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Г'пrопо"-о"", d- ,r"*^pon"oi Bepcii dоzовору dопускаеmься вuкцаdаmu

Примiрний

про нАд{ril{я коштIв у позику,
договIр
"

в

тому числI I нл умовАх

ФIнлнсовогокрЕдитУЛ!_..(на спожшвчий кредшт)

(())р

MicTo

(СУЗIР'Я ФlНАНС))
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮпiОпuсанm,
ПIБ

особi

(скорочена назва - ТоВ <СФ>), в
,[lupeKnttlpa, Jазпачаспtься ПtБ'Ьсобч

(

з(вllччаспъся

уапрuк,чаd:

*Бryr. об.|",r*- bupr*ropo mоuкr, який(а,\ дiс на пiдставi
"*u
lpoKy, у вuпаdку
(ror"o"urn oro-',,onp,u*rud,
ioBipeHocпti N ii) u _,_202
Сmопуtпу - зазначаепься фраза Сmапуmу),
пidпuсання уповноваJсеною uiобur,,'"*о Oic ,ia пйсmавi
та
надалi iменусгься - <Кредитодавець), з однiсiСторони,

Фiзична особа
вiд Крелитолавчя

громадя ни н

y{paiHu')
(зазначасmься Kpai\a, напрuкпаd:

вiд Позичальн

и

ка

, який (яка) налмi
ресстраuiйний номер облiковот картки платника податку:
як
Сторони
, а кожен окремо iменуеться uПоa"q-r""*о, з iншоi Сторони, якi надал i разом iменуються
i
на
умовах фiнансового
Сторона. уклали цей !оговiр про надання коштiв } позику. в тому числi
про
нижченаведене:
<.Щоговiр>
текстом
кредиry, надалiза

l.

1.1.

прЕдмЕтдоговору

Кредитодавець, на положеннях та умо8ах uього f,{оговору надас Позичальнику кредитнi
в
кошти (надалi Кредит1, а Позичальник зобов'язусться sикористовувати Кредит на цiлi, зазначеннi
п.2.4 цього .щоговору, своечасно та в ловному обсязi сплачувати Кредитодавцю проценти за
корисryванням Кр.л"iоr, повертати Крелитодавuю Крелит в повному обсязi та у строк, перелбачений
цим .Щоговором, а також виконувати iншi умови uього,Щоговору

загальна сума Крелиту, передбачена чим !оговором, зменшусться протягом терм|ну дlI
po*ipu*, що визначенi СторонамИ в ГрафiкУ погашення Крелиry, (налалi-Графiк
.ЩоговорУ
"
"rро*","
погашення крелиry ), який с.Д,одатком Лi 2 ло rtього l{оговору,
1.2.КреДитоДавеЦьма€праВоВодностороннЬоМУпоряДкУв.дМоВитисЬв1,1сВоlхзоооВязанЬ
неналежного
щодо надавня кредитних коштiв (вiдюrичнi зобов,язання) у випадках невиконання чи
чинним
виконаннЯ ПозичальникоМ зобов'язань за .Щоговором та,/або в iнших випадках, передбачених
законодавством УкраТни та чим .Щоговором.

1,3.

Вiдкличнiсть зобов'язань Кредитодавця означае безумовне право Крелитодавчя
зобов'язань.
односторонньому порядку вiдмовитися вiд подальшого виконання взятих на себе

в

з

подальшим повiдомленням про uе 11озичальника.

2.

сумА крЕдиту, вдртIсть, строк корис,tувлння крЕдитом,

ЦIЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ.
,00 (
Кредит надасться у розмlрl

Z,l,

uuфрФш mа пропuсом
'Сrро*

_
*ор*ry*

_

)

по

Крелитом ]
року
- _року
Кредитодавцю
коштiв
грошових
повернення Позичальником

2.2.

гривень (зозначасmься cy,|la
ГРИВеНЬ 00 КОПiЙОК),

рок}, .Кiнчевий TepviH
або TepMiH встановлений у
_

- кТерм iH ловернення>),
2.3.ГIроuентнасТаВказакорисryваllнякрелитllимикоштаМивсТановлю€тьсяфiксованау

вiдповiдностi з п. п. 5.9.,

5. l

0, цього Договору.

(

вище i налал i

процентiв рiчних (зuзначасmься су,vа цuфрtLvu tпа пропuсом
розмiрi _
Розмiр процентНоТ ставкИ може змiнюватиСь в порядку, передбаченому цим ,Щоговором,
Крелитнi кошти надаються Позичмьнику для використання на:

),

2,4.

(споэк,uвчi поmребu).

(за

необхidноспli зазначасmься

авmо,лtобi.п "uuркч

/ прud(лання

.uоdе.ць

по()),lповоi' пrcхll itl!, ч L,a.\le.HepycoиocmL а сQ|ле: кварmuра }а?Qlьною п,lоll|ек)

за аOре со,ц
2.5.

ttапрuкzаd: прudбанлtя

конкреmне цiзьове вuкорuсtttанпя,

ht рuiбап tя lK,u
t

кв.м.,

у баzа mопове рховому буОuнку
, mоtцо)

Комiсiя за цим Договором вiлсутня.
складае
OpicHToBHo реальна рiчна процентна ставка за цим ,Щоговором
процентiв) рiчних на лату укладення цього Договору,

2.6.

пtltlBoi

%

peiulbHy рlчну
iдповiдно до вимог чинного законодавства кредитодавець обчислюс
протягом строку лii.
процентну ставку, базуючись на припущеннi. rrto flоговiр залишасться дiйсним
на умовах та у
зобов'язання
своi
виконають
передбаченого умовами чього flоговору та що Сторони
строки. 8изначенi в uboMy [оговорi.
2.6.

]

.

в

орiснтовнареальнарiчнапроцентнастаВкаобчислюстЬсяВиходячиiзвитратПозичальниказа
кредиry, укJtючаючи
Крелито" (витрат пов'язаНих iз отриманням, обслуговуванням та поверненням
послуги Кредитодавця, пов'язанi з
проценти за користування npao"ro' та iншi платежi за супровiднi
(cTpaxoBi та tlодатковi
обсл.чгофванням i поверненttям кредитних KotuTiB та TpeTix осiб
наданням,

вiд Кредитодавця

2

вiд Позичальн

и

ка

платежi, збори на обов'язкове державне пенсiйне страхування. тощо), якi сплачуються Позичальником
вiдповiдно дО вимог законодаВства Украiни таlабо умов чього /{оговору,

2.,7. OpicHToBHa загальна
(
склалае _грн.

BapTicTb Крелиry для Позичrrльника на даry укладення цього Договору

пропuсо.u

),

(зазначаеmься су.ма цuфраuu mа
lpuBeHb 00 копiйок).

загальна BapTicTb Кредиry формуеться виходячи iз загального розмiру суми
кредитних коштiв, якi наданi таlабо можуть бути наданi Позича,rьнику за цим ,д,оговором та загальних
u"rpu.г Позичальника за Кредитом (витрат, пов'язаних iз отриманням, обслуговуванням та
norbpna"*r" кредитних коштiв, отриманих за цим ,щоговором, уключаючи проценти та iншi обов'язковi
платехti за додатковi та супровiднi послуги Кредитодавця та TpeTix осiб (koMiciI за розрахун ково-касове
обслуговування банк1 . у якоvу вiлкритий рахунок Крелитодавця пiд час зарахування кошriв у рахунок
(в тому
погаLення кредиту), якi придбас Позичальник в межах цього,Щоговору та за iншими договорами
за послуги
числi витрат; пов'язанiз наданням . обслуговуванням i поверненняv кредитних коштiв платежi
збори на
платежi,
податковi
HoTapiyciB, оцiнювачiв, державних peccTpaTopiB. iнших осiб. cTpaxoBi,
пенсiйне страхування, бiржовi збори" тощо), якi сплачуються Позичальником згiдно
обоuirзко"е
2.7.1 .OpicHToBHa

державне

з вимогами законодавства Украiни таlабо умовами чього !оговору,

Кредитодавець мас право обчислювати зага.ltьнi витрати за Кредитом, базуючись на
вувати м уться
припуtцевнi, що платежi за послуги Кредитодавця зiulишатимуться незмiнними та застосо
протягом строку лii чього !оговору.
2,9. Таблиця об""сленп" opicHToBHoT загальноТ BapTocTi Крелиry та орiснтовноI реальноi рiчноi
процентноi ставки 8икладена в,Щолатку J',J! 3, який с невiд'смною частиною цього {оговору.
2,|0. При uboMy, у разi вiдсутностi у Крелитодавuя iнформачii про BapTicTb певноТ додатковоi
цього
та./або супутньоi послуги що надаеться Позичмьнику третьою особою у зв'язку iз виконанням умов
вже
за аналогiчними.
укладеними
[оговору, opicHToBHa BapTicTb такоТ послуги визначаеться
за
Крелитолавцем
визначеною
послуги,
такоТ
Кредитодавцем договорами, або за середньою вартiстю
на
послуг
ринку за
пропонуються iншими надавачами таких
результатами аналiзу BapTocTi послуг. що
перiоли та у порядку, визначенi вимогами чинного законодавства Укра'iни,
2.\|. У випадку внесення змiн у умови чього ,Д,оговору в частинi змiни умов отримання,
можуть
обслуговування повернення кредитних коштiв, витрати Позичальника за чим flоговором
opicHToBHa
Крелиту,
реальна
змiнюватися та вiдповiдно може змiнюватися opicнToBнa загilльна BapTicTb

2.8,

i

рiчна процентна ставка.

що
BapTicTb певноI додатковоi таlабо супутньоi послуги (в разi
сплачусться Позичмьником,
позичальнику третьою особою у зв'язку iз виконанням умов uього,щоговору

2.|2.

3,1.

наявностi)

надасться

3. порядок нАдАня, повЕрнЕн}Ш крЕдитних коштlв,
нАрлхувлння тА сплАти процЕнтв тА rншlх пллтЕжlв

шляхом зарахування на
Кредитодавечь надас крелитнi кошти Позичальнику безготiвково,
вiдкритий в
у порядку
поточни й рахунок Позичальника Nэ
та вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни,
на пlдставl
Крелитнi кошти Позичмьнику надаються вiдповiдно до п.2,1. uього fiоговору
l до цього
No
перелбаченою .Щодатком
письмовоТ Заяви Позичальника, (надалi -Заява), наданоТ за формою,
Позичалыtиколt умов чього ,Д,оговору, .
Логовору, та за умови належного виконання
перерахування вiдповiдноi суми коштiв
.Щнем/латою надання Кредиту вважасться день/дата

з.2,

3.3.

на рахунок Позичальника, зазначений у п. З.l , uього .Щоговору,

з.4.КреДитоДавеЦьмаспраВовiдмовитивнаданнiКредитУУразiпорушенняПозичальником
неподання Позичальником вiломостей, що стосуються його
в
умов цьогО ЛоговорУ, у тому числi: разi
фiнансового стану
недостовiрноi iнформаLriI,
фiнансового стану, надання Кредитолавцю
l,:ipl.:"::
IlозикалЬника.8икористаннякредиТниккоштiвнезаttiльовимпризначенняМтаУlншихвипадках
,гаlабо логовору(iв) якi MolcyTb бути
невиконання/ненаJ|е)t(ного onno*,unn, },мов ltього /Jоговорч

]

вiд Кредитодавчя

вiд ГIозичал ьни ка

укладенi/буд)ть укладенi

на

виконання умов цього [оговору (логовору(iв) поруки/логовору(

iB)

забезпечення).

з.5.

За користування гроulовими коlllтами Кре.литолавчем нараховуються. а Позичальником
сплачуються проценти за час фактичного користування грошовими коштами вiдповiдно до умов,
визначених цим .Щоговором, виходячи з розмiру процентноТ ставки, визначеноТ у п.2.3.цього Договору.

З.6.

Проценти за користування Кредитом нараховуються Кредитодавцем щомiсячно, за
методоМ факг/факТ (метол розрахуНку процентiв, за яким кiлькiсть лнiв у мiсяцi та poui береться
фактична),

З.1.

При розрахунку Прочентiв sраховусться день надання Креаиry

iHe

вРахОВУСТЬСЯ ДеНЬ

фактичного повернення крелитних кош гiв,
Процент,и нараховуються на суму щоденного заlишку заборгованостi за Кредитом.
Нарахування та сплата процентiв злiйснюються у валютi Крелиry - Украiнська гривня.
Нарахування прочентiв повнiстю i остаточно припиня€,гься в день фактично повернення
повному обсязi. При uboMy, Сторони домовились, uro
разi порушення
кредитних коштiв
повернення
cTpoKiB
Позичмьником
прострочення
Кредитом
та
Позичальником cTpoKiB корисryвання

3.8.
3,9.

З.l0.

у

в

крелиту за uим .щоговором, Позичальник зобов'язаний сплатити суму боргу, а також проценти за
корисryвання кредитними коштами у розмiрi процентноТ ставки, ttередбаченоi п.2.]. ttього ,Д,оговору, за
весь час прострочення. у випадку невиконання, або ненаJlежного виконання Позичальником грошових
зобов'язань за цим Договором, виникнення простроченоI заборгованостi та проведення роботи
кредитодавuем щодо стягнення заборгованостi/простроченот заборгованостi у порядку визначеному цим
,Щоговором, чинним законодавством УкраТни, Кредитодавцем може бути прийняте рiшення, щоло
припинення нарахування прочентiв.
3.1|. ПозичальниК зобов'язаний сплачувати проценти за корисryвання Кредитом щомiсячно, не
пiзнiше |5 числа насryпного мiсяця. та } дату повернення в повноv) обсязi крелитних кошгiв за цим
flоговором. У разi ненадхолження суми прочентiв вiд Позичальника у встановленi uим .Ц,оговором с,троки,
суми непогашених у строк проuентiв визнаються простроченими,
Сплата прочентiв здiйснюсться Позичальником шляхом внесення належнот до сплати суми

з.l2.

грошових коштiв безготiвковим шляхом на рахунок Кредитолавця
зазначениЙ у роздiлi l2 цьогО,Щоговору. (За необхiлностi таl або за бажанняМ Позичальника У Цьому

пунктi можливо продублювати номер рахунку для погашення кредитних коштiв, замiсть зазначення
посилання на пункт договору).

Повернення Крелиту здiйснюеться [Iозичальником з врахуванням Графiку погашення
кредиry та процентiв, визначеного у ,Щолатку Nэ 2 до цього !,оговору.
3.14. Повернення Крелиту та остаточне погашення отриманих грошовик коштiв здiйснюсться
Позичальником безготiвковим шляхом на рахунок Крелитолавчя
але у
зазначений у розлiлi l2 <Реквiзити та пiдписи cтopiH) цього !оговору на умовах цього flоговору,
п.2.2. uього
буль якому разi не пiзнiше останнього дня строку користування Кредитом, визначеного у
продублювати
можливо
пунктi
Йrоrору.'(Зu необхiдностi Tal або за бажанням Позичальника у uboMy
(роздiл)
номер рахунку для погашення кредитних коштiв, замiсть зазначення посилання на пункт

3.13.

договору).

ОстаточниМ днем/датоЮ ловернення заборгованостi за Кредитом е день фактичного
в повному
виконання Позичальником Bcix грошових зобов'язань перел Крелитолавцем за цим ,Д,оговором
збиткiв,
(якщо
TaKi
булуть),
обсязi заборгованостi, включаюЧи повну сплатУ прочентiв. пенi, штрафiв
випливають з цього
iншот заборгованостi за цим .щоговором , платежiв та санкцiй, якi перелбаченi та./або
(за наявностi).
,Щоговору таlабо логовору(iв) поруки

3.15.

з.l6.Уразi,якщоденЬсплатипрочентiв,штрафiвта,/абопоВерненнякредитнихкоштlв
чинного
припадас на вихiдний, святковий, або iнший неробочий день, визначений вiдповiдно до
с
законодавства УкраТни, сплата вiдповiдних платежiв здiйснюсться в перший робочий лень, що
наступним за вихiдним (святковим, неробочим) днем.
У разi якщо протягом дii цього l]оговору [lозичальник несвосчасно таlабо не у повнiй cyMi
таlабо Крелиry
здiйснюе/здiйснив платежi, перелбаченi умовами цього.Щоговору щодо спла,ги прочентiв

з.l7.

Позичальником
та/або iвших платежiв за цим Договором, Кредитодавець незалежно вiд зазначених
вiд Крелитолавчя

вiд Позичмьника

в
4

розрахунковому документi реквiзитiв платежу при погаulенi заборгованостi, мас право. а Позичальник
доручас Кредитодавцю злiЙснювати зарахування кош]iв в ра\унок виконання зобов'язань Позичальника
за цим Договором в наст},lнiЙ черговостi:
- в першу чергу погашаеться прострочена до повернення сума Кредиту та просточенi проценти за

корисryвання грошовими коштами;
- у другу черry погашасться строкова заборгованiсть за Кредитом , нарахованими процентами за

корисryвання грошовими коштами;

- у третю чергу погаша€ться неустойка (штраф, пеня) та iншi платежi вiдповiдно до

цього

!оговору.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНЛННЯ ЗОБОВ,ЯЗЛНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА

договором

Пункm 4.1. iля б,танковшr креОumiв .uоt, насmуппuй l.нiсm:

4,1.

Yci

вимоги Кредитодавця

до

Позичальника. lцодо sиконання/належяого виконання

зобов'язань Позичальника по цьому.Щоговору, сплати нарахованих прочентiв, пенi. можливих штрафних
санкцiй, а також iнших витрат забезпечуються yciM майном та коштами Позичальника, на якi може бути
звернено стягнення, у порядку, встановленому чинним законодавством Украiни.

у

вuпаdку наявносtпi фiнансовоzо поручumеlя do п,4.1, dоiасtпься пilпупкm 4,1,1. пасmупноео

фор,uулюванпя:

L

(зазночutпu Прiзвuще,
Iм'я, По баtпьковi), рессmроцiйнuй но.цер облiковоi кOрmкu п"л{llпн uка поdаmкiв М.
(у вuпаdку, якulо у паспорmi с BidMitпKa прu налвнiсtпь прова зdiйснюваtпu буdь-якi ,r.laпeJri за серiею
mа номером паспорmа, зазначаеrпься серiя mа номер паспорпцl)
4. I.

фiнансовок) п()р))кою.

Пункtп 4.1. dля засmавнuж креOuпiв, мае насmупнuй змiсm:

4.|. Yci

вимоги Крелитодавчя до Позичмьника. щодо виконання/належного зобов'язань
по
Позичальника
.Щоговору, сплати нарахованиr проuеtlтiв. пенi, можливих штрафних санкцiй, а ТаКОЖ
iнших витрат забезпечуються:

4.I.1,

заставою/iпотекою (зазначаеmься уза2а|ьненu ttазва: Hepyxolticmb, об.lаdнаltttя, mОВаРu .У
обizу, mощо), яке/i/а нмежить (ать)
на правах власностl, перел|к яких зазначено у договорi/договорах забезпечення. укладеного/них мtж
(П l Б зuс mавоdав ця/iпоmе коdавця)
Крелитодавчем та
(MoJrcHo зазначutпЧ Dаmу абО сmрок пеобхiiнuй d.lя уктttdопttя iоzовору iпоmекu/засmави). Оuiночна
(беЗ ПДВ)
BapTicTb майна становить
(зазначumч в разi необхiiносtпi зziОнtl звimу про оцiнку варmосtпi мойна Bil <.
зdiйспену нuалеJкпrLч суб'скmом оцiночпоi iiяльносmi поzоilкепuч Креiutпоdавце.u, за
року,

pLYy нок П оз uч ralb

н

uка/Sасmавоdав ця /I поmекоdав ця).

заслпавУ переОосrпьсЯ .vаано .uоЙновО?о поручumеlя, зазночасmься фраза кякi
нмеJrоmь майново.uу поручumе.,rю)), заJначасrпл,ся найuепувоння юрuOuчнtl| tll,tlбu mа ii Koi €дрпуо

{У вuпаdку, якlцо у

оля Юрuоuчпоi особu rпа ПIБ rпа рес,спроцiйпuй но.пер об.liксlвоi k.lpmku Nlatt пuka поdоmкiв dля
ФЬuчноi особu).

4.1.2,

а також yciM майном'га коштами Позичальника, на

якi може бути зверненО стягнення,

порядку, встановленому чинним законоjlавством Украiни.

вiл Крелито.лавчя

вiл IIозичальника

У

4.1.3. у вuпаdку наявносmi фiнансовоzо поручuлпе,7я iо п,4, l. dоdоеmься пidпункm 4,1.3.
насrпупно2о формулювання: фiнансовою порукою (зсlзнuччпч llрiзвuulе, /l.v'я, По баmьковi),
,,
реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв М
{у вuпаОку, якu|о у
паспорmi с Bid,uimKa права зОiйснюваmч буdь якi п.tаплеаti за с,ерit,п, lll.t tl!l.uepo.u пuспOрпш, зазлlачаюпlься
серiя mа HoJиep паспорmу).

5. ЗМIНА УМОВ КРЕДИТУВДННЯ. ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ
ЗОБОВ,ЯЗЛНЬ ЗА ДОГОВОРОМ.
5.1. Сторони вносять, запропонованi Крелитодавцем та./або Позичмьником, змiни таlабо
доповнення до цього.щоговору щодо нових умов кредиryвання за домовленiстю та взаемною згодою
CTopiH шляхом укJlадання додаткового договору до цього l]оговору у письмовiй формi. При чьому iнша
Сторона vас розглян)ти зviни. запропонованi Стороною iHiuiaropoM та надати свою письvову вiдповiдь
та./або пiдписати вiдповiдний додатковий логовiр протягом 20 (двадцяти) ка,rенларних днiв з дати

направлення зацiкавленою Стороною (iHiuiaTopoM) iншiй CTopoHi письмового повiдомлення про
необхiднiсть внесення змiн ло чього f]оговору,
5.Z, Сторони домовилися вважати вiдмовою вiл 1клалення договору про внесення змiн та
доповнень до цього,Щоговору у порядку, передбаченому п. 5.1. цього,Щоговору, як прямо виражену в
бlль-якiй формi незголу Кредитодавчя або Позичальника. raK i вiдсутнiсrь прямо вираженоТ згоди
Кредитодавця, або Позичмьника у письмовiй форrrri протягом строку, визначеного п. 5,l . uього .Щоговору.
5.3, У випалку змiни проt{ентних ставок на кредитному ринку Украiни. в тому числi внаслiдок
прийняття компетентними державними органами Украiни рiшень, що прямо, або опосередковано
впливають на стан кредитного ринку Украi'ни Крелитодавець мас право iнiчiювати змiну розмiр1
процентноТ ставки за цим ffоговором.
5,4, Про HaMip змiнити розмiр прочентiв Крелитолавечь зобов'язаний повiдомити
Позичальника шляхом направлення офiчiйного листа на адресу, зазначену у розлiлi l2 кРеквiзити i
пiдписи cTopiH> чього .Щоговорi, а також надати проект додаткоsого договору до цього.Ilоговору про
внесення вiдповiдних змiн на ознайомлення,
5.5. У випалку, якщо Позичмьник погодиться iз новим (змiненим розмiром проuентноТ ставки)
BiH зобов'язаний протягом строку визначеного у л.5,1. чього.Ц,оговору лiдписати з Кредитолавuем
вiдповiдний додатковий договiр про внесення змiн та доловнень до цього,Щоговору,
5.6. У випадку, якщо ПозичaLпьник не погодився з залропонованим розмiром процентноI ставки
та не уклав вiдповiдний додатковий договiр ло чього .щоговору, Сторони, пiдписанням цього .щоговору
погодили, що кiнцевий TepMiH ло якого здiйснюеться надання та мас бути повнiстю погашена
Позичальником заборгованiсть за Крелитом, за взасмною зголою CTopiH. вважа€ться таким, що настав, на
l0 (лесятий) кмендарний лень (за КреОuпul-ч , f-3чбе,Jпечеl!tlя вllкон(lнIlя зобов'я,tuнь якоео rlQlop,weHa
iпопtека mu,/uбtl lu Креduппl.tt, наdапчll ttlt tlрuОбuння ,ж,uп.lu - па 40 (сороковuй) DeHb\ з дня, насryпного
за ocTaHHiM днем строку протягом якого Позичмьник мас пiдписати вiдповiдний додатковий договiр
згiдно порядку внесення змiн, передбаченому у п. 5,l . цього !оговору.
Змiна умов кредитування протягом строку лii !оговору за згодою CTopiH може мати
наслiдком застосування iнших KoMicii, процентноТ ставки, якi буауть вiлображенi у додаткОвОму договорi
до цього договору та застосування iншоТ ремьноТ рiчноi процентноi ставки та opicHToBHoi зага,'lьноТ
BapTocTi кредиry для Позичал ьника.
5.8. Заборгованiсть за Крелитом може бути лостроково повнiстю погашена Позичальником зi
сплатою процентiв та BapTocTi Bcix супровiдних послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням
Крелиту за перiод фактичного користування ним, а також iнших платежiв (неустойка, збиткiв), якi
повиннi бути сплаченi Позичальникоv на вiдповiдну даry дострокового. При uboMy TepviH повернення
грошових коштi насryпас в момент фактичноi сплати Позичальником вСiеi ЗабОРГОВаНОСтi За ЦИМ
.Щоговором у повному обсязi.
5.9. З врахуванням ст. 592, cT.6I|, ст. |052, ст. l056 Щивiльного кодексу Украiни, ст. lб Закону
Украiни кПро споживче кредитування), Сторони домовились, що у Крелитолавця виникас право
вимагати дострокового sиконання гроulових зобов'язань за чим !оговором, а у Позичмьника виникас
зобов'язання повернути Кредитолавuю заборгованiсть за rtим ,Щоговором s пОВнОМУ ОбСязi ранiше
календарноТ дати, визначеноТ п.2.2. ttього.Щоговору в разi настання наступних обставин:
5.9.1. затримання Позича.ltьником сплати частини кредиry (порушення графiку погашення
крелиту) таlабо лроцентiв на один календарний мiсяuь, а у випадку оформлення у забезпечення за
Кредитом iпоrеки. та/або використання кредитних кошr iB на прилбання житла на три каленларнi мiсяui:

5.7,

6

вiд Кредитодавчя

вiд Позичмьника

5.9,2. cMepTi абО визнання недiездатним
порядку Позичальни ка;

s

установленому чинним законодавством Укратни

5.9.3. виявлення факry недостатностi BapTocTi забезпечення наданого Позичальником у

забезпечення 8иконання зобов'язань за цим f,|оговором, невиконання умов [оговору щодо забезпечення
ПОВеРНення кредитних коштiв, у разi втрати прелметiв забезпечення, погiршення Його стану (у випадку
наявностi забезпечення);

5.9.4. виявлення Крелитолавчем фактiв немохспивостi перевiрки iнформачiI наданоТ
ПОЗИЧаЛЬникОм З метОЮ укладення цього Договору та,/або договорiв, укладених в забезпечення виконання

зобов'язань Позичальником за цим [оговором (за наявностi), чи якщо така iнформачiя та документи чи
частина виявилися недостовiрними;
5.9.5, невиконаннi, або ненмежному виконаннi Позичальником п. 7.1 ,l 0. цього .Щоговору;

Тх

5.9,6, у разi порушення процедури визнання Позичальника банкрутом, або за наявностi iнших
ОбСтавин, якi явно свiдчать про те, що наданi Позичальниковi кредитнi кошти сво€часно не булуть
повернен i;

5.9.7.

у

разi невиконання, або неналежного виконання Позичальником суттсвих умов цього

.Щоговору та,/або iнших договорiв, що забезпечують погашення отриманого Крелиry;

5.9,8. у випадках

яке регулю€ вiдносини

припинення дiлових вiдносин та iнших випадках, передбачених законодавством

у сферi

запобiгання легмiзацii (вiлмиванню) доходiв, одержаних злочинним

шляхом. фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення.

5.10.

Сторони домовилися. що у разi настання олнiсТ, або декiлькох обставин, передбачених в
!оговору, TepMiHoM повернення кредитних коштiв, о,гриманих за цим
та
iншоI
заборгованостi
.Щоговором
у повному обсязi с 30 (трпдцятий) ка,,Iендарний день (а у вuпаОку
офор.uлення у забезпечення за Креdumо.u iпопtекu mа/або вuкорuсппння креdumнuх кошmiв ла прudбання
э{um|lа с 60 (uliсmdесяmчй) каlенdарнuй dень) з дня одержання вiл Крелитолавчя повiдомлення з
вимогою про дострокове ловернення заборгованостi за Кредитом. !о кiнчя визначеноrо TepMiHy
Позичальник ма€ погасити у повному обсязi заборгованiсть за Кредитом.
пiлпунктах

5.9.1 . - 5.9.8. п,5.9. цього

5.1l. Якщо з дня одержання Позичальником повiдомлення вiд Кредитодавця з вимогою
повернення кредитнот заборгоsаностi за чим .щоговором (включаючи HapaxoBaHi проценти та iншi
платежi, передбаченi цим.Щоговором) протягом визначеного TepMiHy Позичмьник усуне порушення умов
цього Договору, вимога Кредитодавця втрача€ чиннiсть, Умова цього пункry не стосусться вимоги
Кредитодавця на пiдставi пiдпунктi в 5.9.2, 5.9.4, 5.9.6, 5.9.8 пункту 5,9.
5,

|2,

Вимогу про дострокове погашення заборгованостi Крелитодавчем

налравлясться

Позичальнику рекомендованим листом за адресом Позичальника. зазначеною у реквiзитах роздiл l2 цього
.Щоговору.

5,1З,

Настання TepMiHy повернення грошових коштiв тягне за собою необхiднiсть виконання
Позичальником в повному розмiрi Bcix передбачених цим Договором зобов'язань.

5.14. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиry шляхом збiльшення суми
перiодичних платежiв. Кредитодавець зобов'язаний здiйснити вiдповiдне коригування та на вимоry
Позичальника надати йому новий <Графiк погашення кредиry та пpoLreHTiBu,

6.I

.

6.1.1.

6. IlрлвА cToPIH
KpiM прав, якi випливають з iнших полоrкень цього flоговору, Позичzurьнrrк мас право:
За умови нчlлежного виконання цього Договору отримати грошовi кошти в межах Суми

Кредиту, визначеноi в п.

6.1.2.

2.1 . цього ,Щоговору.

Звертатися ло Крелитодавця з литанням про внесення змiн ло умов кредиryвання (можливе

продовження строку користування Крелитом. перегляду Графiку логашення Крелиту, замiну ПРеЛМеТiВ
забезпечення, тощо у випадку виникнення тимчасових фiнансових, або iнших труанощiв з незмежних вiд

нього причин).

(чотирналчяти) календарних днiв з дня укладення uього .Ц,оговору
вiдмовитися вiд Договору без пояснення причин. у Tovy числi s paвi отриvання ним грошових коштiв.
повiдомивши Крелитолавцю в письмовiй формi до закiнчення |4 денного строку, протягом якого може
бути реалiзоване право вiдмови. При чьому протягом семи каJIендарних днiв з дати подання письмовОгО

6.1.3. Протягом

вiд КредитолавLtя

l4

Bi]l Позичальни ка

повiдомлення про вiдмову вiд договору Позичмьник зобов'язаний повернути Кредитодавчю грошовi
кошти. одержанi згiдно з циv договороv. та сплатити проценти за лерiол з дня одержання коштiв до дня
'lx повернення, за ставкою, передбаченою
умовами цього Договору. При uboMy таке право Позичальника
не може бути застосоване у випадку:
l) якщо виконання зобов'язань за цим .Щоговором забезлечено шляхом укладення нотарiально
посвiдчених договорiв забезпечення;

2) якщо Крелит надано на придбання робiт (послуг), виконання яких вiлбулося до закiнчення

строку вiдмови вiл ,Щоrовору.
6, | .4. .Щостроково повернути Крелит, як у повному обсязi так i частково та виконувати/виконати
iншi грошовi зобов'язання за цим .Щоговором у ловному обсязi. При uboMy TepMiH повернення кредитних
коштiв насryпас в момент факгичноТ сплати Позичальником всiсi заборгованостi за цим ,Д,оговором.

6.|.5. Огримувати вiд Кредитолавчя консультацii та iнформачiю стосовно sиконання

цього

!оговору.

6.1,6. Звертатись до Нацiонального банку Украiни у разi порушення Крелитолавцем/новим
кредитором та./або колекторською компанiсю (в разi наявностi) законодавства у сферi споживчого
кредиryвання, у тому числi порушення вимог щодо взасмодiТ з Позичальником при врегулюваннi

простроченоi заборгованостi (вимог щодо етичноI поведiнки).
6.1,7. Звертатись до с)ду з позовом про вiлшколування шкоди. завданоI Позичальник1 у npoueci
врегулювання простроченоТ заборгованостi,

6.2.

право:
6.2.1

.

KpiM прав, якi випливають з iншltх положень uього

.Щоговору, Кредптодавець мас

Вимагати вiд Позичальника належного виконання умов цього Договору.

6.2.2. За необхiдностi вимагати вiд Позича,,lьника оформлення наJlежним чином Bcix копiй
докуvентiв Позичальника, включених до крелитноТ справи.
6.2.3. Перевiряти цiльове використання Кредиry.
6.2.4. Вимагати надання додаткового забезпечення аиконання Позичальником своТх зобов'язань
за цим Договором у разi суттсвого погiршення фiнансового стану Позичальника.
6.2.5. Вимагати надання Гlозичальником фiнансових документiв, необхiдних для пеРевiРКИ
Крелитодавцем фiнансового стану Позичальника.
6.2.6, Вимагати вiд Позичмьника повернення кредитних коштiв ra сплати належних проuентiв
та./або iнших платежiв за.I|,оговором у випадках, передбачених цим Договором.
наданнi Крелиту, призупи нитиlзупинити надання
6.2.7. Вiдмовити Позичальнику
Позичальнику Кредиту таlабо вимагати дострокового виконання Позичальником зобов'язань перед

у

Крелитолавчем щодо повернення наданих lрошових коштiв. сплаIи нарахованих проuентiв. iнших
нарахувань, передбачениХ цим .Щоговором, вiдповiлно ло умов цього Договору, у тому числi:
6.2.7.1 .Наявностi простроченоТ заборгованостi за Крелитом та процентами передбаченими цим

Щоговором;
6.2.7.2. Невиконання, абО ненiulежного виконання умов цього .Щоговору
застави/iпотеки/поруки;
6.2.7.3, Виявлення нецiльового використання кредитних коштiв;

та

логовору(iв)

6,2.7.4.Погiршення фiнансового стану Позичальника та./або Заставодавця/ lпотекодавця/

Поручителя (за наявностi):
6.2,7.5.

Наданнi Позичальником Крелигодавuю нелостовiрноi iнформаuiТ,

в тому числi

що

стосусться iлентифiкаuii Позичмьника. цiльового використання кредитних коштiв:
6.3.7 ,6. При подачi позову про визнання недiйсними у повному обсязi чи в частинi цього Договору

таlабо договору(iв) поруки, забезпечення (за ix наявностi);
6.2.7 .1 . у випадках, передбачених п. 6.2.8. rrього ,Щоговору.

6,2.8. вiдмовити Позичальнику у наданнi письмового дозволу на вчинення вказаних

в п.7.1.10.

цього,Щоговору дiй у випадку порушення строку повiломленшя Кредитодавчя про HaMip здiйснити вказанi

дii, а також у випадку, якщо вчинення таких дiй станоsить обrрунтовану загрозу викоtlанltю зобов'язань
Позичальника за цим .Д,оговором.

вiл Крелитодавuя

вiд Позичал ьника

6.2.9. отримувати, надаsати, збирати, зберiгати та використовувати iнформаuiю лро кредитну
iсторiю ПозичаЛьника, З дотриманням вимог законодавства УкраТни, через Приватне aKuioHepHe

товариство кПерше всеукраТнське бюро кредитних iсторiй>, алреса якого: вул, Свгена Сверстюка, бул. l l,
м. Киiв,02002, (лалi - Бюро кредитних iсторiй), з яким Кредитодавцем укладено вiдповiдний договiр про

надання iнформацiйних послуг, iнформачiю про Позичальника та вiдомостi за цим .щоговором, наданi
КРеЛИТОЛаВuеМ ДО БЮро кредитних iсторiй, перелбаченi Законом Украiни кПро органiзацiю
формування
та обiгу крелитних iсторiй> про що Позичальник надас свою згоду Кредитодавцю уклавши uей.Щоговiр, а
саме: передааати протягом дii цього f]оговору ло Бюро кредитних iсторiй у повному обсязi - iнформаuiю,

що iдентифiку€ Позичальника; вiдомостi про грошове зобов'язання Позичмьника; iнформачiю

про

Позичальника, яка складастьсЯ iз сукупностi документованоi iнформачii про особу з державних peccTpiв,
iнших баЗ ланих публiчноГо корисryвання, вiдкритих для загального корисryвання лжерел; iнформацiю
про кредитну iсторiю Позичальника; одержання Кредитодавцем з Бюро кредитних iсторiй - iнформацii з
КРеЛИТНОi icTopiT ПОзичальника у формi кредитних звiтiв1 протягом дii цього .Щоговору актуалiзованоi,
оновленоi', перевiреноi та лоловненоТ iнформаrrii. |ло скла/lае креJlитну iсторiю [Iозичмьника.
б.2.10. УКЛаданням цього.Щоговору Позичальник гарантус. що не буле мати будь-яких претензiй
Кредитодавця,
вказаних у пунктi 6.2.9. цього Щоговору.
до дiй

П.l.Б.
6,2.1 l

.

БеЗ згоди Позичальника передавати у заставу своi майновi права за цим

ВИМОГИ ВИКОНаННЯ ПОЗичальника зобов'язань), а також здiЙснювати

Позuчаlьнuка)

!оговором (право

уступку (вiлступлення) лрав вимоги за

чим [оговором на буль-яких умовах буль-якiй r,peTi й особi вiлповiдно ло цивiльного законодавстsа
Украiни, повiдомивши Позичальника про передачу третiй особi cBo'tt прав за цим [оговором протягом |0
робочих днiв.

у

i

6.2,12. Витребувати
Позичальника документи
вiдомостi, необхiднi для здiйснення
iдентифiкаuii таlабо верифiкачiТ, аналiзу та виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому

монiторингу, та iншi перелбаченi законодавством Украiни документи та вiдомостi, якi витребус
Кредитодавечь з метою виконання вимог законодавстаа. яке регулю€ вiдносини у сферi запобiгання
лега,riзацii (siдмиsанню) дохолiв. олержани\ ,JJ]очинним lI|ляхом. фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброI масового знищення,
6.2.13. Вiдмовитися вiд встановлення (пiлтримання) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом
розiрвання дiлових вiдносин у порядку та на умовах цього Договору), або проведення фiнансовоI операчiI
у pirзi ненадання Позичальником необхiдних для вивчення клiснтiв локументiв чи вiдомостей, у разi
виникнення cyмHiвiB у дiЙсностi розрахун ково- касових док}vентiв та законностi проведення операцiЙ.
при вiдмовi у наданнi, або ненаданнi Позичальником у встановлений в письмовiй вимозi строк вiдомостей
чи документiв, якi Крелитолавеuь мае право вимагати, або умисного надання неправдивих вiдомостей про
себе, необхiдних для з'ясування його особи, невiдповiднiсть проведення фiнансовоi операuii clTi
дiяльностi Позичмьника, його фiнансовому стану. а також у випадку встановлення, що така операцiя
мiстить ознаки операчil', яка пiдлягас фiнансовому монiторинry вiдповiдно до Закону УкраТни кПро
запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування
т€роризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищення) та мас ознаки пlдозрiлоТ
фiнансовоi операчiТ, або встановлення Позичальнику неприйнятно високого ризику за резул ьтата м и
оцiнки чи переоцiнки ризи ку.
6.2.14. Вимагати дос-tрокового виконання [lозичальником зобов'язань перел Крелитолавцем щодо
llовернення наланих lрошових коштiв. сплати нарахованих проuенriв. iнших нарахlвань. передбачених
цим !оговором при виникненнi обставин, переабачених законодавством, шо регулю€ вiлносини у сферi
запобiгання та протидii легмiзацiТ (вiлмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення.

вiл Кредитодавця

вiд I Iозичал ьни ка

6,2.15. Вимагати дострокового виконання Позичальником зобов'язань перед Кредитодавцем
щодо
поверненнЯ наданих грошоВих коштiв. сплати нарахованих прочентiв. iнших нарахувань. перелбаченнх
цим Договором у iнших випадках, передбачених чим !оговором.
6.2, 1 6, 3алl чати Колекторс ьку компанiю до вреIулювання

п

ростроченоТ заборгованостi.

6.3, Кредитодавець/новиЙ кредиторi колекТорська компанiЯ мас правО звертатися до Tpfiix осiб
у
порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону Украiни <про споживче кредиryвання), цим

щоговором,

з

метою iнформування про необхiднiсть виконаt{ня Позичмьником зобов'язань за цим

.Щ,оговором.

7. оБоВ'яЗки CTOPIH:

7,1.

KpiM зобов'язань, якi випливають

зобовlязаний:

.

з

iнших положень чього !оговору, Позшча,rьник

У випадку застосування свого

права про вiдмову вiд споживчого кредиry отриманого/який
може буги отримано за цим [оговором ловiдомити Кредитодавцю про HaMip вiдмовитися вiд
Логовору у
письмовiй формi до закiнчення строку! встановленого у п.7.1 .3 чього Щоговору. Якщо Позичальник пода€
повiдомлення не особисто, воно ма€ бути засвiдчене нотарiально. або подане iпiдписане предстаsником
за наявностi ловiреностi на вчинення таких дiй.
7.1 . l

7,1.2. Протягом семи кilлендарних днiв з дати подання письvового повiдомлення про вiлмову вiл
[оговору, у випадкУ, передбаченому л, 7.1.3. цього.Щоговору повернути Кредитодавцю грошовi кошти,
олержанi згiдно з цим !оговором та сплатити проценти за перiол з дня одержання кошiв до дня iх
повернення за ставкою, встановленою цим.Щоговором.
7.1.3.

ПовернуТи/повертатИ

КредитолавчЮ Крелит. З дотриманням Графiку погашення Кредиту.

встановленого Додатком Np 2 до цього /Iоговору та не пiзtliutе TepMiHy поверненпя Креди ry, свосчасно

сплачуватИ КредитодавцЮ суму нарахованиХ процеttтi в лорядку, лередбаченому чим [оговором,
сплатити Кредитодавцю штрафнi санкцii У розмiрi, строки, у 8ипадках та порядку, що передбаченi цим
[оговором. та вiлшкодувати збитки.
7.1

,4.

Забезпечити Кредитодавця BciMa необхiдними локументами,

7.1

.5.

ПРИ укладаннi цього .Щоговору та протягом всього строку його дiТ: на вимоry Кредитолавця

надавати вiдоvостi га документzrльне пi.]гвердження щодо цiльовоrо sикорис]ання крелитних коштiв.

доходiв Позичальника, вкJlючаючи. але не обмежукlчись ttим, вiдомостi r.a Тх документальне
пiдтвердження, необхiднi для iдентифiкацii Позичальника у вiдповiдностi до чинного законодавства
УкраТни.

7,1.6.

Надати забезпечення викояання зобов'язань за цим.Щоговором у разi суттевого погiршення

власного фiнансового стану, протягом

l0

(лесяти) кмендарних днiв вiд дати отримання вимоги

Кредитодавця про надання забезпечення виконання зобов'язання.

7.1.7, Щопускати праtliвникiв Крелитодавrtя в належtti 11озичальнику примiщення для надання

МОжливОСтi Кредитодавцю перевiрки цiльового використання кредитних коштiв, забезпеченостi Крелиry.

Кiлькiсть перевiрок Ta'ti строки визначаються Кредитодавцем. Кредитодавець повiдомляс Позичальника
про лроведення перевiрки за l (олин) робочий день до'li провелення.

7.1,8, ПРОтягом 5 (п'яти) робочих днiв письмово повiдомляти Кредитодавця про змiну фактичноi
адреси проживання та,/або алреси peccTpauii. мiсця роботи, HoMepiB телефонiв, прiзвища та iMeHi, а також

про факти розлучення, одруження, народження дiтей,га iнших обставин. що можгь 8плинути на
за цим f,{оговором. з l]аданням вiдповiдних ]loKyMeHTiB, що i.x пiлтверлжують. У
ВИПаДКу не налання iнформацiТ цодо зм iни адреси. вказаноi у uboMy flоговорi, направлення на таку адресу
ВИКОНаННя ЗОбОв'язань

повiдомлення Крелитолавчю буде вв!Dкатися зробленим нil,,lежним чином.

вiл Кредитодавця

вiд Позичальника

l0

7.1.9, Надавати Кредитодавцю оригiнали таlабо копii локументiв, що мають бути вюrюченi ло
кредитноI справи, посвiдченi в установленому чинним законодавством порядку та за рахунок

позичмьникаl

7.1.10. до виконання вповномурозмiрi зобов'язань ]а цим,Щоговором:

.

не вiдчужувати в будь-який спосiб належне Позичальнику нерухоме майно, без письмовоi

згоди на че Крелитодавчя, При uboMy. лля отриvання такоТ зrоди. повiдоvляти Крелитолавuю про наviр
вiдчуження не пiзнiше, нiж за 30 (тридцять) каленларних днiв до початку його проведенняi

.

не вчиняти будь-яких дiй, спрямованих на обтяження майна та./або майнових пРав. ЯКi
нitлежать Позичмьнику без письмовоТ згоди на це Крелитодавця. При чьому, для отримання такоТ згоди,
повiдомляти Кредитолавчя про HaMip проведення вказаних дiй не пiзнiше, нiж за 30 (тРИДЦЯТЬ)
календарних днiв до початку ix вчинення.

7.1.Il. у випадку оформлення за цим .Щоговором забезпечення, вiдшкодувати Крелитодавцю
збитки та витрати, пов'язанi iз примусовим стягненням заборгованостi за цим Договором, включаючи
звернення стягнення на заставлене майно та,/або майновi права (включаючи, але не ОбмежуючиСь
названими: витрати на сплату державного мита, iнших обов'язкових зборiв та платежiв. витрати на
вiдрялження упо8новажених осiб Крелитолавця, оформлення передбачених законодавством документiв.

пов'язаних з примусовим стягнення заборгованостi за цим Договором, включаючи з8ернення стягнення на
заставлене майно таlабо майновi права)

7.1.12. використати Крелит за його цiльовим призначеll}lям згiдно uього.Щоговору.

7,|.l3. Протягом l0 (десяти) календарних днiв вiд дати отримання запиту КредитОлавЦЯ НаДаТИ
iнформацiю про фiнансовий стан (ловiдка про доходи з мiсяця роботи, податкова леклараuiя про
майновий стан i доходи. тощо).

I4. flocTpoKoBo поверн}ти кредитнi кошти та сплатити Крелитолавчю проценти. вiдповiдно до
ставки, обумовленоi .щоговором, за час фактичного корисryвання Кредитом у разi вiдмови Позичальника
вiд змiни процентноi ставки за корисryвання кредитними коштами та вiд укладення додаткового договору
про таку змiну, перелбачену п. п. 5.3 - 5.6. цього Договору.
7. l

.

7,1.15. flocTpoKoBo поверн)ти крелитнi кошти та спJ|атити Крелитолавuю проценти. вiдповiдно до
iнших виладках,
ставки, обумовленоi .д,оговором, за час фактичного корисryвання Кре.литом
передбачених цим Договором.

у

8. KPIM ЗОБОВ,ЯЗЛНЬ,ЯКI ВИПЛИВЛЮТЬ З IНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО
ДОГОВОРУ, КРЕДИТОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
8.1. Розглядати Заяву про надання суми кредитних коштiв (додаток Nчl) й iншi документи
yvoBax
Позичальника (перелiк документiв згiдно Правил надання коштiв у позику. в тому числi i на
Крелиry
про вiлмову в наданнi суми
фiнансового крелиту) та приймати рiшення про надання або
Крелиrолавчем Bcix локументiв вiл
отриvання
nporr,o" l0 (десяти) робочих fHiB з MoveHT}
позичальника.

8.2.

послугами Крелитодавttя, а також з iншими фiнансовими
зобов'язаннями Позичальника, якi пов'язанi з отриманням, обслуговуванням i поверненням Крелиry.

ознайомити Позичальника

з

8.з. У

або виконавчот влади,
разi змiни кредитноi полiтики. внас,lliдок рiшень законодавчот
повiдомивши
Крелитом.
нацiонального банку Укратни - змiниги проllенrн} с,]авк) за корисryвання
письмово Позичальника не менше нiж за 7 (ciM) робочих лнiв про HoBi умови кредитування, новий графiк
платежiв та пiдписавши з Позичальником вiдповiдний Додатковий договiр до цього Договору.

8.4.

Пiсля уклалення цього Договору на вимогу Позичальника, але не частiше l (олного) разу
на мiсяць, безоплатнО повiдомляти Позичальнику iнформачiю про поточний розмiр його заборгованостi,

ll

вiл Крелитолавчя

вiд [lози чал

ьн и ка

розмiр суми кредитних коштiв, повернутоТ Кредитодавцю, зокрема iнформачiю про ллатежi за чим
.Щоговором, якi сплаченi, якi належить сплатити, дати сплати або перiоли у часi та умови сплати таких
сум, а також iншоТ iнформачii', надання якоТ передбачено законодавством УкраIни, а також цим
,Щоговором,

8.5.

'lT
Зупинити здiйснення фiнансовоi (фiнансових) операчii (операчiй), якщо учасником, або
вигодоодержувачем за ними е особа, яку включено до перелiку осiб, пов'язаних з прОваджеННЯМ
терористичноТ дiяльностi, або щодо яких застосоsано мiжнаролнi санкцiТ (якщо види та УМОВИ
застосування санкцiй перелбачають зупинення або заборону фiнансових операцiй).

8.6.

Вiдмовитися вiд пiдтримання дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання дiлОвих
вiдносин), або проведення фiнансовоi (их) операчiй (ii) у разi, коли здiйснення ilентифiкаuii таlабО
верифiкачii Позичмьника с неможJlивим, або якщо у Кредитолавчя виникас cyMHiB стосовно того, щО
особа висryлас не вiд власного iMeHi.

8.7.

Вiдмовити Позичальнику в обслуговуваннi (у тому числi tuляхом розiрвання дiлових
вiдносин) у разi встановлення факту подання ним пiд час здiйснення iлентифiкаuii таlабо веРифiкаuiТ
Позичальника (поглибленоТ перевiрки) нелостовiрно'i iнформачii, або подання iнформаuii з метОЮ
введення в оману Кредитодавця.
8.8. Здiйснювати особисто. а 1 разi залучення новим кредитором або колекторською компанiсю.
(у РаЗi
фiксування кожноi безпосередньоi взасмодii з питань врегулювання лростроченоТ заборгованостi

виникнення) з Позичмьником. таlабо його близькими особами, llредставником, спадкОСМЦеМ,
поручителем, майновим поручителем або третiми особами. взасмодiя з якими передбачена цим
.Щоговором та./або ,Щоговорами забезпечення, та якi надали згоду на таку взасмодiю, за допомОгОЮ ВiДеО-

тrабо звукозаписувального технiчного засобу
9.

попередивши зазначених осiб про таке фiксуванНЯ.

ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH

9.1,3а порушення вс,lановлених чиv

з

.Ц,оговороv сгрокiв повернення грошових коштiв,

1 rov1

врахуванням графiку та кiнцевого repviHy повернення кредиlних коштiв. crpoKiB сплати
npoueHTiB, Кредитолавець ма€ право нараховувати та стяryвати, а Позичальник зобов'язаний сплатити
крелитодавчю, на його першу письмову вимогу, пеню в розмiрi по,лвiйноi облiковоi ставки
Нацiонального банку УкраТни. що дiяла у перiол виникнення прострочки. вiл простроченоi суvи
зазначених платеrкiв, розраховану за кожен день прострочення платежу, не пiзнiше трьох банкiвських днiв
з моментУ отриманнЯ письмовоi вимоги Кредитодавця aJle не бiльше l5olo (п'ятнадцяти проuентiв) суми
просточеного платежу.

числi

9.2.

У разi

невиконання Позичальником прийнятих на себе зобов'язань, передбачених п, п,п,

чього !оговору, Кредитолавечь мас право стягувати з Позичальника, а
ПозичмьниК зобов'язаниЙ сллатитИ Кредитолавцю, на його першУ письмовУ вимогу, штраф у розмiрi 2000,00 грн. (лвi тисячi гривень 00 копiйок) за кожний випадок порушення. не пiзнiше трьох банкiвських

7.1,|

- 7.|.5,7.1.8,7.1.10.

днiв з моменту отримання письмовоi вимоги Крелитолавчя.

9.з.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована
позичальника на пiдставi чього ,щоговору. не може перевищувати

за

порушення зобов'язань
половини суми, одержаноТ

Позичальни ком за uим !оговором.

9.4.

Стягнення пенi

9,5.

Сторони несуть вiдповiлал bHicTb у порядку, визначеному чинним законодавством УкраТни

та

штрафiв не звiльняе Позичмьника

вiд вiдшкодування

завданих

Крелитолавuю збиткiв в повному обсязi.
за незаконне розголошення/ви корис,гання iнформачiТ,

9.6.

Сторона ,.Щоговору. яка порушила зобов'язання, звiльнясться вiд вiдповiдальностi за

часткове. або повне невиконаннЯ /порушеннЯ cBoix зобов'язань за цим .Щоговором, якщо вона до8еде, що
l2

вiл Крелитолавчя

вi,ц Позичал ьни ка

це порушення сталося внаслiдок випадку, або форс-мажорних обставин (обставини непереборнОТ СилИ),
що засвiдчуються Торгово-пром Исло8ою палатою Укратни, уповноваженими нею регiональними торговопромисловими п€l"tатами.

Якцо дiя форс-мажорних обставин тривас бiльше 3-х (трьох) мiсяuiв, [оговiр може

бути

розiрваний за заявою Сторони з повiдомленням iншоi Сторони за l0 (лесять) ка,rендарних днiв.

При виникненнi обставин непереборноТ сили Сторона, що потрапила пiл лiю форс-мажорних
обставин, зобов'язана письмово, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту Тх виникнення, iнформувати
iншу Сторону про наявнiсть таких обставин, Повiдомлення повинно бути вiлправлено у виглялi
термiнового рекомендованого листа, телеграми або доставлено нарочним, з подальшою ресстраuiсю у
вхiдних документах

.

Протягом 30 каленларних дttiв з моменту виникllеllllя форс-мажорних обставин, Сторона, що
потрапила пiд дiю форс-м&корних обставин, повинна надати iншiй CTopoHi пiлтвердження факry
настання та строку дiт обставин непереборноi сили, що засвiдчусться Торгово-пром исловою палатою
УкраТни, уповновФкеними нею регiональними торгово-пром исловими палатами. Пiсля прилинення лii
обставин непереборноi сили Сторони продовжують виконувати свот зобов'язання за Договором, якщо
письмово не домовляться про iнше.

9.7. За невиконання зобов'язань вiлповiдно ло п.8.4, даного ,Д,оговору Кредитодавечь несе
вiдповiдал bHicTb у виглялi штрафу в

розмiрi

2000,00 грн. (лвi тисячi гривень 00 копiйок).

9.8. Позичальник звiльнясться вiд обов'язкiв сплатити на користь Крелитолавчя

у

разi

прострочення Позичальником виконання грошового зобов'язання за цим .Щоговором, неустойку, штраф,
пеню за таке просточення, якi виникли у зв'язку з порушенням Позичальником зобов'язань за цим
завершення дiт такого
.щоговором пiд час дii карантину, та/або у тридцяти денний строк пiсля дня
карантину та у перiод дii в YKpaTHi воснного, надзвичайного стану та у тридцяти денний строк пiсля його
припинення або скасування.

l0.

lншl умови

l0.1.

Позичальник не мас права передавати TpeTiM особам свос право на отримання кредитних
згоди на
коштiв за чим ,щоговором, а будь-якi iншi права та зобов'язання за цим ,д,оговором без письмовот
це Кредшгодавця

,

l{ей !оговiр набирас чиннiсть з моменry його пiдllисання Сторонами
виконання Позичмьником своТх зобов'язань перел Крелитодавцем за цим !,оговором,

|0.2.

iдiс

до ловного

|0.2.1. Цей.щоговiр може бути достроково розiрвано, в порядку передбаченому законодавством
за рiшенням
Украiни: у випадкУ настаннЯ обставинИ передбачениХ uи м .tI,оговором; за згодоЮ CTopiH:
суду.

l0.3.Усiповiдоl\4леннязацимДогоВороМбУдУтЬВважаТисяЗроблениминалежнимЧином'У

листом, кур'сром, або
випадку якщо вони здiйсненнi у письмовiй формi та надiсланi рекомендованим
врученнi особисто за зазначеними алресами CTopiH,

l0.4.

При шьому повiдомлення направленi засобами поштового зв'язку вважаються наданими

4 (чотирьох) календарних
крелитолавчем нiulежним чином та отриманими Позичальником, пiсля спливу
направлення Позичальник. До
oniu , our" перелачi ycTaHoBi поштового зв'язку, або кур'срськоi служби для
вручення Позичальнику чи
iйого
також
надання повiдомлення на адресу Позичальника прирiвнюсться
його довiренiй особi пiд розписку.

випалку направлення Позичальником.повiдомлень Кредитодавцем, TaKi повiдомлення
в
ввФкаються направленими належним чином за умови вiдправлення ii на адресу, зазначену реквiзитах
i
вважаються
листом)
cTopiH (або n"aorouo повiдомлену Кре.ltитодавцем Позичальнику рекомендованим

l0.5. У

l]
вiд Кредитодавця

вiд Позича,rьн ика

отриманими Крелитодавцем

з

дати Тх фактичного отримання Кредитодавчем, або

уповноваженому представнику Кредитодавця пiд розпис.

вручення

I0.6. У

випадку виникнення спору Сторони звертаються до суду. Проведення переговорiв щодо
вирiшення спорiв мiж Сторонами допускасться, але не може розглядатися як умова для звернення до суду.

l0,7, Кредитолавеuь засвiдчус, що iнформацiя, яка cтaJta йому вiдома у зв'язку iз уклаланням та
виконанням цього Щоговору, щодо якоТ Позичмьником було вказано на iT конфiденцiйнiсть, не буде
розголошена TpeTiM особам, за виключенням випадкiв. прямо передбачених чинним законодавством та
чим.Щоговором.

l0,8. Позичальник цим засвiдчус, urо iнформачiя, яка ст.ца йому вiдома у зв'язку iз укладанням
Та ВИкОнанням uього.Щоговору, щодо якоI Кредитодавцем було вказано на ii конфiденцiйн icTb, не буле
розголошена TpeTiM особам.
l0.9.

Позичальник без лодаткового погодження

з

ним дозволя€

Кредитолавuю надавати

iнформаuiю, яка мiстить iнформаrriю про себе. поручителя/майновоl,о поручителя за цим /[оговором. в
ОбСЯГах на рОзсу,l Крелитолавця: страховим комltанiям, приватним та держаsним HoTapiycaM. банкам.
НаЦiОнальному банку Украiни, у лержавнi ресстри, суб'сктам оцiночноТ дiяльностi, та в iнших виttалках,
коли надання такоТ iнформацii TpeTiM особам повинно вiдбутися у зв'язку iз необхiднiстю забезпечення
iHTepeciB Кредитодавця, пов'язаних iз виконанням цього Щоговору.

l0.10. Крелитолавцю, новому кредитору, колекторськiй компанii заборонено повiдомляти
iнформаuiю про укладення Позичальником [оговору в частинi надання споживчого кредиry, його умови,
стан виконання, наявнiсть простроченоi заборговаtlостi та ii розмiр особам. якi не с стороною ,Щоговору.
Така заборона не лоlхирю€ться на випадки повiломлення зазначеноi iнформаuiТ

представникам,

спадкосмцям, поручитеJlям, майновим поручителям Ilозича-tlьника, TpeTiM особам, взасмодiя з якими
перелбачена цим flоговором та якi надали зlод) на так1 взасмодiю. а також на випадки перелачi
iнформаuiТ про прострочену заборгованiсть, близьким особам Позичальника, (<близькi особиl> вживасться
в значеннi, наведеному у Законi УкраТни <Про запобiгання корупцii>) iз дотриманням вимог Закону
УкраТни <Про споживче кредитування)). Пiдписанням uього !оговору, Позичальник лiдтвердив власне
волевиявлення щодо перелачi вищезазначеноi iнформачii,
Дбо зазпачаmu в пасrп!,пl!iй

реiокцii

:

\0,10. Креdumоdаоцю, новому креdumору, колекmорськiй компанii заборонено повidомляtпu
iнформацiю про умпdення Позuчьlьн uком ,Щоzовору в часmuнi наОання споJruвчо?о креdumу, йоzо
yшotu, спан вa|конання, нмвнiсmь просrпроченоi заборzованосmi mо iT розмiр особач, якi не с
сmороною ,Щоzовору. Така заборона не поuluрюсmься на вuпаdкu повiOомlення зазначеноi iнформацii
преdсmавнuкtьч, спаОко€мцям, поруцurпезяч, .чайновttч п.,р!чumе]я.ц Пtlзuчtъ,lьпuка, препLu особаu,
взасмоdiя з лкtъl,tu переОбачепа цtьч,Щоzовором tпо якi Haiblu зzоOу на поку взаt:цоOiю.

Itей lozoBip не пере()бачас зdiйснення Креiuпоiавцем фa(:цolii iз блцзькtlчu особацu
(<блuзькi особu> вскuваспься в значеннi, HaBedeHoMy у Зоконi YKpaiHu <Про запобizання корупцii>)
Позuчмьнuка па mрепiчu осtlбаuu в процесi вре?у.7юв{,ння просmроченоi заборzованосmi
Позччмьнuка за цlьч ,|оzоворо.ч (якulо ,пака вuнuкне). КреOulхоОавець пiltпверdнсус, ар не збuроt
daHi блuзькtlх осiб Позuчальнuка па mреmLr осiб 0ля вре?у.тювання заборzованосmi Позuча,tьнuка эа
цuu ,Щоеоворо.п (lta вuпоiок, акu!о mака вuнuкпе ), .uойб!ппьо.uу) прu yKtпdeHHi цьоео ,Щоzовору, а
пaкoJlc пе Llапус збuраmu вказопi iпHi 1, ,ичй(l1,mпьо.tt1, прu йоttl вuкоппttпi.
l0.1

l.

l0. l

l .1 .

Позичмьник чиv засвilч5r ilaparlryc що:
джерело повернення кредитних коштiв с законним (легальним), BiH не використовуватиме

отриманi кредитнi кошти s будь-яких протизаконних цiлях та зобов'язу€ться не здiйснювати будь-яких
дiй/операцiй, направлених на легмiзацiю грошових коштiв. набутих злочинним шляхомi
1.1

вiд Крелитолавчя

вiд Позичал ьни ка

l0,11.2, цей !оговiр уклалений в iHTepecax ciM'T. виконання Позичальником cBoix зобов'язань зд
цим Договором не завдасть ruколи майновому стану ciM 'Т та ii' членiв;
I0.I1,3, буль-яка iнформаuiя. надана Позичальником з метою укладення та виконання цього
!оговору на момент його уклалення, вiдповiдас дiйсностi та квалiфiковано перевiрена Позичальником.
або за його дорученням третiми особами, та надана ним з метою отримання Кредиry вiд Кредитодавця.

l0.1I.4. BiH попереджений про перелбачену чинним законодавством вiдповiда.пьнiсть за надання

недостовiрноi iнформацiй з метою отримання Кредиту;

l0. l l .5. BiH вичерпно ознайомлений iз змiстом цього |оговору, в повнiй Mipi
усвiдомлюс його, не
мас щодО нього заперечеНь таlабО доповнень, також ознайомЛений зi змiстом внутрiшнiх локументiв
товариства з обмеженою вiдповiдал ьнiстю ксузiр'я Фiнанс, а саме: кправила надання коштiв позику, в
у

тому числi iHa умовах фiнансового кредиту)!

<<Умови та лорядок надання с1,1оживчих кредитiв
ТовариствоМ з обмеженО вiдпов iдальн iстЮ <Сузiр'я Фiнансlt, <Положення про встановлення 8имог щодо

взаемодiТ iз споживачами фiнансових послуг та iншими особами при вреryлюваннi простроченоТ
заборгованостi (вимог щодо етичноТ поведiнки) в Товариствi з обмеженою вiдповiдал ьнiстю <Сузiр'я
Фiнанс> l

l0.11.6. перел укладанням цього .Щоговору, з меl,ок) прийняття обrрунтованого рiшення щодо
укладення Договору:

- самостiйно ознайомився з наявними та можливими схемами

рiзними пропозицiями Кредитодавця;

кредитування

в

Кредитодавця,

- ОТРИМаВ ВiД КРеДИтОдавця у лисьмовiй формi iнформачiю, необхiдну для порiвняння рiзних
пропозицiй кредиryвання (паспортiв споживчого крелиту) та лрийняв усвiдомлене рiшення щодо обрання
Крелиту на умовах, встановлених цим /]оговором:
- НИМ ОТРИМаНi НеОбхiднi пояснення Кредитолавчя з метою забезпечення можливостi оцiнити, чи
адаптовано uей ,щоговiр ло його потреб та фiнансового стану, а також щодо iсготних характсристик
запропонованих послуг та наслiдкiв для Позичальника, зокрема у разi невиконання зобов'язань за цим
.Щоговором;

- вважас умови цього Щоговору сприятливими для себе

- попереджений, що при проведеннi Кредитодавцем (новим кредитором та./або колекторською
компанiсю в разi iх залучення) взасмодii з питань врегулювання простроченоi заборгованостi (у разi
виникнення), буае злiйснюватися фiксування за допомоl,ою вiдео- таlабо зву козап исуваJl ьн ого технiчного

засобу.

l0,l2.

Цей.Щоговiр укладено в 2 (лвох) оригiнальних примiрниках. що мають однакову юридичну

силу. по одному для ко)iноi iз CTopiH, Позичальник пiлтверлжус. що ним отриvаний оригiнал даного
.Щоговору разом з додатками, що с його невiд'емними частинами.

з

пунктiв чього !оговору нелiйсним в порялку. визначеному
законодавством Украiни, не вiдмiняс дiТ iнших лунктiв цього /{оговору та не тягне за собою визнання

l0.1З. Визнання буль-якого

недiйсним uього .Щоговору в чiлому.

l0,14.

I-|им ,Щоговором Сторони пiдтвердхryють,

що Кредитодавець повiдомив Позичальнику у
письмовiй формi всю необхiдну iнформачiю, визначену чинним законодавством УкраIни, про умови
кредиryвання та opicHToBHy сукупну BapTicTb Крелиry, а Позичальник ознайомився з такою iнформачiсю
у повному обсязi (у тому числi й на офiцiйному сайтi Кре;tито.лавця htтps://sf.kiev,ua в мережi IHTepHeT)
перед укладенням tlього логоворч. в tlовнiй Mipi усвiломлкrс ir та не мас lltоло ни\ заперечень та,/або
доповнень.

l5

вiд Кредитодавця

вiд Позичмьника

l0,15. Позичальник цим надае свою зголу Крелитолавцю на перевiрку iнформачi't, що внесена
ПозичмьникоМ до Опиryвальника, ЗаявИ про наданнЯ суми кредитних KoulTiB тощо, а також отF}имання
кредитодавцем додатковот iнформачiт, порisняно з внесеною Позичмьником до опитувальника, заяви
про надання суми креди гних коштiв. шляхом надсилання запитiв та отримання вiдповiдей вiд державних
peccTpiB в особi Тх упоsнова;кених органiв (держателiв.
розпорялникiв, алмiнiстраторiв), а також з
вiдкритих для загмьного користування лжерел (за винятком iнформацii, Що становить держа8ну
таемницю), баз даних публiчного корисryвання, iнформачiю з державних peecTpiB, що вiдкрита для
загального користування.

l0.16. Позичальник пiдписанням цього договору налас згоду rra обробку cBoii

даних,а саме:

ttсрсональних

(я, __

ТоВ (СФ) на обробкУ Moit персональних даних у вiдповiднiй базi, володiльцем
якоi с Кредитодавець, з метою органiзаuiТ та надання буль-яких послуг вiдповiдно ло Закону УкраТни
<Про захист персональних даних>, Moi права. veTa збор1 персональних даних. та iншi вiдоvостi,
надаю згодУ та дозвiЛ

встановленi законодаsством УкраТни. MeHi повiдоvленi,l.

п.l. Б.)

l0.17.
ознайомлення

ШЛЯХОм укладення та пiдписання чього Щоговору Позичальник пiдтверджуе факг його
зi статтею l Закону Украiни кпро захист прав споживачiв>. Шляхом укладення та

l

пiдписання цього .щоговору Позичальник пiдтверджус факт отримання

в

письмовiй формi вiл

Крелитодавця до укJlадення !оговору iнформачiю вказану в частинi другiй cTaTTi l2 Закону Украiни <Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових lloсJiуг)).

I0,18, Сторони досягли згоди. щодо правовiдносин. пов'язаних з укладанняv. змiною та
виконанням Цього .щоговору, застосову€ться збiльшений строк позовноi давностi тривмiстю у 5 (п'ять)
poKiB у вiдповiдностi до ст. 259 L{K Украiни, Зазначений строк позовноi давностi. в тому числi.
розповсюджу€ться

на вимоги по стягненню неустойки (штрафу, ленi).

l0.19. З питань захисry прав споrкивачiв фiнансових послуг клiснт мас право! вiдловiдно до

законодавства УкраТни, звернутися до Нацiонального банку Украiни

.

l0,20, З питань виконання сторонами умов договору Клiснт мас право зsерн)лися безпосередньо
до уповноважених прачiвникiв ТОВ (СФ) за адресом Крелитолавчя, за контактними телефонами
вказаними на офiцiйному сайтi Крели,голавця в мережi IHTepHeT, або письмово у порядку встановленому
чинним законодавством дJlя звернення громадян.
t

l. ДОДАТКИ:

l ] .l . Додатки до цього Договору с його невiд'смною частиною та включають:

l1,2.
I

l.З.

|1,4.

.Щодаток Nэ

l - Форма Заяви про надання суми кредитних коштiв.

,Щолаток Л! 2 - Графiк погашення кредиry та прочентiв

.

МЗ-

Таблиця обчислення загальноi BapTocTi кредиry для Позича,lьника та
реальноi рiчноТ процентноТ ставки за Кредитним договором.
,Щолаток

|.5,

Bci термiни та визначення} застосованi в Щодатках до цього Щоговору, використовуються
значеннi, передбаченому цим.Щоговором, якщо додатками прямо не передбачено iнше.
l

l2. рЕквIзити тд

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО

в

IIlдlшси cT,oPlH.
ПОЗИЧАЛЬНИК

З ОБМЕЖЕI It|ОЮ

lб
вiд Кредитодавця

Bi/l Г|ози чал ьни ка

IСТЮ (СУзlР'Я Фlt]АНС)

Паспорт

Юридична алреса: 03067, м. Киiв,
вулиця Гарматна 6.
з98045 l5

сдрпоу

_

видан ий

Адреса peccTpauiT:
Адреса фактич ного мiсця проживання

Банкiвськi
тел,(050) 357 З2 66

реквiзити:

-РокУ,

Номер облiковоI картки платника податкiв

lI

ll

Оригiнал чього .Щоговору отримано

(-).-,-

(

року/

п.l.Б.)

пlдп ис

l,|

вiл Крелитодавuя

вiд Позичмьника

Додаток Nql
до Доl овору про наданtlя кошr iB у позик5.
в

тому числi i на умовах фiнансового кредиту

вiд<

м

)

р.

Заява про надання суми кредитних коштiв

l.позичальник

(П.l.Б, лата народження, паспортнi даннi. номер
облiковоТ карlки платника полаткiв. a-rpeca
peccTpauiT, адреса фактичного проживання, адреса
для лисryванняj електона пошта, телефон )
2. I-(iльове

п

Прошу налати кредит на наступних умоsах:
Споживчi потреби (.ia необхiоносmi Ju rнuчuсmься

рпзначення кредиту:

к()н к ре

3.Вид кредиту:
4.Валюта кредиry:
5.Сума кредиry яка запитуеться:
(цифрами та прописом)
б.Срок крелиту який запиryсться:
(цифрами та прописом)
7.Переоличнiсть погашення:
(одноразово в KiHui строку, згiлно Графiку
погашення кредиry i проuентiв, iнше)

ml!e

ц

i.]b()Be бuко puc mан н я)

Разовий кредит
У краТнська гривня
грн

r

Процентна ставка:
9.Надасться забезпечення:
(lпотека /пооука/майновi права, iнше)
l0. Крелит надати у безготiвковiй формi шляхом
перерахування коштiв на рахунок (реквiзити банку)
8.

_

гDн.

коп.
коп )

%

, надаю згоду на досryл до
iнформаuiт, що складас мою кредитну iсторiю. та на збiр. зберiгання. викорис],ання та поширення через
бюро кредитних iсторiй. включене ло Сдиного ресстру бюро крслитних iсторiй, iнформацii щодо мене та

я,

urоrо *р"л"rу, визначеноi ЗакоНом УкраТнИ "Про органiзаuiю формування та обiгу кредитних iсторiй".

я,

_,

оудrr**

пiдтверджус, шо у випадку перелачi (надсилання) мною з
персонмьних даних TpeTix осiб, передача (налсилання) таких даних буде

тов ксФя
мною з такими

np".,"n

особами та
персональних даних TpeTix осiб ТОВ (СФ).

узгоджуватися

я булу

отримувати giд них зrолу на таку передачу

ознайомлений зi змiстом внутрiшнiх локументiв ТОВ
(СФ), а саме: <ПравиЛ надання коштiВ у позику, в тому числi i на умовах фiнаясового кредиry>. <Умови
та порядок надання споживчих кредитiв Товариством з обмежено вiдповiдальнiстю <Сузiр'я Фiнанс>,
(ПоложеннЯ про встановлення вимог щодо взасмодiТ iз споживачами фiнансових послуг та iншими
при вреryлюваннi простроченоi заборгованостi (вимог щоло етичноi поведiнки)в Товариствi з

я,

_

особами

обмеженою вiдповiдальнiстю <Сузiр'я Фiнанс>.

(пlБ)

пiдпис Позичальн ика

Ким

рку

(

ПlБ вiдловiдмьного прачiвника

)

Заява

вiд Кредитолавця

вiд Позичальн ика

.Щолатковi KoMeHTapi ( рекоменлачii шlо були наланнi Позичальнику )

[иректор ТОВ кСФ> (або особа яка вuкочус

обов'язкlt

ltlрекпtlра)
(пIБ)

.Щодаток Nч 2

до Договору про надання коштiв у позику.
в

тому числi i на умовах фiнансового кредиту

М_

вiл

(_D_.p,

ГРАФIК ПОГЛШЕННЯ КРЕДИТУ ТЛ IIРОЦЕНТIВ
Сума Кредиту на дату укладання Щоговору:
Закiнчення TepMiHy дii !оговору:

_

гр н.

р.

I-{ИМ ГРафiКОм вСтановлюються перiодичнiсть та розмiри платежiв Позичмьника
кредиту та сплати процентiв за корисryвання кредитом, а саме:

!,ата

Залишок

з

повернення

!о сплати

основна сyма

основна счма

Прочен-r,

Bcbot,o:
l-I'ей Графiк

с невiд'емною частиною flоговору про

фiнансового кредиry N9

КРЕДИТОДЛВЕЦЬ

вiд

надання коштiв

(

)

у позику,

в

тому

ч ислl

20

р.

l на чмовах

ПОЗИЧАЛЬНИК

товАриство
ВIДI

з оБмЕжЕtl t]ою
lОt]l/lАЛЬ}ilСТК) (СУЗl Р'Я ФIllАl lСя

вiд Кредитодавця

вiд Позичаl ьни ка

l9

Юридична алреса: 03067, м, Киiв,

вулиця Гарматна 6.
сдрпоу з98045 l5

тел,(050) З57 З2 66

видан ий

Адреса ресстрацii:
Алреса фактичного

Банкiвськi

року,
м

iсця проживання

реквiзити:

l{oMep облiковоТ картки п,.lатника полаткiв

Тел,

/l

вiд Кредитолавчя

2()

вiд Позичальн
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