_ у треIlо черг), llогаtllасl,ься ttсл,сr,ойка (tttгра(l. tlсrrя) l,a iltttti ltLla,le;Ki Bi,,trroBi,ttto ,lll
,Iio

1,o всl

ру

.

,l. зАБЕзпЕчЕнIlя
II_1,1tKm

виконАння :}()Бов,язлtlь [lозичллыlикА зА
/l()I-oBoP()M

4.1, ().lя б-,шuковtх KPeiutltiB,ttut ttucпtJ'ttttttit з,lliс,пt:

4.1'УсiвимогиКре'lито/lаsIlя.rtо[lозичzutьtlика'lltолОВиконаlillя/llаЛеiк}lоГоВикоllаl]llя

tlроцс}r[iв, t:cHi, моl+спивих tltтрафних
зсrбов'язань llозичlt,lьttикlt Ilo llboNly Логовору. ctIJlaTи нараховаllих
коtll,гаl\lи Позичальника, на якi може бути
TaKolt< itlшtих ви,I,раl,заб;зпечуlоться yciM лlайном та

санкцiй, а
звернено стягнеllня, у порядк),. Bcl'aHol]JleнoNl} чиlltlим

у вuпаOку
t|пl p.lt y.l to в а t t l

t

tt

,}aKotlO,ItaRcTBOM

ttttяBttocпti rPittuttcoBozll ltорJ,чцmеl"

tlт

t1,4,1,

Украit]и,

оооuu,lься ttiitt,|,ttKttt 4,1,1,

Irп,,п|,|,пrlо?о

:

аtпшцuпtu llрiзВuпqе,
4.1,1, tlliltuttcoBol.) l1()р!к()п)
ll.1ulrlп/,r(? пооuпtкiв LYs
I.tt'я, По бuпliковi), peccпlpatliiut u йiо:tер об..tiково| хпрпlк.t
'(;
ппоmен.i ЗП СеРit:Ю
;;;;,;;:,";;;';'r'i,'""""iлi'', ,r.uimка прч ttаявпiсmь прпвч зdiйсltюваплч буiь,якi
пul Ho,|lepo.|l пOспорmо, зазllllча('плься серiя mа llo,1lep п0,,поJ,п||')
lI1,ttKnt 4.1. t).zя

зuспluвttж Kllet)uпlitl,,ttoc ttuспr.|,tll!чЙ llliL,пl:

1.1.УсiвимогиКреДито;tавLlяДоIlозича.rtьника.LllО]ювиконаttttя/ttаrlс;l<tlогозобов'язаtlь
rшrра(lttих catlKttiй, а гакож
ll.rltlча.tьtlика rto J[ol oBopr. сп-Iаlи llара\Oваttиr tlpouelttiB, Itctti,,lоlкjtивих
iнших витрат забезпечуються:
.1'l.].засТавоЮ/illотекою{J(Jllа.t(lспlьсЯ.узо?.[lы!сИLltпrlвсt'-перухо.tliс'пь'о(лчdltсutttя'пlовuрчу
,ii:_t_ пtсluцl)^ яке/i/а належить (arb) __.__
забеlllс,tсttttя, 1,к';lа;tсtlого/ltих мiж
на правах власtlос,гi, n"p"nin ,n"' з"",й"" ,' ,,lt',Ъворi/.rо, оворах
,, __._ __, _Urrb Ju(,lllu6( lrl1|,l,'iп()пle+li,tc l|я)
Кре:нто.lавцем та
ittоtпскйutgпttulи), Оttittочttа
|.|1ожll() зауlочutпч ()оmУ oOo1nrp* *,rdrii1ltuti i.,tя 1,к,tпiuttttя iоtовtцl.t'
(без I1/{B)

_

:,Ltl

пtl:tli.ltt,et t ttlt КреOuпtоtlов tle,tt, зо
]Оillсlrclц' tleJt..,.-,lclllLll сl,б'rкпtо't tltlittoчttoi tlitt-,tbtпlc'tlti
u,ttt.,t ь tt uкtt/ЗпспtuвtлOttв tlл / I lпttltc коiчв tlл),

рок!',
tпl

к I I tB

пор.l,чumL1я, jч,п!,чlп,п,ь(,я tЛлрозч <якi
lr-.uпаОк!, якlцо у зuсmаву переittспься ,ttuittпl ,lloйttoBo.\)
tutй,ttеltlчпtttttя клрut)ччпоi особu по Гi Kod €ДРПУо
апaжаrt ь.lluйпa)во.u)l поручumе,:'u",

'u,,u,оuсп,ося

,

Litвllя

вiд Позичальника

йя

Юрudччноi особu mа ПIБ tпа рессmрацiйttuit tto.uep об,liковоl корmкu fuтumпuко поOаmкiв dля
ФЬuчноi особu),

4,1,2,

а також yciM майном та коштами Позичальника. на якi може буr,и звернено сl'ягнення, у
порядку, вс,гановленому чинним законодавством Украiни.

4,1.3. у вuпаdку нпявносtпi фhtапсовоzо поручumеля do п.4. l. iоiаепьсл пidпупкm 4.1.3.
посrrупноZо формулюванпя,. фiнансовою порукою (зазначumu Прiзвuulе, /Iч'я, По баmьковi\,
,,
Ly ButladK,y, якtцtt .у
рсстрачiйний номер облiковоТ картки платника податкiв Nl
паспорпi
серiя

tпсt

€

sidмimка права эdiЙснюваmu буdь якi плаmеэti зtt L,ePiLю ,llu llo.|leP(,.|t

п.l{,п(lрll1.1,

]азначаюпься

но.vер псtспtlрпtу),

S. змlнА умов крЕдитувлння. достроковЕ виконАння
ЗОБОВ,ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ.
5.1. Сторони вносять, запропонованi Кредитодавцем та./або Позичальником, змiни таlабо
доповнення до цього.Щоговору щодо нових умов кредиryвання за домовленiстю ],а вза€мною згодою
CTopiH шляхом укладання додаткового договору до цього.L(оговору у ttисьмовiй формi, При uboMy iнша
Сторона мас розглянути змitlи. запропоltованi Сгороtlоtо iltiltiatopov та lIаltаlи свою llисьмов} вiдповiдь
та./або пiдписати вiлповiдний додатковий договiр про,I,яl,ом 20 (лва.rtrtяти) кzutеtt,ttарних ltHiB з лати
направлення заtliкавленою C,t,opoHoto (iнiцiатором) iHrrriй Стороrri ltисьмового повiдомлення tlpo
необхiднiсть внесення змiн до цього !оговору.

5.2.

Сторони домовилися вважати вiдмовою вiд ук-llадсння догоsору ltpo внесення змiн та
доповнень до цього,щоговору у порядку, перелбаченому п.5.1. цього,щоговору, як прямо виражену в
буль-якiй формi незголу Крелитодавчя або Позичальника. так i вiлслнiсть пряvо вираженоi згоди
Кредитодавця, або Позичальника у письмовiй формi протягом строку. визначеltого л. 5.1. цього ltоговору.
У випадку змiни проrlентних ставок на кредитпому ринку УкраТни. в тому числi внаслiдок
прийняття компетентними державними органами Украiни pirrreHb, ll{o llрямо. або опосерелковано

5.3,

впливають на c,lall кредитного ринку УкраТни Крслитодавеttь мас право irliчiювати змiну розviр1
процентноi ставки за uим ,Щоговором.

5.4.

Про HaMip змiнити розмiр прочентiв Крелитолавечь зобов'язаний повiдомити
Позичальника шляхом направлення офiцiйного листа на адресу, зазначену у роздiлi l2 кРеквiзити i
пiдписи cTopiH> цього Договорi, а також надати проект долаткового логоRору до цього .Щоговору про
внесення вiдповiдних змiн на озttайомленttя.
5.5. У випадку, якtцо Ilози.lаlыtик Ilоголиl,ься iз ttовилt (змittеttим розмiром проttен,гноi ст,авки)
BiH зобов'язаний протягом строку визtlачеttого у п.5.|. rtього .i{огtlвору tliлписати з КреJtитодавцем
вiдповiдний додатковий логовiр про внесенllя зм iH та лоповtlеltь,цо l.tього ЛоговоРу,
У вилалку. якщо Позичальник не поголився ] запропонованим розмiром процентноТ ставки
та не уклав вiдповiдний додатковий логовiр до uього .Щоговору. Сторони, пiдписанням чього ,Щоговору

5.6.

погодили, що кiнцевий TepMiH до якого здiйснюсться на.Ilаttня -га мас бути повнiстю погашена
Позичальником заборгованiсть за Крелитом, за вза€мtlою зго.локr C,гopitt. вважа€ться таким, tцо настав, на
t0 (лесятшй) календарний день (зa] Крсduпtо,ч , |, зuбезпечеttttя Btl*ollltllllrl зобов'язttttь якоlо ortxlp.llletta
iпоmека пtаfабо зсt КреОuпttl.tl, tшitпtu.yt tttt прudбuппя .ж,llпl.,l.t - ttп 4() (copoKoBuit) Oettb\ ,з д|Iя. наступного
за ocTaHHiM днем строку протягом якого Позичмьник мас 1,1iдttисати вiдповi,,tttий.ttодатковий лОгОвiР
згi:но порялку внесення змiн, передбаченому у п. 5.1, чього Щоговору.
5.'7. Змiна умов кредитування протягом строку лiТ .Щоговору за згодою CTopiH може мати
rвслiдком застосування iнших KoMicii, процентноi ставки, якi буауть вiлображенi у додатковому лОгОвОРi
.lo цього договору та застосування iншоТ реальноТ рiчноТ проuент,ноТ ставки та opicHтoBHoi загальноТ
варгостi крелиry для Позичальника.
5.8. Заборгованiсть за Кредитом може бути достроково повltiстю lloгalllella Позичалыtиком зi
сtllатою лрочентiв та BapTocTi Bcix суlтровiлних посllуг. llов'язаних з обслугсlвуваl{llяд,l та поl'аluеtlням
Кре:нту за перiол фактичttого корис,I,уван}lя ll}iм. а також iнlllих платежiв (неусr,сlйка, збит'кiв), якi
повнннi бли сплачеlti Ilозичалыlикоrt rla вi,,tповiлttу лату лосtрокового. IIри rtboMy Tepvitt поверttСння
rрошових коштi насryпас в момент фактичноТ сп,llати Позичальником BcicТ заборгованОСтi За uим
.]рговором у повному обсязi,
5.9. З врахуванtrям ст. 592, cT.6ll, ст. l052, ст. l056 Llивiльного колексу УкраТни, ст. lб Закону
УrрТни <Про споживче кредитування)), Сторони ломовиJtись. Irto у Кре;rито:rавltя виника€ пРаВО

6

,.,1lо,Liil]ltя

вiд [lозича:t

ьн

и

ка

вимагати дострокового виконання грошових зобов'язаlIь за циi\{ Доl,овором, а у llозичальника виникас
зобов'язання поверн),ти Крелитолавtuо заборгованiсl,ь за rlим .l|оговороNl в IloBlloMy обсязi ранiше

/klroBopy в разi ltac,l аllllя l]астчI]ни\ обсrавиtt:
5,9.1, затримання Ilозича,,tьtlиком сIlJlати rlасIиllи крс,,lи,l,! (пор) ltlсllllя l pa(liK1 ttolaLttcltltя
Кре.rит1) га/або tlptltlcttтiB lla ojtиll кitjtсl].lарltий rliсяttь. а \ l]иIIil.1K) otPo;lrl.tcttttя 1 lабс,ltlечсttttя зir
Кре,,Iиl(l\t iltоrски. la;lfro здкt,lrttсtltttttя кр( tиlllи\ Kr,llttilt ttlt ttptl.ti,alttlя;.lillt,lil tlil tlltl Klt.tctt.taptli rtiсяtti:
5.9,2. cMepтi або визltаltltя ltс,цiсзjtаttlишt l] \clilllOl}.,lcIl()Nt), чиl]l]иNl закtrttо.,1авством Украitlи

ка-rtендарноТ да,ги, Rизllачеliоj' п,2.2. rlього

порядку Позича;lьн

и

ка:

5.9,3. виявлеttня факт1 недостатliостi BapTocTi забезltечення ltaлaltol,o Позичалыlиком у

забезпечення виконання зобов'язаttь за ttипt .I{оговором, t|евикоl|аllня 1,мов /lоговору ulодо забезпечення
повернеllня кредитних KoutTiB. у разi втрати llpeлbteтiB забсзлс.lсltttя. ttогiрltlеlttlя його стану (v випалку
наявностi забезпечення);

5.9,4. вияв.Ilенl{я Кре]lито,lавtlем (laK-liB ttепttlrк,,tиtltlсri ltсрсвiрки irlфорvаrtii

HajlaHtlt'

ГItl:lича,ltыlикtlrt ] Me,lolo }кJlа,Jlсl]ttя ttbo1,o l[оговору,га/або,,tot-oBopiB. 1,к,,tа.,lеtlих R ,]аlбе-}Ilеtlеllllя викоllаllня
зобов'язань [lози,tа,,lьtlиком за Ltипr /{оговорtlп,r (за rtаявttосгi). tlи якlllо,Iака itt(loprtattiя та,,lокlпtеlгtи ,tи Тх
час,l,ина виявилися недостовiрни

м

и:

5.9.5. ttевикоtlаннi, або неналехittому виконанtti []озичальttиком rr, 7. l . l 0, ttьогtr f{оговор1;
5.9.6. у разi порушення процедури визl|ання [lозичальника банкрутоrr. або за llаявttостi iltutиr
обставин, якi явно свiд.lать про те, ulo налаtti I]озичалыlиKoBi Kpe.,tltTlti Koll1,1lt cBocLlilcllo ltc б1_11lь
поверпен i;
ttettit,tcitttlo0,rl ltикоllаlIllя Iltrзtrча,tьtlttкtlrt с\ Il(ви\ \\1ов tlbt)l о
itttltиx
ulo
]абсзllеч)к]гь
l]()гаljlсlll|я ()lpи\lalll()l оКрс:tиг1
lаlабо
доt,овtlрiв,
llolоsор},
5.9.8, у виIlа.ltка\ I]риllиl]сllllя,,li;t,.lвиl вi,tlltrсиttтз illtttиx RиIIil,.(ках. ttсрслбачсttих закоltодавсl,воIl
яке регуJlю€ вiдносини у сферi запобiгання легалiзаttiТ (вiдмиванню) дохолiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдкекня зброi масового знищення.

5,9.7. 1, разi ttевикоllаtrttя. або

:

5.10.

Сторони домовилися, tцо у разi настаllня однiсI, або декiлькох обставин, передбачених в
Договору, TepMiHoM повернеl]ня кредитних кошl,iв. отриманих за цим
та
iншоТ
заборгованостi
.Щоговором
у повl]ому обсязi с 30 (r,рплuятий) кменllарний л'ень (tt |, ButtuOKy
оQюр.ulення у забезпечеlltlя за КреОumо.u iпсlпtекч пtа/або вuкорIlспlаlltlя KpeOulllllut KtlttttttiB ttct прud(лання
x,utll,la с 60 (шiсmОесяmuй) KaleHdctpttuit dень) з дня одсржання вiд Крелитолавця повiдомлення з
вимогою про дострокове повернення заборгованостi за Кредитом. !о кiнuя визначеного TepMiHy
Позичальник мае погасити у повному обсязi заборгованiсть за Крелитом.
пiдпунктах

5,9.1 . - 5,9.8, п.5.9. цього

5.1l, Якщо з дня одержання Позичмьником повiдомлення вiд Кредитодавuя з вимогою
повернення кредитноТ заборгованостi за цим Договором (включаючи ttapaxoBglti проllенти та illmi
платех<i, лерелбаченi цим l]оговором) протягом визпачеllого repMiHy Ilозичальt|ик ycylle поруш|ення умов
цього Договору, вимога Крелитолавця в,lрачас чинlliсть, YrlclBa ttьогtl I]унк,гу lie стосусl,ься вимоги
Кредитодавця на пiltставi пiлпуlrктiв 5,9.2,5.9.,1,5.9.6.5,9,8 пчнк,гу 5.9.
5.12, Вимогу про дострокове погашеllня заборговаt|остi Кредитодавцем

направлясться

Позичальнику рекомендованим листом за адресом Позичальника. заз,lаченою у реквiзитах роздiл l2 uього
,Щоговору.

5.13. Настання TepMiHy повернення грошових KoturiB тяt,tlе за собою llеобхiлl]iсть виконання
Позичальником в повному розмiрi Bcix перелбачених цим,IlоI,овором ]обов'язань,
5,14. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиlу шляхом збiльшення суми
перiодичних платежiв, Кредитодавець зобов'язаний здiйснити вiдповiдне коригування та на вимог)
Позичальника надати йому новий <Графiк погашення кредиry та процентiв>.

6. IIрАвл CT()PIll
6.1, Kpirl rrрав.яt<i tlttlt,,ttlBattltt, з ilttttttx tto,,to;t;cttl, lll)(rI \) ,'ltr| !rl](lг\. Iltltlt,tlt_IbttttK \1!l llг.tb,,
6, 1,1. За \Nlови l]il]lc)KlloI,() виtiоllаllllя lll,()l о .l()l (]l](1l]\ \)I11l]\l.]:i] ,:,
..llс_iитr,. визttllчсttоi в tt, 2.1. tlbol,,.l /[oгtlBopr,
6,1.2, Звсрr,атися.,tо Кре.,tиlо.tавliя з lllllal]llя\I l]p(r Bl]aaclll]r ]\j |1
l,,11,1{;N(llllя

!lп\lк) lil.pl1(l\BillIllя Kгc,Iltl(l\t. ll(l)(l

Bil Кредитодавчя

lя |\ l

r,.r

,,,)

l..,,., ,:,_
.:,, t" - - :_

Bi: Позичапьниrа

_

:-

ttсзе tc;KtlHx Bi-t
забезпечення. TOllto у випадку виllикllсtlllя'|'иNlчасових (liltattcc,lBиx. або itttttиx l1-11,,,lltottLiB,з

нього

ричин),
6.1,]. tlpo.r.o" l4 (чотирнадltяТи) каtен;tарlrих l(ttiB з лtlя !,кла,|lеllня rtього

п

J[сlговор1

коштiв.
вiдмовиr.ися Bi,rr llоговор}, без rtояснення причин, у r'oMy чис.lti 8 разi о,гримаl]llя tlим грошtових
]\|оже
якого
Ilротягоl\!
повiдомивtllи Крелиr.оltавчю в письмовiй формi до закiнчеtlllя I4 денного с,гроку,
Ilись\lового
бl,ти реа.lliзоваttе право вi,ttплови. IIри rtboMy llротягом сеN,lи KaJlcl1,Iilpllи\,llliB ],lаlи Ilо.,Iаtll]я
lP"tltoBi
BtLK'l
КРС,
IloBcpll\"I'll
tИТО;tа
nbui,rbr.uaun, про вiлмов1, Bijt ;rоговору llсlзи,lа,lьttик зобов'язаttий
(l]Lclr7,iilIlllЯ
KUll'-|iB .ltl .tllЯ
кошtи. олержаtli зl iJtHo з trиv .-l()t,l)B()P()U. lil сl1.1аllllи llP(ltt(tllll lil llcpi(},r t ,lllЯ
Ilозичалыtика
tlpaBo
laKc
ttbtrrtl,
,
l
lри
ttbtll'tl
./(tlttlBo1l1
]а cТaBкolo, ltсрслбачеttоlо

[х повернеll}lя,
у]\,lоваl\1и
випадку:
застосоване
бути
не може
у
l) якщо виконання зобов'язань за цим Договором забезllечено ulляхом укладення нотарiально
посвiдчених договорiв забезпечення;
2) якщо Кредит надано на придбання робiт (послуг), виконання яких вiдбулося до закiнчення

строку вiдмови вiд Договору.
,гак i частково та ви конувати/ви кона,ги
6.1,4. Достроково поверн}.ти Крелиr., як у пов}lому обсязi
iншi грошовi зобов'язаннЯ за t(им ЛоговорОN,l у повном}'обсязi, llрИ tlbt'lпty' герпlitt ll()l}epllcllllя кре-iитltиr
,la
циrl .l(оговороrt,
коштiв ttастулас в момент фактичноТ сплати lIозичаJlьнико]\l Bci(,T ]аборl,оваllостi
виконання l1ього
с_госовно
ilrформаrtiю
та
консулы,аltii
креltитодавttя
6.|.5. отримувати вiд

[оговору.

6.1.6. ЗвертатиСь ло [lацiоналЬного банкУ Украiни у разi поруlllеllllя Кредитодавцеlt/новим
споживчого
кредитороМ та./або козtекторською компаtIiсю (в разi llаявllос],i) законо;lавс,гва ), сферi
Bpcl1:lKrB:rtttli
ltри
*p"rnryuonn". у тому числi пор},lltеl|ня виNlог llto,.t() взасrtrl,(iТ з [lози,|rulьllикоrl
простроченоi заборгованостi (вимог щоllо
6.1

.7.

ичllоj l1овсдiltки).
Звсртатись до с)ду i llозовом tlpo вiдtllк(lд}'ваllllя lllко]lи. зaB:laнoi Ilозичальпику у tlроцесi
е1

I]регуJtюRання ltрtlстрtlчеttоТ заборговаI lOcTl

KpiM прав, якi вшrl;lпваюl,ь з ittпIих lloJlo,дcllb llього Договору, Крелптодавеtlь мас

6,2.

право:

.

6.2.1. Вимагати вiл IIозичzulьника l]алежного викоt]аllllя },\,loB tlbol'0.I{oгoBopy,
6,2.2. За необхi,,tIlосl,i виNlаl,ати Bijt []озича,ltьtlика tl(;trprl;tcttttя lla,llcжtlи11 чиttrrrt Bcir кtltliй

вк.lючсllи\,tо lipc, Iи I lltlT сllрJltи,
6.2.3, Ilеревiряти ltiJboBe викорисlаIlllя Крс;tи,гу.
6,2.4, Вимаrати l|аjtанl|я ло,,lатковоl,о забезlIеченllя Rикоl]анllя IIозича.ltьltикоrl сво]'х зtrбов'я:lань
lа цим Логоворопl },разi сугrсвоI,о Ilогiршення фittансовi'lго c,Iall}, llозичаJlыlика,
6.2.5. Вимагати надання llозичальником фiнансових лок}. ментiв, необхiдних для перевiрки
Крс.tи гtlLавчем фiнансового с at11 Позичrrьника,
6.2.6. ВимагатИ Bi]t Ilозичальника повсрнеlItlя крсjlитllп\ K()tIfгiB lа cllJlalи llil-]lc)Kt]иx IlpOl{cllTlR
Tl або ittu:их lutaT,erKiB за.IlоговOроNl \,виllа,(ка\. llсрс.,tбачсttих ttиrl ./[tltюворtlлl,
t.,Kr rlelt t iB

I

lo зи,lа_tt,ltикr.

t

6'2.7.t]i'цrlовиl.иIlози.lа,.tьtlик)l'ttа,'rаttttiliрсtrlrr.ltрllзltttttllttttilrttttttttl.иllа]tаtlllя
-rаlабсl виillаI'аl,и ]tocl pOK()l]Ol о Rиli()lllt!lllя l]tllн,tа:lыtик,.lrl ,кlбов'язань
I1.1;ича:tыlик1 Крс,tиr1'

ttcpe,t

iltших
Кре_tитtlдавttепt LLlo,tO tlовсрliсljllя llа,tаl]и\ I'роlllови\ KtltlttiB. сtl;tати llapilx()Batttlx tlpilLtcttTiB.
i:
чис"T
lapax),Baнb, передбачениХ uим !оговором, вiдповiдно ло умов rtього l,(оговору , у r,oMy
,]аборгованостi за КрелитоNl 'Iа llpoItellтa\lи tlередбачениNlи llи\l
6.2.7. l ,Ная BHocTi простроченоТ
J.,г.lвороv:
._

6.2,7.2. Невиконаttttя.
I.tBl1 illo геки llt)P) КИl

або

llclltule?t(lloгo RикоllаlllIя \\1()l] ltb()ltr ,l[trttlBo1,1l

6,2.7.3, Вияв.llеrtttя tteцi,,lbtlBo1,o використаllllя крс.Ilи,lllи\ KOlllI lR:

,

6.2.7.4.1lогiрLrrсrrlrя фirtattcoBol,tl стан1, Ilозичаtьttика
:r,tttIc.rя ( la ltаявtlосti):

'lаабо

la

_loloBoIr\llt])

Застав.,_tавtrя ltl"Tr,'x"-l::_-:

6.2'7'5.НаданнiIlо'зичдtьниколtКреДитоДавt'tюне.lосТовiрнс]li}rф(ар\tзЦrj.:i:\...-.,\J\пьсЯ
iденrифiкаlLil'П(l}ича-lьtlика. lti:lьuвtlгО ltикорllсl:lliliЯ KPc,lljlllli\ ь', "" :,
_
б,:.7,6, Ilри llct,,ta,ti ltoloBr lll)o lltlltlalltlя ttc.liitctlttlltt \ ||"H||,,rtr ,,1,r
-. j..,.jоговор\{iв) Ilop) ки. забч}llс,lсllllя t ]ii Т\ llJяBll(,clil:
- :,.llllо.lilя|lя

Bi:t Познчапьнпха

"

,,

:

у випалках, ttередбачеltих п. 6,2.8. ltьоrо J{оговору,
6.2.8, вiдмовити [lозичальнику у наданнi flисьмового llозволу на вчиtlеtlllя вказаних в п.7.1.|0.
про HaMip злiйснити вказанi
цього Договору дiй у випадку порушення строку повiдомлення Кредитодавця
зобов'язань
лii, а також у випадку, якщо вчинення таких дiй становить обгрунтовану загрозу виконанню
6.2.1 .1 .

Позичальника за цим ,Щоговором.

6'2.9.отримУвати,надаваТи,збирати.зберiгатитаВикористоВуВатиiнформаlr'iюпрокредитнУ
[1озичаЛьника, З лотриманllяМ вимог закоl{о,llа вс rва Украiни. чсре,з [lриватltс' aKuioHepHe
бул, l l,
товариство к[]ерше BceyKpa'iHcbKe бюро крелитних iсr,орiй>, a,llpeca якого: Byзt, CBt'etta Сверстюка,

iсюрiю

про
м. китв. 0ZOOZ, (ла.л i - БюрО кредитt|иХ iсторiй). З яким Крели годавtlем укладеtlо вiдllовiдний логовiр
наданi
за
цим Договором,
налання iнформачiйних послуг, iнформацiю про Позичальника та вiдомостi

Крлt,t.голавчемлоБюрокредитнихiсторiй,передбаченiЗакономУкраТни<ПроорганiзаuiюформУвання

а
та обiry кредитних iсторiй> про що Позичальник надае свою зголу Кредитодавчю уклавши цей Договiр,
iнформачiю,
обсязi
n.p.ouuu." nporrion. лii цього.Щоговору до Бюро кредиl,них iсторiй у повllому
""лr",i.rентифiкус Позичаtьttика: вiломос,гi llpo гроlllове ,}irбtlв'я tiltttlя lltl,1и,lаllьttика: irrфорlrаLtiкl про
що
jlсржавни\ peccTpiB,
яка складастьсЯ iз cyKyltHoc,t,i JloKyMcH,гt-lBatttli irlфорпrаttiТ ltpcl tlсоб1, t

Позичальника.

iнших баЗ даних публiчноl,о корисryванllя, вiдкритих для заl,аJlыlого корисryваll}lя лжерел; iнфрмачiю
з
про кредитнУ iсторiю [lоЗича.llьника; одержаllня Крелитолавt terrr з Бюро кредитttих iсторiй iнформачiТ
аrгуалiзованоi,
кредитнот icTopii Позичальника у формi кредитних звiтiв; протягом дii цього.щоговору
оновленоi, перевiреноТ та лоповненоТ iнформацii, що складас кредитну iсторiю Позичальника.
6.2.10. УкладанНям цьогО ДоговорУ ПозичальниК гарантус. trro не буде мати буль-яких претензiй
.ro лiй Крелитолавця, вказаних у пунктi 6.2,9, чього ,Ц,оl'овору,

(--

(правtl
Без зl.оди [lозичаJlьtlика Ilсрелавllти у застав), cBt-li майновi прitва за tlи]\t /(оговором
виконанllя [lозича-пьника зобов'язань), а такоNс здiйсtttоваl,и ycl-yllKy (вiдстуrt.llснltя) IlpaB вимоги за

6,2.1

вIj\tоги

11.1.Б. IlозttчсLlьttttкtt\

l.

'l'per.i й особi Bi,.trloBi'ttltl ']tr tlивi.lьltt.lгtl законО'IlаВсТва
utlrt j{оговоролl tta бl'Дь-яких умовах бу'.tь-якiй
,грсr iй осtlбi cBtlix прав за lrttrt f{olrlBi,lptllt ttрirтяtтlлt l0
\'кра'irlи. пtlвi,llопtивtuи [lсlзичалыlика про llсрс.,tачу
1...l,iо.lих,1HiB.

6,2,12, Виr.рсбува,ги 1 tlози,lа.ltьttика ,(()K)Nlclllи i Bi,,Klrrocri. rIcoбrijttti .Utя зJliйснеltня
,lа sияв]lсltllя (littаttсових tltlepitlriй. tlltl lti.,(llяt'aKrT,b (liHatlcoBtlM1,
_l'lrTHd]iKalrii тiL/або всрифiкаrrii. аttа.Jtiзу-

I'l'и га _ Bi/loltocTi. якi ви,r,ребус
,}ll
ко l lOjla l]cl t]a. якс 1lc1,1,1ttoc вi.,lttосllrrи 1, сфсрi заllобiгаtttlя
:.:<_lиTo.taBcltb ,} Nlc.toK) l]икоljltl]ltя виNlоI
'tсрори]N1), la
J.з-li]aцii (вi,tмиванню) лоходiв. о;tер;каllих зJIоttиllIlиI1 lt]jlяхоý1. dlitlattcl,Battttto

,...-,11r..'РИrrГ1.

: -j

,ra ittttti llepe:lбa.tetti

за Ktl

llo,ttaBc,l во

L} BallllK] po'tlt(lBcK) t;,ttcttltя rбрr,i \lac()B(,l

6.],lЗ, Вiдчовитися вi.ц

()

м YKpailtи

,llo к),)1с

l

,tllиltLсllllя,

BcтattoB:tettltя (пiltr,риплаtlttя) ,,tilttlних вi](llосиtt

() l()Nt) чисjti

llljlя\t)\|

:. :зllt]t]я .li.rовиr вi.,lllсTсиtl )llopя,,lK),talla)11oRaxt(1,tlIol1сlIoRop),),aбclttpoBc;tcttttя(rittaltcoBoitltrcpattii
,tи вi,,ltlпtос,tей, у разi
]:j. }lella,lallltя l lози,tа.,tыt и ком ttеобхi;ltlих лJlя вивLlсltllя K;lictt,гiB ,цокушtсtt,t,iв
,l,a

закоtttttlс,гi провелеllt]я tltlepattiй,
:,--.'iзi-'ння clrtltiBiB у' лiйсностi розрахуt]ково-касових ]loKvltctlтiB
Bi,ltrrl,.lc L'й
].. . _lttrBi 1 llаданнi. або tlcttaдaHtli Ilо,зичальttиком \,всt,аtttrв.itсttий в письrtовiй виrtозi ctpoK
ttptl
Bi,ltllt"cTcii
, . ,:.'\t('HTiB. якi Крели'го:tавеttь мас IIраRо RиNlагати, абоуьtисtt,,ltо llajtal]llя llсlll]llI}jtиtlих
()||(I].'|.l|
!\ Ii
; -,ri tttttl ,1.1я (,яс)вillillя йr,trt .,сt,Jи. 11glli 1111l1ti 1ttictt, llгt)ltс l(llllЯ ,llittlltrc''Btii
, ,- t:] llo]tl.rzt.]lbttиKa. йtltt'l diittattcLlBortr clilII\. а ]iltiorl( \ BljIlil,LK) Bcli]lloI},lclllIя, lltt) ],lK,i ,ll1!'I],l]l]!
._---: ]l1lltKtl tlllcpaLtii. яка lli.,l.;tяtаt dliltattctlBtlrtr l,ttttti-ltllltlttrl Bi.'lltotli.ttttl -к' .]ltK,,ttr \ крзlrlrr 1lp,
_ , .1аtlя ta ttроrи]titо :tсtа_rtiзаtriI (Ri,,(r иBalllllo),,ttlxo.tiB. li,rcp;t;atlи\ 3_1oчi1llilli\l ttt_tяr..,rt_ :,itl;,,,,,-_,_,
,ll]иlцсlltiЯ" Til \t,]]
-]_ -:
,:,:l :J:\l\ та illattcyBatt rlto
ф
розllоRсlоjOкенrtя зброТ \lacOR()I о
'j:]fKl1
:-::":,_-_.:,_-l .lrrерацit'. або Bc,latttlB",lettttя Ilозича.llыtикl нсttрtlйltяttttr BllcOKaiJ г;:]",:l ::'i,

_ .. -..

::ереtlцitlки ри,]ик),,

- ] j, l]ttrt:ttlttи l(lu|гоKL,L(,l
,-t:

-

'''1,1 1,Illи\ lPt)lIllltJИ\

\) 11икl)llilllllя

li(\lllIil], (l1,|iilll

|l"rtt,tlt-tt,ttrri,,rt

llill\il\\ltlilllll\

llI\" 1,1" р,,,:""\

,:", '
"],

Bi.l Познчапьника

:,,
_,_

вi"lносини у сферi
Логоsором при виl]икllеlllli обс-гавиll, ltередбачеl]их закоl|0]tilвством, lllo Р('l)ЛК)с
,]апобiгання та про,гидii легалiзацiТ (вiлмиванllrо) лохо,liв, (),lepl(al11,1x ,]jlочиl]ltllN,l lll,,lяхом, фiнансуванню
Iероризму та (liHaltcyBattttto розIlовсlо,ll)ксtitlя зброi ltactlBrtt o,}llиlltcllllя,
ци\1

6.2,15. Вимагати ,цострокового Rикоllаtlllя [lозича..ttьttttttllrl lсlбов'я,;itltь lrepelt l(ре,'tиr,олавllем lllоло
].\всгненllя На.lаllИ\ lpoItlt)ttlr KotttliB. сl1.Iillи llара\ов{1llИ\ tl|\\)lLclllitt. ilttltиr tta1,1llxlBrttll,. tlсрслбачеllи\
lпrt .[оговоролt 1 itttl-tих виllадках, Ilсрс,цбачсllих lptll f{ol,tlBtlport,
6.2.16, Залl ча гИ КолекrорськУ коvtlанiЮ ло врег).llоваllllя tlpocr po,1eHoi заборlованосr i,

6,З. КрелитолавСць/ttовиЙ к ре]lитор/кtl:l е кТо рс ька комllаtiiя \.1ас праsо зверга,l,ися ло r'peTix осiб у
поря_lк} та на чi\,lовах. ltере,tба.lсllих с га,г[еlо 25 Закоttу- YKpai'rlи <lIpo сltоlliив,tс крс,,lи,l.vва}lllя). llим
за ttим
.]оговороrut. з Nlel,olo irrфорллування I]po llеобхiдtliсrь викоllilllIlя llози,tа;lыlикtllt зсlбtlв'я,;аttь
fLrГoBopott.

7. оБоВ'яЗки CToPlll:
KpiM зобов'язаttь, якi виlutиваtо,гь з ittutих

1.1,
зобов'я laH

lt

IlO]lO)l{ellb rtbo1,o /{сlговору,. Ilознча-rьttик

ii:

-,1,1, У Rlllli],1li) Jil(I(,..\tJilllllя

(t]t\t(l Ill)llllil Il|\l tri Irl"Br tii lJIll)7|iи|ll|(ll{l Kllc tlI)\ (llrr}l\IaIll,It) якllй

пнсьrtовiй (lopMi ло закiнчсння с'гроку. вс'|'аl{овлеtlого 1, l1.7,l,З ttr,tll о .I(tlloBop1, JlKttto Ilозича.itы]ик lto.laС
I]L]вi.]оI|,-lе}l}lя нс особисто, воно NlaC бути засвiлчсне lloTapiaJlbllo, або tto,,latle i пi.,ttlисаttе llредставllико]\l
за наявностi довiренос,гi на вчинення таких дiй,
Bi
",l,J, llроrяrоv сс\lи ка_]сll_]арllих,tlliB l Jаlи по lаlltlя llll(l,\|oR()I(\ lIовi,lо\lлсllllя про Bi,,lMoB1 t
]tlговорl. \, ви,lаjlк),. пере,цбачеliоNl),п, 7,1,j, ltt,tlt,o.I{ol oBopr Ilоlrсрll)'.lи К рс,,tиr,о,,lа в tutl гр1llll(1вi к()lUtи,
,,.tcp,ttitlli зI i.lll() } ltи\| J[,,roBolr.,rl lJ сl1.1агиlи lIp\,llL,lllll зit llcl)lo.I } l||я t).I(l))liilllllЯ li\)lilitt ll(),'lНЯ i\
]

ltr8cpt]ell l|я зз стаRк()lо. всl alloB,llellOlo Ltилt f {оговtlролл.

7,1.З.

I

loBe

р

rrуr.и/пове ртати Кредиr,одавlltо Кре;lи,l,. з llОl'римаllllяN, ['pa(liK1, rlt,lгаtttеrtttя Кре:rиr'у.

в.танов.lеного Лолатком Ns 2 до цього Щоговору та не tliзнiше TepMiHy гtовсрrlеlll|я Кред.иry, свосчасно
.п,,]ач) вати Крелитодавtlю суму ltарахованих прочентi в llоряllку, Itередбаченом), lцим /{ot,oBopoM.
.п,lатнти Креди.l,о]lавtttо llIтрафlli cattKttii у рtlзлliрi. с-tроки. ) Bl1lla,tKa\ lа Il()ря,tку. ttKl ttсрс,,tбачеtli Llиll
.

I,.r,,Bop,lrl. та

Bi, IltlK(,, l} Bil

l

1.1,J, l]абезttс,rиlи

и

]би l Kll.

Крс,,lиlо,,lаRltя Bcirla ttсобхi,lttиrll1

"l()K\\lclllil\1и,

1.1.5, Ilриукладаltнi tlього f|оговору та IIротягоNl l}cbolOclpOK) його,цir: tia виьtоt,у Крелитсl]tавLlя
-j_JBitlll Bi.tov.-lc'li la.loli)\1cllIа.Ilbllc tli,llBcp-trltcttltя |ц().l\l lli-I0,0B(ll \, ВИК\)РИiIlllllя кре,tиrttиr кtlшliв,
не обмсrlrуlочись t(илt. вi,цоltuсr i ta Тх документальне
-- r.:liB llозичаJlьника, вкJlючаючи, алС
rtиllllого ,}акоllо.цавства
_]вер.f;+(ення, rlеобхiдпi для iдснтифiкацiТ Позичальttика !, Rijlr]oBi,rlllocTi до
...:зitlll,

-.

:-:--JIо

Нала,rи забе,]печеIlllя викоllан}lя зобов'язаllь за ttипl f|оговоропt r' разi cl,r',r,Boto лOгiрtIl!,нllя
()Iги\lаllllя ви\lоI и
tPittaltctlBottl clall\,. IIроlягоNr l0 (,'tеся,ги) Kajlcll,(ilPllи\ ,tlliB Ri]l .liltи

],6.

.:s:.JTtr-laBllя Ilpo }lаjtанtlя забезllечсltttя викоtlання зобов'язаllllя,

-,1.7.

в tlateiKtli llt)}lllla,'1blillK} ttlrttltittt.'Htlя _аlя нз-lання
. л,..вOсri Кре:иtо.tавчю llepcBipKrl lliльовоlо RtlкорисlilltIlя крс llllllll\ t\!,llII!B. l.!iclll((lcl,.,. IlK.-\,."-"
4Ц,опускаТи праttiвникiв Крсди,гс)давt tя

,-,:.::TbttcpeBipoKTaixcTpoKиBи,]llattalolbcяKpc.tиrrl,taBttcrt,Klrctltt"t.tBcttt,
:, -NВ!'-lеl]llя tlерсвiрки за l (о;tиrl) рOбо'lиЙ ;lcllb.K) ti'ttlltlBc.Lctttlя,

||lllLI

ill\!,],ll IL, l"":_,,,_",,,

i.:.;i ,}_ _\,",.::,-___
-: \l_, : jr
_,__(._., ]р(1;+itlt]illlttя-lа,/абtl а,,lрс.си 1rct.c t1-1attii,. rtiсttя робоltt. lt(\\tcpil] lc.l!,ф(1lliB. ilp ",,._.,
:1:.:iIljpoз.ll)чеllHя.OлPу)ксl{llя.llаpOлx(еl|llя.liIейГаttttttttt..i.т.rвtt.l.l..\'.-.-=
-.,ll,

Ilротяt,..rлl 5 (rr,яrи) poбo,tttx,,tltiB Ilись\lово Ilol]i.K)\1.1яIll Kpc_tllt.,

. 1:]]t't

вiд Позrrчдrьнкха

n

s}lхонаннЯ зобов'язанЬ ,]а llим /IоговорОм. з tlалаlll,|яМ вi,ltllоRiдIlиХ /loкyMclJIjR. lllO Тх I lill,rверлжуlоть. У
вtlпадку не надання iнформаtliт щодо змiни адреси, sказаIlот у llboм), l{оговорi, наtlравлеttня на таку адресу
ловijlомлення Кредитодавцtо буде вважатися зроблеttим tlаJIе}кllи]\l чином.

7.1,9. Надавати Кредитолавцtо оригiнали таlабо коlli]'документiв, lllo мають буr.и включенi :to
хре;итноi справи, посвiлченi в yc,tattoB.,IcIloM) Llиllilllм ,til к() liо.цавсl,во Nl Ilоря,|lку lа за paxyl]oK
позичал ьн ика:

до викоt|ання в IloBHoMy розмiрi зобов'язаtlь:}а

'

l|e вiлчl,rкува-t,и в будь-який

tll-lM

l[tlговором:

сllосiб нzutежне llозичiutьнику Hep),xolllc майно, без письмовоi

зго-]и на це Кредитодавця. Гlри цьому, для отримаllня такоТ згоди, llовi,tlомляти Крелитодавцю про HaMip
вi:чr;кення не пiзнiшlе, нiж за 30 (тридцять) календарних дtliв,цо liочатку його ltровеленttя1

не вчиняти будь-яКих дiй, спрямоВаних на обтяrксllttя майttа таlабо лtайtlових прав. якi
Ha-le)t(aтb Познчалыtику без письмово]'зго]tи на це Kpc,rlи,lu]laRltrt, lIри ltbolt1. .,t,Ilя ttl.ри lаllllя taKoT зt-о]tи.
повilоrt",lяти КреДито,цавця ttpo tlallip llроведеllllя BKil]all11\ .tiй trc rriзtlitttc. rrizt за j0 (три.lrtять)

'

ха]еll.,lарни\

_tH

iB .1о t tочаr

Kl'il

в,lиltсttttя.

7.1.1]. у випадку оформлеlltlя за цим f(оговороп,t :}абезпсченttя. вiдutко.tувати Кредитоlавuю
збltтки та виlрати, пов'язанi iз примlсовим стягtlеllняN| заборl.tlваttостi за tlиll Лtlговоро\'. вtсlючаючи
3вернення стягненtlя на зас-lавJIене майrrо та,/або майttовi ttpaBa (вклtочакlчи. a-,lc lle tltitte>t(t l{rчltсь

на'}вани\tи: витрати на cIlJllI) ,tep)KaBllol L) \lиlа. itttttиl ,ц],rв'я lкtrlrиr lбlr|riв г:t lt.tiltc;KiB. виlраlll llil
вi-tря--u+;ення \|lоВllоВа)+iсlIих trсiб Крс'ilиrrl,,tавtrя. o(lopltl-tcttttя ttcpc,,lбa,teltиx,]aKoll(),,lilttctBo\1
.ltlK\\lýll1iB.
п!rв'язани\ з при]!l},сови]\1 с'tяl'l]еlIllя заборlоваttос,li ;а ttипt /[ilrrlBoptlM. вкJll()tlаl()чи ]Rсрllсlillя стягllеlll{я на
]JaTaB_leHe rtайliо таlабо майновi tlpaBa)

7.1.12. використати Креди,г за його цiльовипл призначсllllям згiлно цього /lоговору.

l0 (деся,ги) к&пснllарних днiв вi,t,,tати о,|.римаl]llя заttиr.у Крслито,,lавllя надати
про фittаtrсовий стан (довi]lка Про доходи з лtiсяttя роботи. ttrl.taTKt)Bll ,ц(.кJlараl(iя lIpo

7.1,|3. Протягом
.нФt-tрlrачiЮ

чэitновий стан i лоходи. r.orrto).

-.l ,lJ.
{остроково llовсрll),lи крслиllri коllllи Iа сllJlаlи,]li Кре;Iиtолавцкl llроl(сlllи. вiдllовiдно:о
:-эвкн. обl rtовленоi !оговором, за час фактичноt,о користуваllllя Крелитом у разi вiдмови Позичальника
:-: зrtiни процентноi ставки за корисryванtlя кредитliими коltlта]\lи та вiд 1клалепtlя додаткового договору
-з-- :зхr зrtiнt. лерелбачену п, п. 5,З - 5.6. цього,\оговору,

---:ся_

1.15, ,'[tlc rp,.lKoBo Il(lBcpll\ tlt крс tигtli коlll']и lа cl1,1ilIIlll1 liIrc tиt',l,tlltlttto lllr(lllct|,|и. Bi,lllrrBi ttl,r.]o

обr rtoB:reHoT f{o1,oBopoM.

-с:ч:5ачен tlt uиrl
/|оговором.

-]а Llac (lакr,ичttоl

О

к()l)ис I\

вiillllя

К;lс,,lи

гоrl 1 itltltих

виllа,Ilкtlх.

8. KPIM зоБов,язАtIь, якI випливлlоть:} lllпlих lloJIOжElIb llьог()
ДОГОВОРУ, КР l.]ДИТОЛД Bt] l tb Зt)БОВ'ЯЗА tI И Й :
Розглядати Заяву про надання суми кре/lитtlих KoLltTiB (лода,гок MI) й itrшi jloKyчeHTH
(перелiк ДокУМенТiВ згillно Ilравил налаttня KtltttтiB у Ilозик). в гtlltt чис_ri iHa r rtoBar
хрrиту) та приймати рitлення про на,цання або
l]lL,сяти) робочих jlttiB з \loNlclrгy ()триNlаlllIя
']ll.]ij0\1иIи Ilt1,1ltчаrtьtrllка з llOcjI\IaNlи Kpc,Lttt,.l.LltBtLя. lt
I l., зttча, tbllrlKa. якi ltов'язаtti з () l,pllNlitllllя\l. обс, tr t t,Br Blttll;.
:'.i ll lrtilttt lipc,Ll]lli(]l ll(] ]iIllliил tltlac li.l,,tl l,
-: ,\\
\'lil)illlll|
]tlitttt ttt tlprrtlctttl]\ ciillili\

;.,

,

BiJ Познчапшrrп

креJlи,t,уванltя. повий графiк

ttoBi

умови
письvово Ilозичальника не Me'lile HiK за 7 (ciM) робочих ,uHiB ttpo
п.-lатежiвтапiдllисавtttизlIозичалыlикопtвi',tttовi,цний,l[о:tа'гковиili,'rсrt.овiр,,tоttьсltю/\tlговtlрt''

8.4.Пiс;tяулслаДенttяtlьогоf{оговор1llllви\lоl.)llllзи.tа.lt,ltика.а-tсttе.titс-гittlсl(о,'lllоГО)раЗ}
наrtiсяць.безоплатноповiломлятиlIозичалыrикУiнформаltirоttрtltttl-t.очниЙрtвrtiрiiоr.tlзаборtованостi.
КредитолавLllо, зокрсNlа itlформаrtirо tIpo tt;raTeжi за tLлlt
розltiр суми кредитних KoпrTiB, повернутоТ
або перiоли у часi та у]!lови сtlлати таких
baouopo", якi сплаченi, якi належить сплаl.ити, дати сllJlаl.и

.1u.о.'u*о*iншоТiнформаrlii'ttаланняякоjПередбачеllозаконодавсТВомУкраittи'атакожцим
.]оговором.

8.5,

зуllиtlиr.и зjtiйсltсlttlя (littattctlBoT ((lilraltcorlиx)

ottc1-1itttii

(olrcpalriii). якttкl

il

r,часttикопt, або

Виго,lоодержУВаЧсМзаllиN'lиt'осilба.як).Вк.Illоrlсll(),кlttсрс.;tiкltlсiб.tttlв.я'заttих']llрОВа,llженtlя]\1
cattKttii (якltкl вили та уIlови
,apopnarnu,,oi лiя,ltьttосri, або Lllо,цо яких зacTocot]itlttl ltiiKttilpo"ltti
,u..о.уuuпп,санкцiйltерелбачаlоТЬзуIlиllеltl{яабозабороrtчt|littаttсовихоrrераuiй)'
8.6'ВiДмовитисявiдпiдтриманнядiловихвiДносиtr(утомучис.ltitt1.ltяхомрозiрваннялi.llовиr
(iT) 1, разi. ко.llи злiйсttеttttя i.rентифiкачii та-lабо
вi.tносин), або провеленнЯ фiнансовоi (их) операrtiй
верифiкаuii[IозичапьникаснеМо)glиВиN'l.абоякtttоlКрс'tитtr,'titвttявиrlикаtсrлtltiвсТосоВноТоГО.lltо
особа вис tl паr ttc Bi,t B.tacttrtt'r, irtctti,

8'7'ВiЛмовиIиllоtи.lа-пьtlикУвобсrlt.овlваtttti{rlrrrtr.lис.tittl.tяlrrrt-р()']iпВанliя.li.'lоВи\
-гаlабо верифiкачii
з,liйсllеttttя iлеtrгифiкаtliТ
вiдносин) у разi встановлеtrня факт1 ,,оrо,,,,о ,,"" пiд час
або поданtlя irrформачiт з метою
[lозичальника (поглибленоi nepeuipn"1 недостовiрноi iнформаuiт.
введення в оману Кредитодавчя.

пбо Ko;tcKropcl,KoHr KortпatticKr,
8,8. Здiйснювати tlсобис го. а 1 pa,li зtulrчч'tttlя ltови\l кр( IlIl()|)\l\!
,t
llpc,tcIal]llиK()I1, cIla,'lKocNlt(cN!,
виltикнеlillя) з Iltl,}и.tа.itыtl,tкопt. lr/або йtrt,il б;lизькпrltl tlсtrбаrtи.
B,litc лtо,,liя 'з
поручиlеJlе\l. пtt]йttt,ltlим l]ор\чиlсJlсNl абсl rрстiлtи ос,эбаrtlr,
"|"],1-.,]:.,*lб:.1,_::^л,:ч

.i{оtовором,l.а/або.l(оговtlрапrизабсзttс.lсttttя.гаякiна.'tаltи]I()it}llа,]ак),RзасМОllilО'3аl(оllоМогоЮВlдеоосiб лро,гаке фiксування,
исува..ll ьного технiчного засобу llопередивши зазllаLlеllих

таlабо звукозап

9.

вIдповIдАльнIсть cToPItl

9.), За tlopyrlteHllя Rс,l,аllовлеl!их

спJ]ати
с'грокlв l...i::].
та Kitlt(cBot,tr герлlillу tttlBcpttcllllя крс,,lи гlи-lх ко]llгlR,
Bpax'Ba,,,irn,
,кlбов'язаtlиЙ
спла,Iити
'pa,|,in1
'га с,|'яl,),Rаl,и. а llозичаtьttик
пpotteH.l.iB, Креди.lоttавець N,ac llpaBo llараховуRа'lи
lrоttвiйr:'
Крелитолавчю, на його гlершу tlись]\lов) виNlогу, ]lct|lo в розмiрi
__"лu]::лYл,:,::
суми
в'д простроченоl
прострочки,
виllик}|еll}lя
Нацiонального банку Украiни, що лiяла у перiо.r
пJ]ате)(у, не пiзнiLttс трьох баttкiвських днiв
зilзначених платежiв, розраховану за кожен день прострочеltliя
бiitbttte l5o4 (rl'я,гttалtlяr,и прочен,l,iв) сулtи
з \|oNleHTy отримання n"aoruooi вимоги Креди],олавl(я a.Jlc ttc

чис:ti

l

ttипt /Jo1,oBopoM cr,1loKiB ttoBcpttcllllя I,PolllOI]и\ л"1,1l]",

з

простроченого пла l,сжу.
tlc1-1c;tбa,tcttt]\ li, l1,1l,
У разi tlсвикоttаllttя lltllttчa:tbltttKr.lпt tlllttйttягиr tta ссбс,ttlбов'яlаtlь,
-,1,1 - 7.1,5.7,1,8.7.1.10. ttього f[ilt'clBopl,, Кредиrо,tавсttt, l\1a( IlpaBo сIяI},ваl,и з JIозича,ltьttика, а
йilt'о lteptttl IlисьN!ову виrлог1,, ttr граt|t 1 розrriрi
Позича-ltьник зобов'язаний сIlJlати'I,и Креltитолавtttо, tla
.гисячi гривень 00 коrriйок),lа кtlжний випа.l(])к llор)lUеlltlя. ttc' tliзttirtlc lpbor бattKiBcbKHr
i000.00 грtr. (лвi
вимоги Кредитолавtlя,
-1HiB з моменту отриманltя письмовоi

9.2.

9.3.СУкуПllасумансl'сr.ойки(rll.граtр.rtсttя).ltаl)ii\()t}аllil]llIlоl)\lllсtIllя]..,j.Рсll.>
Позичальниканапillставittьоt.о.l{оговtlр1.1lе\lО;,liеIlсрсRllltt\ваlхIlо.lоВllllllj\\t;l...:.]jj.-.
Позичzutьн

и

ком за t(им логоворолt,

9.4.С,гягиеннятtенi,гаruтраt)iвttезвi'.tьнясllоlичiLrьttltхавt.lвi.lшхс']tэз.:i;:з.;.7\

iiре:итолавчю збиткiв в tloBHoMy обсязi,

,

: Кре,lитtl,,tавtlя

Bi.,l

Позичаlыrхка

9.5. Стороttи ttect,r ь вiлповi.ца:tьttiс-l,ь у поря,ltк). B}l,tllaчcllOrl.,, llиl|||и\,| за ко tl(),,la вс:.воv Укра'itlи
]а незакон}lе розt о;tоtl-tеlttlя/викорис] аllllя irl(lopbrartii.
9,6. Сторона llоговору, яка

поруltlила зобов'язаttllя. зtliJtыtясl.ься в i,,t вiлповiдмьностi за
/поруulення cBoii зобов'язаttь за цим f_|оговором. якulо вона доведе, що
це порушення стмося внаслiдок випадку, або с!орс-мажорних обставин (обставини неttереборноТ сили).
utо засвiлчуються Торгово-ltром исловою llала,rою Украi'tlи, уповновах(ениIlи tteto pcl itlttаJtьtrиNlи tоргоаолромисловими пiulатами,
ЧаСТКОВе. абО ПОВНе НеВикОнання

Якtцо дiЯ форс-мажорниХ обсr,авиlt тривас бiльtttс З-х (r,pbox) rriсяrtiв. /(оговiр мо;ке бути
розiрваний за зая вою CTopott и з lloB iдомлен ня м itttltoi Сторtlttи за l 0 (,,tссят ь) каlсlt]tарllих ,цtt iB.
При виникненнi обставин непереборноТ сили Сторона, що потрапила лiл дiю
форс-мажорних
обставин, зобов'язана письмово, протягом 5 (п'яти) робочих лнiв з MoMe,lTy i.x виttикнення, iнформувати
iншу Сторону про наявнiсть таких сlбставин. Ilовiдомлеttня гlоRиllно бчти вiлllравлено
у виглялi
термiнового рекомендованого листа. .l.слеграми або,цосr.авLtсttо llарочllим. з ll()jlaJIb||loю
рессlраrtiсю у
вхiдних документах .

)

Ilротягом З0 ка.,ltеtlларtIих 11tliB з MttMeltTt, l}иll}lкllсllllя t|lo1rc-lta;Kolltlttr rrбсlttвиtt. CTtrptttla. ltttl
лотрапила Ilill лiю форс-Ма;корниХ обставин, повинна lla,rlilTи irlrliй CTopoHi lt i;tтверl;кення
факп
настання та строку лii обставин неllереборнот сили. що засвillчlс,гься 'горt.ово-проrt ис,.lовою ла]агою
Украl'ни. ) повноважсI{и\lи Heto регiоltа_пьни\lи ,lог|l ово_лро\Iис.lоRими палага\|и. lIiс.lя прилннення:ii.
обставин непереборноТ си:tи Сторони Лроловж},ю.|.ь викоll},вilти своТ,;обов'язаlttlя за /(tlt tlBopolt. якщо
llись\lово l{с.(оvо11.Iя гься tlpo ilttttc,

9.7. За невиконанttя зобов'язаtlь вiдповiлtttl до ll, 8,4. ,tаtrого /[оговtlр1 Крс.tитодавеltь несе
вiдповiлальнiсть у виглядi rrlтрафу в розмiрi .. 2000.00 грrl, (,rBi r.исячi l.ривсrtь 00 коlliйок).
l0.

lнцll умови

l0.1. []озичальник не мас права Ilсре,tава,lи rpctiпl осtlбаrl сR()t, l]pil,]o lla оIри\,1аtlllя кре,.lитни\
коштiв за чим flоговороv. а бу;tь-якi iHrtli ttllaBa га ltlбrrв'язаlllIя Ja ltи\l .I(ottltltlpilt: бсз ttисьлtrrвtlj'.}lо]lи lia
це Кредитоllавця .
I0.2, I{ей !оговiр ttабирас

чиtlltiс-tЬ з N]oN,tel1,1}' йrrt tl ttj.,ltlHcattttя Clrllrclttartи
виконаtltlя Позичалыtиком cBoix зобов'язаttь перел Кре,циrо;lаl]ltс\l ,tа llиNl /{tlг(lBopoll.

|0.2.1. IJей

i

,,lic

дtl

ltoBHot-o

!оговiр може буr'и досr,роково

розiрваrtо. в гlорялку передбачеtlому закоllодавством
Украiни: у випадку настанIlя обставиttи псредбачених ttилt ,/[огtlвором: ,}а зголо}о CTopitt: за
рilленням
с!ду.

l0,j. Yci ловi,,lоrtllеttttя за rtllll /lot.oBoport бt,цtt ь Rl}а7(а,lися зроб;tеttиrtл lli]jleiliHиý1 чиllо\l.
випалку якlцО воllи здiйсtlе,ilIi 1,письлtовiЙ формi та Ha,'lic,,lillli
l]ско\tеll.'tоRаllи\l .IисIо\l. Kyp'cpoIl. аб(-)
врr,ченнi особисто за зазI]аченими алресами С-горiн.
_\

l0.4. При цьому повiдомлення направленi засобами поlll,гового зв'язк_\, вва;каються Ha-]aHti\t}1
Кредитодавцем наЛежним чиl]ом та отриl\,lа}lими Ilозичалыlиколl, ltiс,,lя сtl;tив_t,.l (чоlllpbtlr) K&leH_lf9ч;j\
-lHiB з датИ передачi ycTatloBi гtoLttTo вого
: L.]l]l]я llt)Ri"l()\1-1cllIlrl

lla i1,1l]cc\

, tL,rзipcrriii LlсLlбi iti,L l)(]jIlllct\\,

l

l (

)

] l l

L

,}

l i

l,

або Kr,,p'cpcbKoT с;lуiltби .Llя liallpaB,lсllllя
l
t l i l l
t t lL.,l
,ili, ,i, ,]

в'я зк1 .
l

l , 1

l ll

li

i

t

1.1

t

l

t t

t

l

l0,5, }' Btttta.LK_r IIaIlpill],lclllIл ll()]l],lil.11,1lljli{]\l lt,,ll, l .,,
: .J,'ll,iЯ llillIl'ill{ l('Jlll\llI l1.1,1c]lil{lt\l ,l1,1i,l\l {:l
}\l,t,l
[1ill (аб() l]ltcb\loBo lttlBi.Lort,tcttr Iillc,ltlto.1ltBtlcll JI, ,.- ,
],,]\lalill\lи Kpc,,tи,t,tl,lttBttcrl з,llttlt
tr t]lltKtt.,,

.

,

]

ll\)Ill]7liclIO\l\ l ]llc, lc l itl]l l l]l(\ lipc.

Кредитодавt,tя

Ltt

t

t,_ llt tlt

Llt

t

l l l'

,t.E

I

|о]llч

]0,6. У

випа,tку виt|икIlе}]tlя cllopy Сторони зRерlаюl,ься ,ro сулу, lIровс;tеttttя lteperoBopiB tlto,1o
вирiшення спорiв Mi>tt Сторонами ,Ilопускасться, zulе lte \1о)кс ро]гJlя,ца,rися як уýlова ],tJlя звернення до с!,,}.

l0,7.

Кре.ttито,llавеtlь засвi,,tчус. rrttl itttРорьrаttiя. якil claJla i,iorl1 Bi.,ttllta

)

зR'язк), iз 1кла,tаttняrt та

виконаtlt|ям ttього .l{ot.oBopy. tttcr,,to якtli JIо,]и!lаJl|,l{икоN| бr.ltr ttKalatttr tta i1 KtltttIli,tcttttiii}licTb. не б),,lе
ttс1-1с,lба.lсllих l|пllllи\I 'jaKOljojlaBc'tBo!|'ta
розгOJlоlllена Tpe.Ii]\,l особаN,|. за Rик]llоllеllllяN1 Btttlit;tKiB. tlllяпltl
цим.Щоговором,

l0.8,

Позичальник Llим засвiдчус. ulо iнформашiя, яка с,га,,lа йому вiлома у зв'язку iз уклаланням
'ii
та виконанням цього ,Щоговору, щоло якоI Кредитодавцем б1,:lо вказано на конс|liлепuiй rt icTb. не буле
розголошена TpeTi м особам.

l0,9, []озичальник бсз

,,lt).lar KoBtl1,o 11оI,олr{(сllllя

,t llll\1 jlозlt()Jlя(,

Крс,,tи

r

o]taBl(lo наltавати

iнформаrtiю. яка мiс-l,ить ittdlopпrattito ttpo себе. ttсlручи-lс;tяlrlаiitt()tt()l-о Itор\llиl,сJlя за llиýl ,/[olrlBopoM. в

обсяtах на poJc},1 Кре tи'lu,tавltя: clpil\ot]и\l Kt,rlltaltiяrt. llplltJiilllll\] lil ,tgprtiilBllиIl ttl,гарi)саrt. баtlкаv.
Нацiональному банку Украiни, у лержавtti ресстри. сl,б'сктаrt оttittочttоI .Itiяльllостi. га в iнutих виладках.
коли надання такоi iнфорNtацi]'третiм особапt повиllно вiлбутися r, зв'язкv i,з lеобх i]lttiсr'ю забезttеченrtя
t

iHTepeciB Кредитодавця. пов'язаltих iз викоttанням цього /1оговор),

I

l0.10, креJlитолавltю. l]OROIl\, кре,циторt. Kcl;tcK,tollct,Kiii Krrrtllattii забtrр,.lttСlttr lIОВi-l(ru.lЯ |tt
(lilcllllll ltii,lilIlllЯ cll(l)lilll{l|(lI ll tillc lllI\. il()l() \\t(\al1.
illфopvaltito llp(l \к.lil.tсIlIlя llolи,t;t:lt,tttlKtlrt /[1rllrlnrpr l{

-la i1 pollli1l особаlt- якi
с.ган викоt|анltя. IlаявlliсlЬ ttptlc,гptl,lctloi' заборt,оваltосr i

llc {,сгороl]оtо ДогOвор\.
'l'aKa забороttа llc Ilоlllирlосться li{l Rиllа:lкll пtlвi](оrl.;tсttttя ,]а,]llачсllоl' irrcPoplraltiI llpe,]cTaBHrlKa\l.
-l,peTiM особам. взасмо,fiя з якиrtи
спадкосмцям, поручителям, майновим Ilоручи'tеJlям []озичапьttика,
,laK(,)ti lla виItа.lки пере:ачi
лере-]бачена ltиv ,Г]оговорtlv та якi llаlапИ зlол) lla taKy Blacvo.tiKr. а
iнформаuiт про прострочеllу заборгованiсть близьким особам ((близькi особиil вжиl}асться в значеннi.
пuu"лaпоrу у Законi Украiни KIlpo запобiгаl|ня KopyrrrriT>) lIсlзича.llьttика i,з,1о,tрипlаttltям вимог Закон)
УкраТни <Про сIlоживчс кре,ltиI}ваllllя)). Iliлllисаtttlяrl ttbotrl ,/(otrlBopr. Iltrзи,tа,,tt,ttик tti;tтвсрдив власне
волевиявлення lцодо Ilерелачi виutезазttачсttоТ i rlфорлtаrtiТ.
l0.1

l. Поlичалыlик ltи\| }acвi.Ill)t i lrраtlгlс

ttto:

l0. l l . l . джерело повернеll}lя крелитни\ коштiв с ]акоlll]иN,| (легаtьним). BiH tle використовуватиN{е
j,l1iйсtttовати буль-яких
отриманi креILитнi коttrги В б1:lь-якиr llроти,Jакоlltlи\ t(i.lяr rа зtlбов'яЗ),сться lle
дiй/операцiй, направлсних на лега_ltiзаttitо гроlllоRих Ktltttr iB. ttабr"гих з]]оllиllllИN1 lIljlЯХО\,l:

a

l0.11.2. rtсй /{оговiр ук:rа,,tсlrий в ittrepecax cirl'T. викtrttпttttя llо,lи.tаltьttиtttlлl cBtr'i'x,юбов'я,lаtlь за
uим f{оговором lle завltасl,ь lllко;lи Nlайllовому сгаtlу сiшt'iта t-i ч:tсttiв:
l0,

1!.]. бу,lrь-яка iri(lорлrаLtiя. lta,llatta Ilозичlutt,llИКо11 '} Nlcloto yKJlajlcllHя rа виконання ltього

,la KBa,ll iфiкоRаllо персtзiрена llозичальником.
l{оговору t]a NloMe}tT його 1,к.лалеttttя. Bi,,ttloBiлac ltiйcllocTi
,l,a
надана н и]\,l з ]!lстою o,1риIlаllrrя Кре:tи,г1 Bil1 Крели,голавLtя,
або за його дорученням третiми особами,
10.1].4, BiH поперелжений про перс;tбачеtrl'Llиllliи\,']ilк()ll(),IilRсГl]()\I
недосl,овiрноi iнформаrtiЙ з метою отримаl]rrя Кре,tитуl

8i,lIlt)Bi lз,l1,1licl'b,}a }]адаltllя

l0.1 1.5. BiH вичерIIllо ознайоýlлсний iз зпliс-l,опл llbol1) flOгоRору. в lloBtliii rtipi t,свi,ltrllлюс йогtl. ttc
мас lllодо нього залеречеIlь таlабо лоповttеtlь. також озttайtrrl;tеtlий iз зrtiсr,сlrt <l|рави;t ttа:аlltlя коштiв 1
позику. В,гому чисJIi i на 1,моваХ фirlансовtlгО КРеrlИ1'} )). <YlltlBlt-la llоря.:lок lja]lillll]я сIlо;,liliвчи\ xpe-lHTiB
Товариством з обмсrt(еllо вiдповi,tlм ьн icTKl кСузiр'я Фiнаrrс>;

l0,11,6. lrepe.r
укладенtlя llоговtlру:

\,к_па,itаlll|яN1

ttього ,/[ilгсlBllp1,.

- caltoc,liйtttl tlllttайOлливсЯ ,] llаявtlи\lИ 'tа
рiзн

в

ипt

и пропозицiя]чи Кре,lиl,о.,tа

i.l Крелитолавчя

в l

з \lclol()

tt1,1tlitttятlя rlбtt'l)ttttlBtttt.,lr, pitttctttiч Ltt":,

Nlo;,}i--lljBl1\|lj

с\с\lа\tИ KPc-tl!l\в,rllttя з К'ч:,,l-_- --:*;,

lя:

Bi-r Позичапыtшха

- отримав вiд Кредитодавця у письмовiй формi itrфoprrtartito. необхiлну lulя 1,1орiвняння рiзних
пропозицiй кредиryван ня (Паспортiв споживчого крелиту) ,а ttрийняв усвi,,tомлсttе рitttеtt ня щодо обрання
Крелиту на умовах; встановлених цим Договором;
T

- ним отриманi необхi,ltнi поясllення Кредитодавllя з метою забезпеченtlя можJlивостi оцiнити, чи
адаптовано uей .Щоговiр ло його потреб та фiнансовоrо cтally. а ,lакож щодо iстотttих хараrгеристик
запропонованих послуг ,га наслiдкiв для ПозичаJlьника, зокрема у разi невиконаttня зобов'язань за цим
,Щоговором;
вва)+(ас

умови цього Договор),

cIl рия,LIlи виi\l и

.,1.1l

я ссбg

-

попереджений, tцо при проведеннi Кредитодавцем ( l lовим кредитором r,а/або колекторською
комланiсю в разi Тх змучення) взасмодiI з литаllь врегу;lюва lillя lрос,lpоче lt t,li заборгованостi (у разi
виникнення), буле злiйснюватися фiксуван ня за допоvогою вiлео-,lаlабо звукоза l Iисуsал ьного технiчного
I

засобу.

I0.12. Цей l]оговiр уклалено в 2 (двох) оригittа,ltыtих ltрипtiрttиках. llto маlогь o.,ll|aKoBy юридичну
силу. по одному i,lля кожноТ iз CTopirl. I'lозичzurыtик ltiJtlBcp.utr(.llto llилl o,1pttltallltii оригiнап Jаного
.Щоговору разом з додатками, що е його невiл'смними частиllа]!iи.

з

пунктiв чього .I|оговtlрr ttедiйсниrt в поряjlк),. аизначено\l!
]аконодавством УкраТни. не вiдмiняс дii iнulих пунктiв цього !оговору ,га lle тягllе за собою визнання

I0.IЗ. Визнання будь-якого

недiйсним uього lJ,оговору в uiлому.

tlисьмовiй (юрмi Bcto ttсLlбri,ttt1 itr(itlprlartirilл I}и]lliltlcll) LItlllll}l\l зaKolltl,,lltBcltзrlrl УK1llliilll. l]po }\lови
Nреjlитуванllя та opicttTclBtt1, cl,Kl,tllt1, влр-t ict,t, Крс''tи,r,1,. а llcr;tl,t;t_lt,ltttK tl,tttltiittrtltBcя ] IJKolo i}tфор\lаtli€ю
\ lloвl]oMy обсязi (утому числi й rra офilliйrlопrу сайтi Крс;lи trl.,lавrtя https://sl'.kicl.ua в ltepeжi lHTepHeT)
перед укладенням цього f]оговору, в ttовнiй Mipi усвiдомлrос l'\ lа нс мас lllolto tlи\ заllеречень та./або
-lоповне

н

ь,

l0, 15, I'lозичалыiик цим llалас cBoto згоду Кр9,,1х1,9;1п в t(ttl tta ltepeBipK1, irl(lopMarriT. tцо Bl]eceHa
Позича:tыtиком,,lо оllитlвzutьtlика. Заявrt llp() l1a,,lalltlя c),\]l.] KI)(, Ittlttttt Kt,ttttitt lt)lI((l. il гilко)li (tтриN|аllalя
Крс.]иr,олавrtем до,llаl коRоi irr(loplrarlii. ttcrpiBttяttt,l .] Bllcccll()lo liози,tа.ttьttикtlrl ,,цr ()ttиttlriulьttика. Заяви

с)ми tiрс.,lиlllи\ KolllIiB. ll1.1я\(,\1 lIiI.1си.lаllllя tltltиlitt tlt ()Iри\,|illlllя Bi tltilBi_tcй вi,t.Lсрrltавtlих
peccTpiB в особi ix уповноважених оргаtliв (держаr,елiв. розtttlря]tltикiв. a/tMitticrpaTopiB), а також з
зi:критих для загального користуваllllя джерел (за виllятком irlформаltii lllo с,],ановить державну
-.]( \1ницю). баз даних лублiчltого корист)ваllllя. irlфорvаrtirо j ,,tсржавllи\ pcccrpiB. що вiлкриrа .rля
i]ta-] ьного користуваtillя,
IpO llаданllя

I0,]6, IlоlичаJrыtик lti,,lrlисаttttяrl

Itln)l

о ,:L()l1)R()р\ lIit lill ll() 11

1l11

l,,ilrtr,iKr ctr,iit llсрсtlltа,llыtих

:.]ни\.а саме:

(

Я,

кцаю згоду та дозвiл TOt] (СФ) на обробку Moii персоttа.ltьних лаких у вiлlrовiлнiй базi, володiльцем
lxoi с Крелитолавець, з метою органiзаuii та надання будь-яких послуг вiдповiдtiо до Закону УкраТни
.Пр захист персонaLльних даних>. МоТ права. vета збор5 tlерсональних .,lаllи\. la iншi вiдомостi.
в-тановленi законодавством УкраТttи, Metti llовillомленi>.
l1.1.Б

]0,17, lll;rяxorl \,кjlа"lсllllя,t,a lti,trtttcattttя tLbolrl ,i[lltt,tl,,pr lI ,,,,
,li c,t,a,пeIt,l I 1 Закоrl1, yKpaitttl uIlptr зlirrl; ],. ,
- ]llaill]llя ttьtlгсl ./(ot-tlBo1-11 Ilози.tа-tьttttк tti.tlBcг -,
- ].l}jт0.1авця до
),K,IlajlcHHя JloroBop} itltllорltзLlIt. .,.,
._-::ij(lBi пос,l) I,и la.lci)7liaBlic
|]cI\,]l!rl].l,. .,,

спл

jй!)\t.Iсlll]я

,

Кр,tито.rtавltя

-

'l

:

']l,

f

L

Е

l

l0,18, Сторсltiи fосяг,,lt.l зго.,tи, tlttrjto правовi,ltltlсиtt, ltов'язаtlих з \KjlajlallltяM. змittоtо та
виконанням llього Договор). застосовусться збiльшениЙ с,грt)к lloloBlloi .laBllocтi t,рива.lliстю у 5 (п'ять)
poкiB у вiдповiдностi .]о ст. 259 L(K УкраТни. Зазначеttий с,грок позовноi ,llaBtlocTi, в roMy чис.ri.
розIlовсюдх(усться lla в}lrtоlи l]o с-l,ягне}lt{ю неустойки (rrrr раф1,, llcrri).

l0.I9. З

ltИТаrrь За\ис']) llpaB сltолсива,tiв tIlitlaltct,Bltr ttt,c,lrt K.tir
законолавства УкраТltи, зверll}тися .1о l |аltiоllаJlыlого баllк\ )1KPillllll

ttt \lill llpitll(l.

Bi tltoBi,ttto

.,to

,

I0.20. З IlИТаl{ь викоl{а}lня стороllами yl!,oB договору K",tic:trt мас Ilpaвtl зRсрll}"|,ися безпосерелньо
до уповllоважеltих IlpaLtiBllиKiB 'I'OI] (Сф) ]а a.Ilpccol1 liрсjtиlt1,1авLtя. }il к()lllакll]ими телефонами
ВКаЗаНИМИ На ОфiЦiЙнОму саЙтi Крелитодавця в MeperKi ltt,герtlст. або письмово ), Ilорялку встановленому
чинним законодавством для звернеllllя громадян.

l l.

/lО/lАТКИ:

lI.1.ДO;Ta'r'Kи.lKlLtbolOillOIoBOp\t,йilttrltcBi;ftlltlt)lorIaclиll()l(),Iill]K.ill()tlilI()ll,:
l

|.2, /ltlдаток Nl l - Форма

I

LЗ.

Заяви ttpo llадаllня с),}1и

к;lс.,Lи

tltttx KotttliB.

Додаток Ns 2 - I-рафiк погашlеllня кредиту та пpotlctlTiB

l1,4, Додаток Ns З - 'Габrrиця обчислення загпtьltоi

.

BapTttcTi

кредигу;ця [Iозичальника

реatльноi рiчноi процеllт}{оi ста8ки за кре,цит}]и]\l rtоговоро]\r.

I.5.

Bci термiни та визlaачеtlня, зacTocoBalli в /|o,1ta,tKax ](о llього ./[r,ll oBtlp,r,. використовуються
значеннi, передбаченому цим Договором, якщо лодатками llрямо lle llерелбачснtl iHtltc.
l

l2. рЕквIзити тА 11lдIlllси c],oPtн,

крЕлитодАвЕць

позичАJlь}lик

ТоВлРИСl-Во з оБl\4llЖl:l lI lOlO
ВIДПОtsIДАJlЫl lС'l'Ю (СУ:]l I)'Я Фl I lДI |(')
IОри lи,tttа a:tpcc:t: 03007.
вулиця Гармаrна 6,

rl

Киi'н.

I

сдрпоу 398045l5

a

Iac t to1l

Ддр"*
Адреса

l}

t

и, ta lltl и

р*"]iроцi',] _

РО*У'

сьак,гич tlого пtiсtlя ltроrкиваtttlя

Iia trKiBc r,Ki

Dсквlзити:

тел.(050) 357 32 66
I

IoMep об.rriковоТ карl,ки rt,la,l llика

Тел.

Оригiнап цього Логовору отри Mallo

(_).__.__

(п.l.Б.)

року/
lll"tlIrlс

вiд Кредитодавtц

та

/ltl:laToK

,Yc l

,l,, j[1,111ц,lр.1 lIPi\ llil,'litllllя KolltliB
1 llоlик_r.

в lclrl1 .tис.,ti i

Л!_ _._

_Bi,Il

tta 1tttoBar t|litlattcrrBoгo

крелитt

(__)

--р.

Заява про надання суми креди,гншх KourTiB
l.позшчдльник
(П.l.,Б, дата народження, пacttopTtti
даннi, номер
обл iKoBoi' картки платника податкiв. алреса
реестрацiт, адреса фактичного llроживання, адреса

дJIя лисryвання, електрона пошта, телефон
)

@

I lpottly ttада,l,и кредит на iiacrй;iуrv,""aх:
Спожив,li llоtрсби (зrl llцц'l.\il)lll)(.llti }(l-rlшчаспlься

[,
l o.LPOK кредиту який ]апитусться:
l (цифрами та пDописом )
.......=-=_-|

7.

Переоличнiсто поrаtuенпr,

{олноразово в кiнцi стр9ц5. зr.iлlrо Графiку
|
i !о_Jашення кредиту i ltроцентiв. iHlllc)
-8. П роцентна ставка:
у, нада€ться заOезлечеll llя;
(Цо_тека /порука/майцовi права,

__

iнше) __

l0. Кредит надати у безготiвковiИ формi ulлrхомперерахування коштiв на рахунок (реквiзити банку)

inqo@".,,,.

я.

t,

.бlрJбБi;;;,,,".

;й.,ji:ff:.

;::iIrJ:, ;:ЁЪd:

кредитних iсторiй, 8ключене до Сдипого
реtс,гру бюро *par,,,ru,,. icropiii. illфop\lal(il'rit6:K, rrrcrre'Ta цьоrо кредиту,
визначеноi ЗаконОм УкраiнИ "Про оргаrriзаrtiю
.la
обit.5' Kpc,lttr.ttttx iсгорiй'',
формувапrrя

ознайомлений з змiстом <llравил ttалаllня коLtlгiв позику,
8 тоrv} чпс,цa i lla умовах tРiнаtlсового кредиту)), (Умоsи
у
та порядок наданНя споживчиХ крелитiв Товариством
з обмежено вiдловiлальнiстю <<Сузiр'я Фirrансll.

Пiдпис Позичальн ика
7laTa

:

Заява отримана

Ким
Заява

(пIБi

про

)'

<

alадаllпя

202
суми

p"no@J

Додатковi KoMeHTapi

1

!иректор ТОВ

(або осllбо якц

<<СФl>

Погоджую на/lаtlня крелиту

вiд Кредитодавця

noKv

( IIlБ вiдповL,tалыlого лраlliвttика
)
кредитних ktlttt.riB визtlаllа

BttKtltt.l,c,

обовЗtзкч ,tlttllcKпttцllt )

(l lllj

)

tttlB

tttlю/ttе

Лодаток Лi
,цо

2

/{o1,oBopy lIpo t]а]tаtlня коштiв у позику,

в голtч числi i на улtовах фiltансового крелиту

.\i.

Bi.r

"_,,_

Р

грАФIк погАlI1Ення крЕllиту тА IIроцЕнтll}
Сума Крелиту на дату укладання Щоговору:
Закiнчення TepMiHy;rii {оговору:

__ _

|,ptl.
р.

I{им графiком встановлюlоться ltсрiо:tичlliсlь Til |)(|]\liри tt.lt;t-l,cilriB ||trlи,tа.,tыttlка ,} l]оверllеllllя
кредиry та сплати IIpotleHTlB за корист) ваllня кре,lи,],оNl. а callc:

ЗалиllIок

f{o

c11.1a rrr

l{ей t'рафiк с невi.ll'смною частиною .Щоговору лро наllання KoluTiB у позику, в,гоl\lу
вiд к )
20
фiнансового кре,лиry Nэ

кр[лит()дА
'I'ОвАРИСl'ВО

I]

I.l

З Ol;N4l:)lil]l Il l()|()
Уi] l Р' }I (Dl l | л I lc'

IОри_rичttа а:рсса: 0З067. м, Киiв.
вулиttя Гарматtlа 6,

сдрпоу з98015l5

тел..(050) 357 32 66

l

на vMoBa\

р,

))

I

lac ltop

Адр"..

Rи.]tаll

t

ии

р"..rр"цi,r

Адреса фак,гич ttого мiсця llрtu<tlваtttlя

IiatrKiBcbKi ;lсквiзи-rи:
lloMcp об.,riковоi кар],ки

-РОКУ'
Iljla,l tlика ltодаткiв

'Гел.

вiд Кредитодавuя

l

llозичАJtыIик
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