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2.7. Сторони дійшли згоди про те, що на забезпечення виконання зобов’язань
Позичальника, щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування
кредитом, а також штрафних санкцій у разі невиконання або ж неналежного виконання
Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором,________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(вказати чи буде укладено додаткові угоди про забезпечення зобов’язання за цим Договором
чи ні; якщо буде, то зазначити строки укладення, найменування додаткової угоди та вид
забезпечення (про заставу та/або поруку та/або інші види забезпечення не заборонені
чинним законодавством України).
2.8. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення
виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві
власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває, цим майном не
забезпечено виконання обов’язків Позичальника перед третіми особами та щодо цього
майна немає судових спорів.
2.9. На період дії цього Договору та до моменту повного виконання зобов’язань,
Позичальник зобов’язується без письмового погодження з Кредитодавцем не здійснювати
дій, направлених на відчуження особистого рухомого чи нерухомого майна, а також майна,
що перебуває у спільній власності Позичальника та інших осіб.
2.10. Всі витрати, пов’язані з оформленням додаткових угод, а також договорів про
надання додаткових чи супутніх послуг згідно зі ст. 20 Закону України «Про споживче
кредитування», в тому ж числі щодо внесення відомостей до державних реєстрів та
накладення/зняття заборон та/чи арештів майна у відповідності до п.п. 2.6., 2.7. цього
Договору покладаються на Позичальника.
2.10.1. Накладення/зняття заборон та/чи арештів майна Позичальника здійснюється
Позичальником за письмовим погодженням з Кредитодавцем.
2.11. Позичальник може обирати третіх осіб для укладення договорів про надання
додаткових чи супутніх послуг у розумінні п. 2.10. цього Договору на власний розсуд, окрім
тих випадків, коли такі послуги може надати лише Кредитодавець або ж Кредитодавцем
визначено у відповідності до ст. 20 Закону України «Про споживче кредитування» перелік
третіх осіб, які відповідають вимогам Кредитодавця та можуть надавати споживачам
відповідні додаткові чи супутні послуги (за наявності).
2.11.1. Перелік третіх осіб, визначений у п. 2.11. цього Договору (за наявності),
оформлюється у вигляді Додатку до цього Договору.
2.12. Невиконання Позичальником хоча б одного із зобов’язань щодо забезпечення
кредиту, передбачених п.п. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 звільняє Кредитодавця від відповідальності
за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.13. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку
Кредитодавця (при одержанні кредиту в безготівковій формі) та дата підписання Сторонами
видаткового касового ордеру (при одержанні кредиту готівкою).
2.13.1 Датою повернення (погашення) кредиту, вважається дата зарахування коштів на
рахунок Кредитодавця.
2.14. Валютою кредитування є національна валюта України – гривня. Всі розрахунки по
цьому Договору здійснюються в українських гривнях.
2.15. Невід'ємною частиною цього Договору є Правила надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЗІР’Я ФІНАНС», які розміщені на сайті http://sf.kiev.ua.
Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє,
погоджується і зобов'язується неухильно їх дотримуватись.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
3.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього
Договору, зобов'язаний:
3.1.1. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих
за користування кредитом відповідно до графіка платежів.
3.1.2. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи,
контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на

від Кредитодавця ________________

від Позичальника _________________
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виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 10 денний строк з моменту їх
виникнення.
3.1.3. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником
перед Кредитодавцем за цим Договором (якщо зобов’язання забезпечується заставою та/або
порукою).
3.1.4. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору
можливі витрати, а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги,
страхові платежі тощо.
3.1.5. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити
нараховані проценти за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування
кредитом, включаючи день погашення.
3.1.6. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань взятих за цим
Договором сплатити штрафні санкції, передбачені п.п. 6.4., 6.5. цього Договору.
3.1.7. За вимогою Кредитодавця протягом 3 (трьох) календарних днів надавати всі
необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту, а також
засвідчену банківською установою виписку з рахунку Позичальника, на який Кредитодавцем
перерахована сума кредиту Позичальнику та з якого відбувається його повернення та сплата
процентів за користування кредитом.
3.1.8. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати направлення Кредитодавцем
письмового повідомлення про відмову від договору – достроково повернути Кредитодавцю
залишок кредиту згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання
коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
3.2. Позичальник має право:
3.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за
користування кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом,
включаючи день погашення, а також сплатити вартість усіх послуг, пов’язаних з
обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
3.2.2. Протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту укладення договору
відмовитися в порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про
споживче кредитування», від Договору без пояснення причин у тому числі в разі отримання
грошових коштів.
Відмова Позичальника від Договору оформлюється письмовим повідомленням, яке
Позичальник зобов'язаний подати особисто або через уповноваженого представника чи
надіслати поштою Кредитодавцю до закінчення строку відкликання згоди, зазначеного у
цьому пункті Договору.
Одночасно з відкликанням згоди на укладення Договору Позичальник повинен
повернути кредит повністю та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з
фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
3.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього
Договору, зобов'язаний:
3.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміну місцезнаходження.
3.3.2. Надати Позичальнику додаткову інформацію про:
 фінансову послугу, що пропонується надати Позичальнику, із зазначенням вартості
цієї послуги для Позичальника;
 умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
 порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги;
 правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою, внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги;
 механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання
спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
 реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг
(адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав
споживачів;
 розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові
послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
3.4. Кредитодавець має право:
3.4.1. вимагати від позичальника:

від Кредитодавця ________________
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- виконання ним умов цього Договору;
- укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником
перед Кредитодавцем за цим Договором (якщо зобов’язання забезпечується заставою та/або
порукою);
3.4.2. відмовитися від договору та вимагати від Позичальника дострокового
повернення в повному обсязі залишку кредиту, строк виплати якого ще не настав, сплати
процентів за весь фактичний строк користування кредитом, сплати інших передбачених цим
Договором платежів у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин, які
визнаються Сторонами істотним порушенням даного Договору, а саме:
а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) у випадку затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за
кредитом щонайменше на один календарний місяць, або за кредитом, забезпеченим
іпотекою, та за кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці;
в) перевищення суми заборгованості по поверненню кредиту більш як на п’ять
відсотків від суми кредиту, строк повернення якої ще не настав;
г) у разі розірвання Позичальником договору або відмови від договору про надання
додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, та
неукладення протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів нового договору про надання
таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця.;
д) невиконання Позичальником визначеного п. 2.7. цього Договору обов’язку щодо
забезпечення кредиту (якщо зобов’язання забезпечується заставою та/або порукою та/або
іншим видом забезпечення не забороненим чинним законодавством України);
е) виявлення факту надання Клієнтом недостовірної інформації при реєстрації на сайті
Товариства та/або поданні заявки на отримання кредиту;
є) внесення інформації про Клієнта до бюро кредитних історій як негативного
позичальника.
3.4.3. здійснювати у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів
стягнення заборгованості з Позичальника за даним договором по погашенню кредиту,
процентів за користування ним, неустойки (штрафу, пені), процентів річних та інфляційних
втрат від прострочки виконання зобов’язань.
4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
4.1. Плата за користування кредитом (проценти) становить ___ % річних від суми
кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти щоденно нараховуються за
фактичне число календарних днів користування кредитом починаючи з першого дня
отримання кредиту включно.
4.2. Реальна річна процентна ставка за кредитом становить ____% річних від
загального розміру виданого кредиту.
4.3. Процентна ставка за кредитом є ____________________________________________
(вказати фіксованою чи змінною; якщо змінна, то зазначити порядок зміни).
4.3.1. За користування кредитом понад встановлений строк (прострочення терміну
сплати щомісячного платежу) встановлюється підвищена процентна ставка в розмірі
________________%. Якщо оплата простроченої суми основного боргу Позичальника не
була здійснена протягом перших трьох календарних днів з дати прострочення сплати суми
основного боргу, то на прострочену суму основного боргу Позичальника нараховується
підвищена процентна ставка, починаючи з першого дня виникнення такого прострочення.
4.4. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у
календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році
приймається за 365.
Проценти нараховуються методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у
місяці та у році на фактичну суму заборгованості Позичальника за кредитом та за період
фактичного користування ним, починаючи з першого дня отримання кредиту включно, до
дня повного та належного повернення кредиту. При нарахуванні процентів день видачі
кредиту приймається до розрахунку як 1 (один) повний день користування кредитом, а день
повернення кредиту до розрахунку процентів не включається.
Нарахування та сплата процентів здійснюється в наступному порядку:
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- нарахування процентів здійснюється щомісяця в останній день місяця та в день
повернення кредиту з урахуванням коефіцієнта валютного ризику відповідно до умов цього
Договору;
- сплата процентів здійснюється щомісячно, з _________ по _________ число кожного
наступного місяця;
- у разі повернення кредиту, сплата процентів здійснюється в день повернення кредиту.
4.5. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування
кредитом здійснюватиметься кредитними платежами згідно «Графіку платежів», що є
Додатком до цього Договору.
Позичальник здійснює погашення заборгованості за кредитом з урахуванням
коефіцієнта валютного ризику відповідно до умов цього договору. Позичальник має право
здійснювати повне та/або часткове погашення кредиту, яке здійснюється з урахуванням
коефіцієнта валютного ризику.
4.6. Сторони дійшли згоди, що «Загальна вартість кредиту» визначається згідно з
Додатком до цього Договору та є його обов’язковою і невід’ємною частиною.
4.7. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно «Графіка платежів» припадає на
вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за
вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається
порушенням графіка платежів.
4.8. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому
порядку:
- у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені
проценти за користування кредитом;
- у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
- у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору.
4.9. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно
графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого
рішення про це Кредитодавцем.
4.10. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування
кредитом, шляхом ________________________________________________________.
4.11. Сторони підтверджують, що проценти за користування Позичальником кредитом
відображають справедливу вартість кредиту на момент його видачі та забезпечують
отримання Кредитодавцем очікуваної станом на дату сплати таких процентів плати з
урахуванням погодженого сторонами валютного ризику відповідно до коефіцієнта
валютного ризику.
4.12. Сторони домовились прийняти на себе валютний ризик шляхом введення при
розрахунках одна з одною в рамках цього договору коефіцієнта валютного ризику, на який
здійснюється коригування нарахованих процентів та корегування сплати (повернення) суми
(частини суми) кредиту.
4.13. Коефіцієнт валютного ризику – це відносний показник, за рахунок котрого
сторони домовилися приймати на себе відповідний валютний ризик відхилення у
майбутньому курсу іноземної валюти (а саме – долара США) по відношенню до курсу
іноземної валюти (а саме – долара США) на дату укладання цього договору. За рахунок
коефіцієнта валютного ризику фінансова установа приймає на себе валютний ризик
ревальвації національної валюти по відношенню до іноземної валюти, а саме долара США.
За рахунок коефіцієнта валютного ризику позичальник приймає на себе валютний ризик
девальвації національної валюти по відношенню до іноземної валюти, а саме - долара США.
4.14. Коефіцієнт валютного ризику розраховується як співвідношення поточного курсу
іноземної валюти (долара США за офіційним курсом Національного банку України) до
базового курсу іноземної валюти відповідно до наступної формули:
Квр = поточний курс іноземної валюти/ базовий курс іноземної валюти,
де Квр – це коефіцієнт валютного ризику;
поточний курс іноземної валюти - це офіційно встановлений Національним банком
України курс гривні по відношенню до долара США на дату нарахування процентів та/або
сплати кредиту, з урахуванням решти умов цього пункту;
базовий курс іноземної валюти - це офіційно встановлений Національним банком
України курс гривні по відношенню до долара США на дату укладення цього договору.

від Кредитодавця ________________

від Позичальника _________________
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4.15. Якщо відхилення поточного курсу іноземної валюти від базового курсу іноземної
валюти складає більш ніж 5 (п’ять) процентів, всі розрахунки між сторонами здійснюються з
урахуванням коефіцієнта валютного ризику, відповідно до наступних формул:
- за нарахованими процентами: СНВ (сплати) =НВ*Квр, де СНВ (сплати) – це сума
нарахованих процентів до сплати позичальником з урахуванням валютного ризику; НВ –
сума нарахованих процентів без урахування валютного ризику; Квр – це коефіцієнт
валютного ризику станом на дату нарахування процентів за кредитом.
- за сплатою позичальником часткової суми кредиту: ЧСК (сплати) = К* Квр, де
ЧСК (сплати) – це часткова сума кредиту, яку повинен ( бажає) сплатити Позичальник
відповідно до умов договору з урахуванням валютного ризику на відповідну дату; К часткова сума кредиту, що сплачується на конкретну дату, без урахування валютного ризику;
Квр – це коефіцієнт валютного ризику станом на дату здійснення часткової та/або повної
сплати позичальником кредиту.
- за сплатою позичальником повної суми кредиту: ПСК(сплати) = К*Квр, де ПСК
(сплати) – це повна сума кредиту, яку повинен (бажає) сплатити Позичальник відповідно до
умов договору з урахуванням валютного ризику на відповідну дату; К – часткова сума
кредиту, що сплачується на конкретну дату, без урахування валютного ризику; Квр – це
коефіцієнт валютного ризику станом на дату здійснення часткової та/або повної сплати
позичальником кредиту.
4.16. Сторони домовились, що Кредитодавець не зобов'язаний повідомляти
позичальника про відповідний поточний курс іноземної валюти.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов’язань по цьому Договору, якщо доведуть, що належне виконання зобов’язань
виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і
невідворотних за даних умов подій: стихійне лихо, аварії, пожежі, масові порушення
правопорядку, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб чи інші обставини, що
виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін.
5.2. Сторона, яка потрапила під вплив обставин непереборної сили, терміново
інформує в письмовому вигляді іншу Сторону про такі обставини та їх можливі наслідки
(інша Сторона повинна надіслати зворотне повідомлення про отримання такої інформації) і
вживає всіх можливих заходів з метою обмежити їх негативні наслідки.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1. Сторони несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання своїх
зобов’язань прийнятих за цим Договором відповідно до чинного законодавства України та
умов цього Договору.
6.2. Порушенням свого зобов’язання є невиконання або ж неналежне виконання
Стороною цього Договору свого обов’язку згідно з умовами цього Договору.
6.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань
згідно цього Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки,
включаючи упущену вигоду.
6.4. У разі несвоєчасної сплати кредитних платежів або сплати процентів за
користування кредитом у відповідності до «Графіка платежів», Позичальник сплачує пеню у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несплаченого
кредиту або відсотків за користування ним, яка діяла на період виникнення заборгованості,
за кожен день прострочення в оплаті до моменту оплати в повному обсязі (включаючи день
оплати).
6.5. У разі порушення Позичальником одного із взятих на себе зобов’янь згідно з п.п.
2.7 – 2.11. цього Договору Позичальник зобов’язаний у безспірному порядку сплатити на
користь Кредитодавця штраф у розмірі __________________ за кожне окреме порушення.
6.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від належного виконання
зобов’язань взятих за цим Договором.
6.7. У разі порушення Позичальником вимог п. 2.7. цього Договору, Кредитодавець
має право звернутися з позовом до суду про визнання правочину недійсним.

від Кредитодавця ________________

від Позичальника _________________
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6.8. Сторони на підставі ч. 1 ст. 259 Цивільного кодексу України домовились збільшити
та встановити строк позовної давності за позовними вимогами Кредитодавця до
Позичальника про стягнення заборгованості по поверненню основної суми кредиту, сплати
процентів за користуванння кредитом, сплати усіх видів неустойки (штрафів, пені),
процентів річних, інфляційних втрат терміном у 10 (десять) років.
6.9. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання
припиняється через 10 (десять) років від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ТА
ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється у формі додаткових
договорів або додатків до цього Договору, які після їх письмового оформлення та
підписання Сторонами, скріплені печатками Сторін (за наявності) є невід’ємною частиною
цього Договору.
7.2. Розірвання договору не звільняє Позичальника від обов’язку повернути кредит
Кредитодавцеві та сплатити проценти за фактичний строк користування кредитом.
7.3. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови
дострокового повернення кредиту, сплати процентів за фактичний строк користування
кредитом, а також всі штрафних санкцій передбачених цим Договором у разі порушення
взятих на себе зобов’язань за Договором.
7.4. Дія цього договору припиняється у разі:
1) повного виконання зобов’язань Позичальника належним чином перед
Кредитодавцем;
2) дострокового припинення дії цього Договору;
3) в інших випадках, передбачених законодавством України.
7.5. Кредитодавець має право достроково відмовитися від Договору в
односторонньому порядку лише в разі настання обставин, визначених пп. 3.4.2 п. 3.4. цього
Договору.
7.6. Визнання судом недійсними окремих положень даного Договору не зумовлює
недійсність Договору в частині інших умов та в цілому.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Цей Договір розроблено у відповідності до Правил надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «СУЗІР’Я ФІНАНС» (Далі – Правила). Уклавши цей Договір
Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє та погоджується з
Правилами, текст яких розміщений на офіційному веб-сайті Кредитодавця:
_________________.
8.2. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках з усіма Додатками, по
одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
8.3. Строк дії Договору: цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з
моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання взятих на себе Сторонами
зобов’язань. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторону від відповідальності за
порушення умов цього Договору, які мали місце протягом строку його дії.
8.4. Сторони дійшли згоди, що всі спори, що виникають з цього Договору або ж
пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі, якщо відповідний
спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку
відповідно до чинного законодавства України.
8.5. Підписанням цього Договору, Позичальник підтверджує, що:
 інформація визначена в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» (п.3.3.2. розділу 3 цього
Договору) надана Кредитодавцем Позичальнику до укладення даного Договору в
повному обсязі;
 Позичальник належним чином повідомлений про інформацію, яка визначена в
частині 2 та 3 статті 9 Закону України «Про споживче кредитування»;
 Позичальник належним чином ознайомлений із внутрішніми Правилами
Кредитодавця надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового

від Кредитодавця ________________
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кредиту;
 Позичальник отримав один екземпляр оригіналу цього Договору;
 Позичальник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних,
відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та надає
згоду на обробку, зберігання та використання його персональних даних у зв’язку із
укладенням та виконанням цього Договору;
 надана Кредитодавцем інформація забезпечує правильне розуміння Позичальником
суті даного Договору та фінансової послуги Кредитодавця без нав’язування
Позичальнику її придбання.
8.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
8.7. З підписанням цього Договору Позичальник повідомлений та дає свою згоду
(дозвіл) Товариству на обробку його персональних даних , що включає в себе дії Товариства
зі збору , накопичення , реєстрації , зберігання , використання та знищення будь – яких
персональних даних Позичальника. Зазначена інформація в цьому пункті є безумовною та
безвідкличний і не обмежена строком дії.
9. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сузір’я Фінанс»
03680, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6,
Код ЄДРПОУ: 39804515
п/р
______________
в
______________________ «________» МФО
______
Тел/факс (044) 239-29-94

ПОЗИЧАЛЬНИК
______________________________________
м. _______, вул.._________, буд.__, кв. __,
інд. код _____________
дата та місце народження: ______________
_____________________________________;
місце роботи, посада: ___________________
п/р __________________ в
____________________
МФО ________

Директор
ТОВ «Сузір’я Фінанс» ______________ ________________
____________

від Кредитодавця ________________

від Позичальника _________________
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Додаток № 1
до Договору фінансового кредиту
№____від “___” __________ 20___ р.

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з
повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата

Нараховани
й процент

Залишок
Основна
сума

До сплати
Основна
сума

Процент

Процент

Всього
Цей Графік є невід’ємною частиною Договору фінансового кредиту № ___ від “___”
______ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
__________________________/__________/
М.П.

від Кредитодавця ________________

ПОЗИЧАЛЬНИК
___________________________/_________/
М.П. (за наявності)

від Позичальника _________________
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Додаток № 2
до Договору фінансового кредиту
№____від “___” __________ 20___ р
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ
У нижченаведеній таблиці наведено узгоджений Сторонами Договору фінансового
кредиту № ___ від „___” ______ 20__ р. перелік та вартість послуг, які становлять загальну
вартість кредиту.
Порядковий
№

Найменування послуги

Вартість
(грн.)

Загальна вартість кредиту:
Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору фінансового кредиту № ___ від “___”
______ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
__________________________/__________/
М.П.

ПОЗИЧАЛЬНИК
___________________________/_________/
М.П. (за наявності)

Додаток № 3
до Договору фінансового кредиту

від Кредитодавця ________________

від Позичальника _________________

11
№____від “___” __________ 20___ р
ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО НАДАЮТЬ ДОДАТКОВІ ТА СУПУТНІ ПОСЛУГИИ
Даний
перелік
містить
найменування/імена
осіб,
що
надають
___________________________ у відповідності до Договору фінансового кредиту № ___ від
“___” ______ 20__ р.
№
п/п

П.І.П./Найменування особи

Місцезнаходження

Телефон

Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору фінансового кредиту № ___ від “___”
______ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
__________________________/__________/
М.П.

від Кредитодавця ________________

ПОЗИЧАЛЬНИК
___________________________/_________/
М.П. (за наявності)

від Позичальника _________________

\
I

