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I.

зАгАльнl l]оложЕння,

I.1. Щанi умови та llорядок наданнЯ споживчих крелитiв (надмi - Умови) розробленi на
пiдставi Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових
послуг> (надмi по тексту - Закон про фiн послуги), Закону Украiни <про споживче кредитування))
(надалi по тексту - Закон про споживче креаитування). ll,ивiльного кодексу Украittи, Постанови
tlравлiння l1БУ <ГIро затвердження Ilо;tоження про irrtPopMaLtiй rte забезltсчсння фiнансовими

(налалi ло тексту установами споживачiв щодо надання послуг споживчого кредитування>
Положення про iнформаuiйне забезпечення), Постанови I-|равлiння I-|БУ <I-1po затвердження
Правил розрахунку небанкiвськими фiнансовими установами УкраТни загальноТ BapTocTi кредиту
для споживача та реальноi рiчнот проttентноi ставки за догоаором про споживчий кредит>.
законодавства УкраТни та нормативних aKTiB щодо державного реryлювання ринкiв фiнансових
послуг та спожи вчого кредитуваllня.
1.2. ПравовiаноСини не врегулЬованi ttимИ Умовами. рсгулк)к),|,ься llормами чиtltlоl,о
законо,ilавсl,ва УкраIrrи.
l.J. В YvoBax викорис говуються HaclylrHi гермitlи:

- договiр про споживчий кредит - вид кредитllого договору, за яким кредитодавець
зобов'язусться надати споживчий крелит у розмiрi та на умовах, встановлених договором, а

споживач (позичальник) зобов'язусться повернути кредит та сплатити проценти за корисryвання
кредитом на умовах, встановлеtlих доlовором;
,}al-lulbllo1,o
розмlру крсдит},та загаль}lих
- загальllа вар.гiсть крели,l1, ,lulя сгlоживаllа - с},ма
витрат за сложивчим кредитом;
- загальний розмiр крелиry - сума кошr,iв, якi наданi таlабо мож)ть бути налан i сl lоживачу.за
договором про споживчий кредит;
- загальнi витрати за споживчим кредитом _ витати споживача, пов'язанi з отримання м,

обслуговуванням та поверненням кредиry, включаючи проценти за користування кредитом,
koMicii та iншi обов'язковi платежi за супровiлнi послуги кредитодавця. кредитного посередника
(за наявностi) та TpeTix осiб;
- крс,lиl()-litRсllь - 'IilвitриствLr з tlбllc;,ttclttlttl Bi,ltlolli-ta,lbtticгttl K('r li1-1'я Фittаtlс> ( Ha,lat i по
'I'Ot] <СФll, t) it lattcoBa
гексц, '['оварисr во. 'l'O l],
1,с ra нова):
- pca]lblta рiчttа llpottetlгtla cIaBKil }агfulьlli виlрitгtl зit сlIо?liивчим крслиl.()Nl. виражоlll }
о pot\4ip) 8ll-(allOlo крс,tиI):
llpollcll'Ia\
' - рi,ttlиr -Bi.t заtа.tьl|()I
ano*noou фiзичrlа особа. яка 1,клала або мас налtiр r,к,,lасти логовiр ltpo споживчий крелиr':
- споживче кре.](ит),l]аl]llя - tlрltвtlвiдносиltи llto]l(\ liа.ца}lllя. обс:tугову,ваttltя l'а поверненl]я
с

Ilо)tiи Rчого крсди-r),:

- сllожив.tий крелиl (крс,,lиг) - lptltuoBi к()l1tlи. lll() llil,(ilK)tbcя сIl()?|iиR:tч) (ttозичrutьtlиковi) tta
,}а,'lово,,|сllllя ltrrtрсб. tlc llов'я]{tllt,l\ t tli.tltpиclltlиttbKtlltr.
(робh. Ilocjl),|,)

при''tбання ToBapiB

дJlя

,,",ru.,,a*no,.l,' професiЙною;riяльttiсlrо або викоlIаllltяNl tlбtlв'язкiв ttaйrtatttlt,o ltpaltiBttиKa,

lI. tНФОРМАЦlЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПОЖИRЧИЙ

кр1]/lит тд дli tlltr пврпдую,гь Його укJlАдвнню.
IIоряд()к tIlФормуI}дIltlя сlIожи влtllв.

-га ,,tосговiрн) irtфорпlаttiкl сllо)l(ивачу lцо]tо
2,1. ФirlatlctlBa yclalloBa llajlac ltoBll). точll),
с l lо}(и вчоI о кредит), з jlо-l,ри Nlall llя]\t Ви Nlol' ]aKoI ior:laBc I'Rа,
УкраТtlи ta l]cce ви,]liачеl,) закоttоltl вi"lttовi!lаlьнiсгь,]а l]сllа;tаlll|я, tlа,lаlitlя lle в l]oBiloNly
\
обсязi абО tlа,,tаttttя (ltоttlиРепttя) He:titct,oBipHor'irrc[roplraLtiT tlptl лiя:tьttiсть фitlаtrсовоi )станови
забсзltсчlс
c(lepi сtttlживчtll.о кре,циl.\,вitllllя rti.t час iнфtlрпrlваllllя сIt())liивач1l, Фittltltctltla \сгаllояа
aKTyaltbtt icTb,t,a зрtl,1r'пt iл ic t ь rtici irr(ltlprlar tii.

Ilt\lи
2.2. ФittattctlBa ycIallOl}a з,tiйсtttil< itl(ltlprtr ваttttя cll()7tillBalla в часllllll IlOlllllpcllllя l]cK

),рах),ваtiltяNl виNlог

,}itKt.lll()]taBcr

ва УкраittИ llpO Pc}i,la\|), сIlо7iиRчС КРС,llll}ВаlltlЯ Ia

]

lIPt)

*,r"::,,*;.:iiil:l::,l,.ъlж:;Jl"lj;,*i;:,:;ll:,n

pn,,*i,,,1. l]a cBo(Nly офirriйrrому веб_сайri

itrt|lорrlаttirtl.ttсобхiдtl)'lIJlяОlриNlаllllясl]о)liиВЧ()lОпр",.п,1,.,'.'*"uочсм.,[.акаitt(ltl1-1маttiяlltlвиttttа
rriст"rиrrаявl'i.гамоrкливiсхсМикрсllи,l.УВаllllяУкре]lи,tо.ltаRttя.
мас самос,|,lино

jp,u",
2.4. Сltоживач ,,"р"о у*пй,пп," лоr.оuору "ро
рlшен}lя,
о.пчйJ""rпa" з такою iнформацiсю для прийняття усвiдом,ltеttого
СЛОЖИ ВаЧУ
прЬ споживчий кре4ит 'I'OB
_
'nojion,ui"
2.5. ,що уклаленп, оо.Ьру'
,} меlою,наДаС.
ltим
-.|оlзариство
rlрийtlят,l,я
,
рiзних пропо:lиLriй
iнформачiю, необхiлrrу ,n,
з }ра\уваllняNl
о]л,,.,,оijtl,о.о ,tоll)Rор\,, в roll\ чис:ti
обгрl,ttгtlваlttlгrl pitttettttя ltpo inior,"',,,'
t'браttпя ttcBtlolo'1")._Il|.ll'i.,,r,t.ta,|||t)
l;l cltcttitt.tt,ttrrtolltopvllttl
||i1-1аi,lься' l()l},,( Ф,, сII(),/кипiltl)
За lttitчctllt lll(l)o}r\lalLlЯ "i-]лl],.li
,,u,,,,"n,
no,,,rr,u Bc'' Btl lt Украiни.
,n
л]i :::::;;,, r *,. r,,,,,,-,",'on,
(tta.ltLti tltl гексту - llaclIop-l сllо,liивчоl о крчtиту), "t:]1":]]l]:.::,]:].::]],;,::J,,,::;;;,;;;;,;";
1ttисьrtовiйtрормi(уПаперОВоl\1}"".л,:tiuбо.lвиIJ]я'liL)lсfiIронlrоГо,ltокумсll'|.а,с].вореllогозГl.'lно
"llpo e:tcKtpoHtli ,'lокументи та елекlроннии
зоiо,,о" УкраТilи
] ви\lоtа\!lt. ви}начсl{и\,tи
'
,]акож , ,;;-;;""";, особ;tивостсй, tlерелбачсl,их, Зtr::l,:_],.У.крirlи "Про
loKr rteH tообiг". а
'Говарисtво з обriсrксlrою вiлllовi,rапьttiсIк, "С1 liр'я
e_]eti] ронн) коvерчiю''). V iuno11 разi
сtlо}iивачl irrфоршrаltii дсl укJ]аjlсllня
lll() вико}ifutо виNlоt,и lцо,l[о llа,,lаl]llя
,ч1:.:.1:,..

Фitlанс> визttас,гься l.акиN,|,

-нi*rrати

,","""r:;."{;'u:,,fi;,:.:n:;

сllоживача

]азllачсLl()ltl ) ltаспорr i с|tожи8чоI'о кредиту,

в

,taci ,цля t,lзltайом.tIеttttя

з

itlфорltаttiскl.

сIlо)кивRч), мас плiсr,ити вiломос-I]л|'l::л.

2.7, llrформачiя. ltlo ttаllасться l'овариствоNt
2'7'l.наЙменуваllнятаьtiсцезнаходження*р.u",ооuоu,тайогоструктУрного.пiлрозлiлу(в
лiцензiТ та/абtl
наласться споlлсивчий кре,ttи,г, реквiзи-t,и
який
через
наявнос,гi),
разi
(iirtattcoBиx ),с,гаllов:
свiдоцтва npo un"'"nn, кредитолавця ло fI,сря<авtti,tго ресстру
крс,lи,1,1 ва trllя paxyHKl'rottKl):
2,'7.2. тил пр"л",1 1np""l"],, прt:л"т"о лittiя"
га спосiб llаltа}illя креди1),:
Nlсt,),о,IриNlаllllя
2.7.3. суму крелиту. сl,рок крс,цитуваl]l]я,
,"Ii.,.ll1.1]
з"iнttlваtlа1, tlсlря,,tок i1 об,tислсttttя, ,
,гиrl гtpoLlellTlloi
2.7.4,
"оuпll'iфi*r:о*,tа, llt() lаСl.()U()l}\IUIься ]tJIя pO]pa\)lIK) JN|lllloBallOl
ttо1-1я;tок Ti зпtiltл. а r aKo;t; itt,,tскси.
,,к1 rMittKrBaltoT пpotteHltloT
llp\\llclllllol сtавки, llt.tcKc. lIto }асlосов)гтьar.,.',, ро,рar1
коJексоv.Украittи:
l[ивi,lьниrr
Bclall(lt}:l(llиM
с|аВки. Il\)Виllеl| вi_lltовi;tати виуоl aI,1,
,,u np",",onl, tlсобхiдtliсrь IlроRе,це}lilя оltlllки Ilредмсtа
2.?.5. вилИ ,,uбaaп,","i'
,t,aKa ilt
tiH Ka
чий paxl ttoK
"pnon,l",l|,1_.
забезltечеltня за креди,tоN! та llpo тс, за
загiUlьll), вар,tlсть кре/tи'гу
trpicllroBH1,
сгавк).,lа
пportcrrl,H1
p"-"ny
рiчну
2.7.6. opiclrтoBHy
вихо"tячи з обраних сIlirживачем умов
]lля споживача lta да]у llаланltя lнФормаtlll

крс.lи l} ван liя,
llала1llп крсllи-гу, llajlalla споживачу iпформаrtiя
Якtttо крс.,tи,гtl,tа ве l tb ltpolloll),c pi,зtti сllособи
може
,}астережеltня про ге, lцо використанltя iнLltих способiв яадання крелиry

мас tliстttти

\|агинас.lllко\l'u.,о.5u.,.п,ilrшоТреалыrоТрiчttоiпроltснrноТсгавки'
'I'овариства, пов язанi з отриNlаtlllям, обсл1,1,овуваtlttям,_,t
ЯкLцо п,lате;кi за послуги
сIlо)кивач), irtфtlрлtаrtiя NtaC мtстити
поверltення\l np",n,1], ' ""piolt"u""",", llалаltа
ЗасТере;+iенняпроlс.ulоВиТраТиНаr.акillос:tуlим.l,*t.-lозмittюваl.исяllрО]яt.ОN!сrрокlлiТ
_1tlгоstlр) про сrlоr+(ивчий кРслИТ:
с
cvllpi,tBijtttи\ jlосл)l- Tpc,llx ос iб. якi
] - -, trс.,б r i- ttl ic,n 1n"n.,,,"", iкlговорiв ttttl,,K,l
jLпя
lla,llalttlя
ви]l|аLlиJ]о
jt,:lя ()триманllя крс/llи'гу, ltcpcJtiK осiб, яких'I-()В
tiбr-rВ-ЯЗкОВll\1и

вilповi.-tких

, t,a

а lак(rж opiCH].oBtta BapTicr

ь

таких llослуг,_

"o,uno"i,),
}пазiвi;rсlтrrос.i'лr,","'"ло'.tяirlформlltiiпро.вартiстьпевнtriсуtrровiлt]отпосЛуГи.tllо
оIриNlаIltlя крсjtиry,
lil t обов'язкоRоlо
l]1,]Jвзтн\!еться споживач) третьок] Oco0oIo
"l,]lя
l};+(c )'кJ]аjtеltиNlи
i,tttиltи,
atta,lltrl
aP].|{l(rBlla Baprictb taKtli ll()сjl\ги Rи,]l],llt'1-1'].'] 'n пottepclttti -гри лtiсяtti, або 1, разi
креjtи,|, }а
Бpe_]l!T0,laBtle\!.-lol()BOpil\1tl I]po сllо)кивч}lй
BapTicTto TaKoi пос;l1t и, визначеllок)
B:_l;1TH..cTi a"лu\' -rb,ouopiB за середllьою .
проIlоllукlться ltlонаймснutе
BapTocTi uo",yI.,
{i!--lЛT!r_ta В lle \! la рсз\"lьтата\lи аналiзу
"1о
"оr:,,1

таких llослуг,
ТЭЬ(r\!З ПL\ТаЧ3_]ьllllка\tи }la риltку
'

i-S

поря:.,х

повс,рrtеtrня

кре;иry та

сплати

*

*Ill,_ll:it1:я споживчим
вtlесеtlня, )
ll!'рiоличlliстк1
розпriром та
paxvl]K\,
ваtlttя
кре,,lитt
вигjlядi

проuентiв

ix
xЁ_lxTl.r\l. вtilючltо i,, пiпопiс,ю плате>кiв,
крс,rиlуваlltlя
(у
разi
вrrг.lя-ri графiка п,-tа гe;ltiB
.,

ися
l pa(li к ll,ta,t c;lti в NlOjKc l|c lla, lal}a-I

у

):
il
]-9IlJtl!'pЕ-ljiieHttяtlptrttitc;tijtKrrllpoclpOчclllIяt}иKOllallllяroiroB.я'litttbilctt".laTиll.]ale'KlR.)

хft,_]л

I

tr(ri,l

i

ll

тому числi розмiр неустойки, лроцен,гнот с,lавки. iнluих платежiв. tlto застосовуються
.," arr,уtоrоa' у разi невиконання зобов'язаttь за договором llpo сtlоживчий крелит, а
також про tlpaBo l'оварис,гва таlабо tlового крс:l,итора заJlучати до врегулювання
простроченоI заборгованостi колеtflорську компанiю, Гlопередження про пра8о
кредитодавllя ,]аJiучати ло вреryлюванllя простроченот заборгованостi koJlekTopcbky
компанiю обов'язково мае вкJlючати iнформаuiю про встановленi законодавством
вимоги цодО взасмодiТ iз споживачами при врегулюваннi простроченоТ заборгованостi
(вимоги щодо етичнот поведiнки), про право спожи8ача на звернення до
нацiонального банку Укратпи шlодо недотриман}!я зазначених вимог кредитодавцем
таlабо новим кредитором, таlабо колекторською KoMllaHicto. а,tакож на ]вернення до
суду з позовом про вiдшкодування l]lколи. завданот сllоживачу у npolteci
заборговаttостi, та irtформачiю про кримiнальну
врегулювання простроченоi
'
стаrтею l82 Кримiнальttого кодексу Украiни за
передбаченУ
вiдпЬвiлалыriстЬ.
незаконне збирання, iберiгання, використання, поширення конфiленчiйноТ iнформачiТ
про TpeTix осiб;
2.7.10. порядок та умови вiдмови вiд наданttя та одержання кредиту;
2.7,l l , порядок лострокового поверllення кредиту:
_
23.12. У разi укладеннЯ логоворУ про споживчий крс,,lит у форлri крелитуваlll|я рахунку
вiломостi llpo ге. lцо вiл спожи вача vоже ви l\tага l ися lloBllc lloBcpl lel lня с) м и кредит) в
буль-який час, строк попередження про таку вимогу.
'|'овариством вiдповiдно до п.п. 2.5 та
2.8. IнформаLriя про платежi, що надасться споживачу
2.7 цих Умов обОв'язковО мас вкJlючатИ базу розрахунку платежiв (суму, на пiдставi якоi робиться
вiдповiдний розрахунок, зокрема суму наданого кредиту, суму непогашеного кредиту то_що),
2.9. У'разi якшо oKpeMi умови наданнЯ споживчогО кредиту, визначенi у п,п,2,5,.та 2,7,
умов, дiятимль протягом час,гини строку користуван}lя кредитом, кредитодавеl{ь повtдомляс
споживача про TaKi умови, строк ii лiI тa порялок iнформуванttя про iх змittу,
'Говариству пiлтвердженllя про ознайомленttя ,з
2.|0. Ьпоживач зобов'язаний налати
(у паперовому
iнформачiею, надання якоТ передбаченО п,п.2.5 та 2.7. Умов, у письмовiй формi
визначеними
вимогами,
виiлядi або у виглядi електронного документа, створеного згiдно з
Законом УкраIни "Про електроннi локументи та електронний докумен,гообiг"),
2.1l. iнформачiя, наведена у паспортi споживчого кредиry, викладаеться шрифтом. одного
споживача ,}азllачеllа iнформаrtiя може
розмiру ir"ny iu u одному форматi лруку. За бажаttttям
йому tta належному йому е-пек,гронttому ttt'lci'i irrrPoprиaLtiI абtl e;leKTpollltolo по|llтою,
Ьуr"
"iauuu
Z.|2. Заборонясться 1' буль-який cttociб ycK.lta.,tttKlBaTи Ilрочиl,аlll|я сlltlживачем такоТ
текст.
iнфорvаrrii. 5 roMy числi rrlляхоv i] друк)ваllltя ltlри(lrолt \lclllUolO розviр1. чiж основний
злиття кольору шрифту з кольором фону тощо,
: 2.13. У разi уклалення за бажанням спожиsача договору про споживчии кредит з
HociT
використанняМ дистанцiйни* капалiв комунiкаuiТ така iнформацiя на паперовому чи iншому
пlсля
звернеlrllям
за
його
укладенl]я
iнформачiт тривiurого використання надас1,ься споживачу
договору,

,гоВ <СФ> tta власltий вибiр
2.14.
розмiщус jutя заttiкавлеttих осiб у ltримiщеннях. де
та умови, }lа
здiйснюеться обслуговування клiснтiв, iнформаuiю в письмовому виг;tядi про тарифи
,гаку iнформаuiю на свосму офirliйному вебяких BiH надас споживчi кредити, таlабо розмiщуе
сайтi.

2.15. На вимогу споживача Товариство зобов'язане безоплатно надати йому копiю проекry
(за вибором сложивача).
договору про споживчий кредит у паперовому або електронному виг;tядi

положення ne aч"rо"оrуariся, якщо Тов (сФ) на момент вимоги мас пiлстави не
кре,ttит iз
продоr*уuчa" або не бажае пролоu*уuчr" процес укладенllя ]lоговору ltpo сltоживчий

це

споживачем.

2.16.'l.оварис'гводоУкJlаленllяДоГоВорУlIрt.tспоживчийкреllиТнаВиМогУспожиВаЧанадас
-rобarпaraпп,
оцiнити. чи алаптоваllо логовiр ло його потреб
йом) пояснення .,
"o*.,i"ro.ri
"arо.
,u бiпчпсо"о.О стану, зокрема tltляхом роз'яснеlrня iнформаlliТ, u(о надасться вiдповiдно 4о :асти1
послуг та паслlдкlв для
другот та третьоi цiсi статгi, iстотних характеристик запропонованих
споживача, зокрема у разi невиконаltня ним зобов'язань за,гаким договором,
la
надання таких поясllень. роз'яснеllь. iнформаltiт в llалежноvу та зрозуviлоrt1 виглядi
порядку,
п
iлтвсрлжуlоться
irrформачiсю
у
ознайомлення з передбаченою цiею частиною
визначеному у п. 2. l0, цих Умов.
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2.17.ФiнансоваУстаНовапiдчасiнформУваtlllясl'lожиВаЧа}lаВлас|]оNlувебсайтiпропослуt.у
ttаслi,ltки зl,iдпо iз

про _мохlиRi
з надання споживчого крелиту розмiutус llоltереджснtlяllicю
законодавством Украillи для споживачiв у разi користування

фillансовою Ilо_слугою,

мас право
<СФ> пiд час iнформування споживача на власному вебсайтi
одного
кредиry
bi,o,e no,nyl." з налання споживчого
ро.лri*f""r" iнформаuiю про лвi та
критерiiв у ро_,!,:].л_11"..о..::* ,pyn
рiзновил,у (залежно вlд оораних фiнансовою установою
nop,j,,*пu""u,и в однаковий спосiб iх
спожимчiв, рiвня оцiнки p"a"*ouo"i та iнших критерiiв)
,.,
icюTHi характеристики.
i..,ьльrr
ilrформаuii, Ltto
,rця
2.18.

тоВ

2.19. Фiнансова установа мас праsо використов),ва,l,и llрилtir-ки

уl,очнення

l'apir.i,'5,pa, Ko,1rip i розмiр rllри(rгу,r,акоТ примiтки
надасгься нею пiл
LLlрифry текстУ iНфОРМУВаllНЯ СПОЖИВаЧа
повиннi бути iдентичними гарнiryрi, кольору та розмiру

час i"ф"р*;;;,;,;;;;;;*;,,

про умови надання споживчого кредиту,

'-'l"qop"u,ti' в

з_.,надання
примiткаХ не може мiстити icToTHi характеристики послум ,
iнших аналогiчних за змiстом пропозиuiй,
спо]|(ивчого кредиту, умови orp",un", акцiйноI та
(розкриrтя) iнформачii споживачу про умови
2.20. Фiнансова y.runouu пiд час поширення
та в буль-який сllосiб не повиllна
послyги з tlадання споживчого кредиту в .буль-якiй формi

"-дп,".по*".ччiввоману.,tодоч"*у'пuittа..lастаоl]риJllолl|Юс].акiУмовиllосл1,1.и:
- максимальнУ суму/лiмiт кредиту, гривень:
- строк кредитування, дн iB/M iсяцiв/рокiв;

.

- ремьну рiчну прочентну ставку, вlдсоткlв р|чних,

отримання
пiд чаЬ ро,"iщ""п, на власному вебсайтi iнформачiI щодо
iнформаuiТ,
Украiни
законодавства
споживчогО кредиту, *р,N'| ,"rj; по.рiбноТ вiдповiдно до

ZЪi iJ"ip""i"o

розкривас таку, iltформаrriю:

"--''

(lit latlctltrtlttl \ cl,all()B()t()
pi,i"nou:rio сllо)l(иRtlи\ крс)tигiв (зiutc';lttt,,,t Bi:t обраrlttх
l'1
l la ittttlt,tx кри,lсрiIв). ttttl
""p,i,in
кригсрiiв r po,1pili tli.,tt,tltlиx tpl,tl сtttl;лiивltчiв, 1-1itlttя trtltttKtt l]l1зtlков()с']

надаlоться ф irrattcoBtlKt },c,t al lOBolo с Ilожи вач!,l
креjlитуl
2) icTtlTHi характерис,|,ики llосjlуги з tlа,цання сllожив(lого
ltропозицiй, укJlючаючи
о,гримаltня akrtiйHoi та ittutих анzutоl,iчttих за змiстом
3)

умови

терм iH iх лii;

кредит (вiд мiнiмального
4) суму (лiмiт). на яку (який) може бути наданий. споживчий
зпачення ло
ono.o;, .,роо- користування нею (ним) (вiл мiнiмалыtого
poaripy Ь
"un""пlrl
макси м ал ь ногсl):
dlitlаttсоtrоТ \,сrаtttlви, крсjtи,гtlих
5) про trаявttiсlь. tlерс.lliк i вартiсrь суtlрi,lвi,tltих llсlс,-l1г
,l,a базу його
розрахуrlку, з урахуванняNl
no..p.iu"'niu ,u .p"rl* o.id. упл,очаючи розмiр платежу
вимог закоllо,tавсr ва Украittи:

у]!lови логовору
6) гiперпосилання на вебсторiнку фiнансовоi установи, де розпtiщеttо
споживчого
надання
про
типових
договорiв
1y*."o.un його публiчну частину,'оферти.1 та iнших
i|.rn.r. внlтрiшнi правила надання фiнансових послуг фittансовою установою:

ltpo:
сl'())кивltи\I кРс,lиt()\l
,
- lto;K.tHBi нас:liдки julя споживача в разl кориcI\lJallliя
-"'"":]]:]::
?1попере:;кенttя

ili)(,

сll(r),кипtlиЙ крс]lПl, )
HL,BKK(\llallllя tlltrt обtlв,язкiв зl i.ltttl з.,ttlloBtlpo\1 Ilpo
].'I::,]'p"'::ll::
IIpoltctltl]OI с,tавки, llllll}lx
r,aKoitl
1-1oзlti1-1 ttеl,с'l'ойки,
]о(jов'я']аllь li сlt.llаги tlлаrеrкiв, а

BпliOltallllя

rшзте;хiв.яхiзасlt.lсtlвlюr.ЬсяЧисТяt.уlотЬсявразi}lевикОtlа}ltlЯзобов.язаttttя'}алоГоВороМпро
a пLа7ýl!

вч ll it tiРe_tПT:
споживчою_ кредиту може
- те. шо пор\tuення виконаl{ня зобов'язання щодо повернсння

BrL]}tH}T}t

кредиту налалl;
*pе.auiny iсторiю та усклалнити отримання споживчого

"u
.те.rцофiнансовiйустановiзабороttястьсяВиМаГативiлспоживачаприДбаtttlяб1';rь-яких
'1,"o"ou"
або спорi,лrlсноТ чи tlов'я,}аllо]' 'l ttипt особи як
qri"^,;","i
Bi:
г
чll
noc_rr
т..взрiв
.iа,з' q,]х.ав} ) \lOB) на-'lанllя спо)кивчого кредит)'l
споi,l(ивчоl о Kpe;lHI) lja
- 'le. ullr -L]я llриI'illяттЯ 1,свiдоt,tлеttогО рitttенttя ttttljlo о'],риNlаllllя
алы,срнаr,ивtti рiзtttlви,tн Спо)tiивLlи\
;э:F]](rновани\ }\loBa\ спо)кивач NlaC право розгляtlути
.;!a:..;l

-п:.\

в тз фiнансовttх

\стаrlоRl

зi спо;кивачаrtи .lоговс-tРlв
- те- шо фiнансова }cTalloвa мас право вносити змiни до укладеllи\
:-r.rнвчнй KpglHT тi.rьки за зlолоtо cTopiH:
peK--la\tllH\ \taTcPliLllB ]з,tюз\lll
- чl i.illlBicTb сllо;*iивача uiдп,ови гltся Bi,1 LlTpltbtltttttя
-j - ..,;!t{ l! \ хана liB Korrl ttiKltttii:
tutale;KiB-}a liopllc I\ вilllllя сl1(1i{illВчli\l

- те-

ut(r rto;+;lKBi виtраl,и lta cIljla,l,\' cll())l(иRa,tcrt

кредитом заJlежать вiд обраного споживачем способу слла,l,и:
t'alli'|') crp()K),
- те. tl(o iнiцiювання спожиRачеl\,t llроllовлtенllя (лоrlгаrtii, I]ролоlI
- пOгаulеltня спо)l(ивtlого крели'r'у (строк}' Rикоltаlltlя lpolllOttOl,() lобttв'яlаttttя),сгрок1
ься бсз зьtitl airo }i trtilloKl r rtrTB
кре_tитуваtlня/с гроку лii,,tol.tlBop1 ,,pn aп,r,п"*ч"й iре,tиr з',riйснrос_l
бiп uо,-iр,,,a,,ilя jUlя сllо)киваtlа i,} ]a,]lta!lellHяlt пере,tiк1 га
lloIlcpc:tllbo ),кла,ценоl0
"
lr(o lllдJlягаю,гь зl\,l!нl;
uнфровогозначенtlя умов,''o''.,onpy

8) калькулятор;
Нацiонального банку, на
9) гiперпосилання на cTopiHKy офiчiйного lнтернет-представництва
якiй розм iщено ,Д,ержавний ресстр фiнансових ycтaHoBl
|0) повiломлення з рекоменлацiсю негайttого itttРормування с Ilожи вачем фiнансовоI
в
про несанкцiонований лосryп або змirrу irrформаrtri сIlожиRача сис-l,смах дистанцiйttого

установи
обслуговування фiнансовоi установи;
сложивачiв (ук.ltючаючи витяги з
I l) про порядок i проuелуру захисry персональних даних
них);

l2) вiломостi

та умови дострокового розiрвання договору про надання
також спосiб такого розiрвання договору, строки та умови повернення

про моrкливiсть

споживчоt,о кредиту,

а

кошт|в.

- 7 пllrкl1 2,2l, роз;ri;r1 Il
Фiнансова ),станова Ha,,tac itrфорлrаttiкl. визllачсlt),в lti]lll1tlKTax 2
l),
llих Умов. у розрiзi коrtillог() рiзttовиlt1, сllо)liивч()I,о кре,-tи
ittформаttii,
Фiнансова ycTatloBa мас право викорис,l,овувати Ilриклади tliл час розлtittlсtlltя
ви,}tlа.tсtttlТ в tti,'lttlittKTax 2 - 5 rll rlKr1,

2,2l, рilз:ti,rr1 ll rtих Упrов,

пi:tпункту 7 пункту
Фiнансова усl.анова налас iЦlорrаuiю. визначену в абзацi дев'яr,ому
(укJttочаючи особисr,ий кабiнет
2.2l. розлiлу Il цих Умов, у сист,емi листаrrцiйrrого обслуговуванllя
Ilродовжеllltя
nu uебсайri cPiHatlcoBoi ус.r.анови), в якiй здiйснкlсrься iHittitoBaHHя сtlо)l(ивачем
гроlltового
(с'гроку
викоliаllllя
креJlи,]),
строку поI,аlllеtlня

(лонгаLtiя. riролонгаuiя)

зобов'язанrtя)/с-t'року крс.,tи'I) ва}|tlя/с t,ptlK1',tiI -tot,tlBtlpr,

(rla cг,.lpilttri l itt(lopmtatticKl ltptl
2.22. ФittattcoBa ),сlаllоRа pu,,*i,,,1,,, lla R",lacllO\1) всбсаiiгi
крс]tиц, згi-,ttlо з
по.,rуг1,1 iнформаrli.ю ilpo ic-,.bTHi характсрис.].ики llослуI,и сtlожиR,lоtrl

бiпu,,*uУ

iнформаuiйне забезпеченttя,
про порядок розглялу
2,2З, Фiнансова ycTalloBa ,,о unuano*y вебсайтi розкривас iнформаrtiю
крелиry, який мас
споживчого.
послуги
(скарг) споживачiв tцодо
фiнансовою установою звернень
IttTeptteToc[rirtiйHot,cl
включати посиJlанllя tta розлi.lt "Захисr, прав споживачlв" tta cTopitttti
прелставll иllтва Нацiонал ьного банку.
'" 2.24, 'l'ooup"..,.no розмitttl,с nu or,oau,,ry всбсай,r illra cTttpittrti з itt(ltlprlaltit ttl ltpo tlt'lc,;t5l'1)
OlO з ,llа"tаlll]я ,].t,t.]1":...l,],:]
км ькуllятор/кzut ькуJlя,гори .tl.tlя пtlрiвняttня загаль,lи\ ви,],рат ]а IlOc,l),l
креj(итtlих Ilоссреllllикlв l грстlх
креди,rу З урах}'ваllням супрtlвiлних ttослуг фiltансовоi 1с,гаtttlви,
вимог законо,!lавства УкраТни,
осiб, уключно з Ilодатковими |lлатежами ia збораrrrи з урахуванням

:lодur*urr"

.цо I lолоrкенtlя про

lIt.

оцlнкл крЕllитосIIр()м()жIlостl сIlожи вАtIл,

3.1.1[оуклалсrrllядОI.oВОр)'ttрtrспtllttивчиЙкрс'lиtlrlкtllисtt}(ll(lбl)|]'яtiltl(.l]ик()рllсl.ОВ)к)|]и
,}окрg\lа,

l}ра\()R)l()llи,
cBoi прос[есiЙнi ltoltctиBtlcti, tlltiниги KpcJtиrocttptrttoitittictb cllOiliиltallil.

jtохоjlи сгlо)tiивача,
строк. на який наласться сlIожиRчий крели,|,. cy11) крс,lиtу,
зобов'язань за крс]lи],llиl\1и операLtiялtlt,
ьъ;;r,.l.акож iltформаuitо tttоло виконання сIlоживаLtсм
ВклюЧаЮЧизобов,язанняпереДiнtltимикредиТодаВцяl!1и.ОttirtкакрелитослроможttостiсПо;киВача нз
та. за ttеобхiдностi,
здiйснюсrься на пiдсr.авi досr'аrпооi iнфоiмачii. отриманот Bi]l спо;кtlвача.
Nlel,} отриNlаllllя

джере;t,
_. _ _л _л]: дi.,
З.2.Уразillеllа.,lа}lllясЛо)liиВаче\1.1окl'rtсttr.iв.tивi,кlrtосгсйltрtlсебс-тасвiйфitlансовlllt
(-Ф \!,],

ocHoBi ilrформаLtii. закtlttно о,гриtианоТ з itttttиx

l()aitpllc!Bi]_ l()I]
cTatl. Llto вимаl-аюtься ]aKOtl()/(aBcTI]Oýl абtr Btп,rpittttlirttl .l()K)\tcllla\tl1
кtл*,llli
cll\l;+iHaчllit
право вi.tмовиrи laKoM} сltOживаlt1 в 1ttta,tctttti _loIoB('p\ llp(l
]
язк\ )lrl]_i,:jji9!,_;.l:i, -_:.--iv
3.3. Iнформаuiя про сllо)кивача. OTp}l\|alla-I'oBapltctB"rt ) зв

Таприпинеll}lямдогОВор}'проспоживчийкре]Пl.\lо;tiL'бrтttltс'ре:lзtlзтL\_тl\..i.i::ч]<:'.-'
сt]оживача Jlиulе у випалках i порялк1. передбачениr закон,,,rt,
,}a пt)p\ll]et]Ilя Ilpз8
KCФ> tlccc Bi,'ttttlBi-talыticrb

].,1.'ГOB

персона.J] ьних

даtlих згiдtlо

iз,}акr.'ll

ttltl,

Jllr-;;tn5j-,

"

::c

;1,,_-,

Iv.

логовIр tIPo сtlожиl}чиЙ крr]ли,r
(умови тА ФормА /{оговору).

4.I. У логоворi про споживчий кредит зазначаються:

(за
iсцеrt,а*одж,п,tя Товариства та крелитного посередника
(llозичаJlьllика):
,,рiзв"urе. iм'я. tlo ба,l,ьковi ra Micttc про;<иванllя сгtо)кивача
гоttlо), мста отриIlаltl!я
paxytlK)
"ur"noari,;,
.1.1.2. тип кредиry (крелит, кредитна;litriя, крс.'tиrуваtlllя

4.1.1. найменування та

N'|

креJиryl

,J. зага:lьний розпliр Ha.tlatlot,,.l крсllиl,уl
-1.1 ,4, tlорядок та умови llалання кредитуl
.1.1.5. cTpoK, на який надас,гься кредит;

-1. l

пов'язаllих з
J.1,6. необхiлrriс,l1, ),клаJlеllllя договорiв tt(одо cyltptlBijlttиx пoc.llyl,rpcTix осiб,
(за
llаявrtостi):
rу
..трн\!анняNl. обслуговуваtt ня м 1,а llоверllенltяМ креltи
,}а
уýlови о'|'риl\,1ання
.1,1.7. вили забезпечення налаl]оl,о кре"tи,Iу (якlltо крс.lи t, налаеться
вбс ltlечсltltя ):
,lMittюBatta). llоря,I(ок lI оочисJtеllItя,
.1.1 ,8. прочентна ставка за крелитом, ii тип (фiксована чи
r Tort1 числi llоря,ltок lviltи. та сlIла,]и проttенriв:
вартlс,гь креди]у для
4.1.9. opicHToBHa реапьна рiчна процентна ставка ra opicHToBHa загаJlьна
вiлсутностi
У
крелит,
у Товариства
разi
сложивача на лату укладення доI,овору про споживчии
,[pel,bolo особою пiд
споживачу
lnqopru,rii npo ,upriarn певноТ супровiлt,оi ,,o"rya"..uto наласться
,гакоi пос,rtуги визtlачаеться
час укладення договору llpo споживчий крелит, opicHToBHa BapTicTb
jl,]tя
об,tис,ltсttttя opic,rrloBttoT
вiдповiдно до чинllого законо]lавства. Yci припушtеrtrlя. викорисrаlti
,]itt,a.ttbtlo't' варlrlсгi крс:tиlr,. ttoBиtltli бу,l,и
pJ.1lbHoi рiчноТ проценrrlоI ставки таlабо t'lpictt]гoBttoT
зазначен l:

за користl,ваlll{я споживчи}1
4,1,10. пtlря,,tок поверllення кредит}, та сllла],и пpolte}iтiB
:га ttсрiоличttiст"'_1'.l|.'_|l1',|'_,I,,Uп'"'оi
np"r"ror,. un,,,o"r,O iз кiлькiстlо ,,лulс*iо' Тх розмiром
лiнii графiк
.iuqinu n.,rur"*iu (у разi крелитуваttня у виt'лялi кредиryваttня paxyltKy, кредитноi
n_rarc;цiB ltoxie не на_lава гися):
.1,1.1l. iн(lормаuiя llptl наслijtкИ прострочеlltlя викоIlаl]t{я зобов'язань зi сtt,llати llлатежlв, у
чи
pn:r*ip п"уaiоИпи. I]pollertl]|oT с,гавки. ilttttиx lljtaTc;l<iB. якi засlосlrвl,tоться
.ou.
"na,i
,rобов'я'lаttttя ,Jil jtог()вор()NI ttllLl сtlо;кив,lиii крс,,lит:
стяl \ кIгься llptl нсвикоllаlllll
.1.1.12. rrорялок та умови вi,,tлtови Bi:t llалаlIllя Iа о,,lср)каllня кре,llи,Iу:
,l. l . lЗ, по1-1ялок лострокового поRерllення креllитуl
4.1 ,l4. вiдповiдальн icTb cTopiH за порушення yNloB логовору;
УкраТни у paзi поруutення
4.1.15. право споживача nu a"ap"ann' до Нацiонального банку
законо..авства у сферi
компанiск,l
кредитодавцем, новим крелитором iаlабо колекторською
iз сtlолсивачапtи ttри
взасмолii
llto/to
споживчоl.О кредитуваlll]я, у тому числi Ilоруulенl{я ви|!1оI,
uр.ryп,оuu,,,,i'прос.,ро""uоiiоборговаttостi (RимоI lt(ojto сIичllот llове"tirtкll). 1],]jл,]п,л,]:..],].р,,.,,,,"
Ilpoltecl врсгулюванllя
.lо с).1у з IrO}oBoM llpo в|,lllllко/цуваtlltя tttколи, зав,,lаtltli сll()живаtlу \
простроченоТ заборгованостi.

4.1.|6,

У

iHLtti умови,8изиачен|
договорi про споживчий кредит можуть бути зазначенi

]aKollo\l та за ломовленiс,t,ю cTopiH.
.1.2. Кредитодавеtlь, новий кредитор

не мас права за-jlучати колекторську х:мlа]l,ю до

сllоrt(ивчиЙ крслит не
tlростроченоi заборгованос,гi, якttlо уl\1оRамИ лоl,оворУ про
"pa1.ltоuunn'
пер_lбачено -гаке право крели,го,,lавl(я. llового крсjlи,гора,
крсitито,цав[lк),
},\lови .,lоl.оRор) llpo сlttr;кив,tий кре,,tи,l tttlBиtttti ltсрс;tба,tаtи забtlрtlttу
itl(loplrattiKl
H(rBo\!\ крелиl,ору. колекторськiй KolttlaHii повi,tом;lяrи
,

"р" i:lial,-l",,..:i:1']:iл::лY.
.'о,о".,рr',.р.,..uпп,по.'пЙкре,,tит.йогоУпtови.с'IаllRикОllаlltlя.наяВtllс-l.ЬПростроченоl
'Гака заборона не
*б{,р.оuuпо.ri га ii розмiр особам. якi lie с сrоро,lою t(bol,o ,llоговорУ,
спалкосмцям,
пошпрюсться на випадки lttlвijlопt.llення зазначеноj .iнформачii прелставникам,
TpeTiM особам, взасмодiя з якими перелбачена
пL1р) чнтелям! майllовим поручителям сllоживаtlа,
uu,,*"
,ru якi нада-,l и згоltу lla ...aKy взасмо,цiю,
,1n,:*.
_r..'ibropol, про споживчий'пр"л",
1
]l1.:"
особалt сltitаiива,iа l,},'lоlримаl'l{я\l
n.pe-ra"i i,,,Pbprartii прtl прос,гро.tсну заборговаtliсtь б:tизькиrl
ltpo спо;кивчий крс.(и,I воJ]свияв"Tеlll1я
вtt\tог ч}ll]ноt.О зако}lоl(авства. за умоsи паявttостi 1 ,tot,oBopi
такий :tоговiр )'к,lа,-lас-l'ься ltlляхо\1
споrý}lвача Lцодо перелачi зазrrачЪноi irrфoprrraui'i У разi якurо
часrиtti ,'tоговор1
прll€:lнаllня. зазllачеllе RоJlевиявлеllllя повипllо шtiститися в iнливi.tl,апыtiй
,

].j.Тоt]кСФ>немасllраВазазllаЧатиУдоГоВорlпроспоiкивчийкре]lиТякпорlчитеrяабо

,|

чайнового поручителя особу, з якою lte укладено вiдповiдниЙ письмовиЙ договiр,
pea,rbHoT рiчноi
4.4. Заборонясться у буль-який спосiб ускладrlrовати прочитання споживачем
lrpo
прочентноi ставки та загальноi BapTocTi крелиry дlя сllоживача. :}азначених у .логоворi
йоl
о
luляхоl\l
лрук)ваttня
числi
гом1
такого
,Ilo|,oB()p\.
1
спо;кив"ий кредит або в додатку ло
кольором
шрифr'l,з
KoJlbopy
фону,
шрнфтом
розмiру, нiж основltий текс],. зJlи1,Iя
.1,5. "",rrоrо
У разi укладення договору про споживчий кредит tla умовах кредитування ракунку в
нюч!, \|ас бути перелбачено, що кредитодавець ма€ право вимагати повн|стю поверн)ли суму
хр:иту в буль-який час iз визначенням строку попередження споживача про таку вимогу,
4.6. Умови договору про споживчий крелит, якi обмежуtоть права споживача порiвняно з
праsаrtи, встановленими Законом про споживче кредиryвання, с нlкчемними,
l2
перutоТ
,Щоговiр про споживчий кредит. укладений з поруtttеttням вимог частиtlи
Зrrону про споживче кр€диryвання, е нiкчемним.
4.7. Cno*"ru" не зобов'язаний сплачувати креltитодавцю будь-якi п.;tатежi. не зазначенi у
споживчий кредит.
:оговорi про
'з"iпЧ
y"ou лоiоuору про споживчий кредит можлива тi.llьки за зголою cTopiH. Умова
ц.8.
про споживчий кредит llpo моrкливiсть внессltllя ло логовору змiн в односrоронньому

-lоговор\

'

порядку е нiкчемною.

4.9. обов'язковбю yмoBolo лЛя укладення договору tlpo спо)кивчий креlит с згода споживача
,га rra збiр, зберiгання. використання та
на досryп до iнформацii, lцо ск,lадас його крелитltу iсторiкT.

Ъaро кредитни)( iсторiй, включенс .цо Сдиного ресстру бюро кредитних iсторiй,
iнформачiТ ""рЁa
щЬдо нього та цього кредиту, визначеноТ Законом УкраТни "Про органiзачiю
споживача мас наслiдком вiдмову
бор"уuапr, та обiгу крелитних iсторiй;', Вiдсутнiсть такоТ згоди

nornp""n"

кредитолавця в укладеннi договору та злiйсненнi крелитноТ операuiТ,
Товариством
4, |0. flоговiр лро споживчий кредит, договори про надання супровiлних послуг

iтретiми особа"" та з"iни до них укладаються у письмовiй формi (у палеровому виглядi або у
впiлядi еrrептропного документа, ciuopeno.o згiдно з вимогами, визllачеIlими Закопом УкраТни
особливостей,
"Про електроннi ло*у"""a" та електронний документообiг". а також з урахуваtll1яNt

по
перелбачених Законом Укратни "про електронl{у комерцiю"). Кожtlа сторона логовору отримус
споживачу,
tllo
належить
одному примiрнИку договорУ з додатками до нього. Примiрник договору,
переланий йому невi,лtс,tадно лiсля пiдписання логовору сторонами,
мас бути
-I-1римiрниК
договорУ про споживчий кредит, уклаленого у виглядi електронного документа
отримала
та додатки до нього надаються споживачу у спосiб, ttlo дозволяс встановити особу, яка
або
алресу
l]a
електроl|ну
llаправJlення
lllляхоМ
зокрема
llbol,o.
та долаткiВ до

лримiрllиК договорУ
iншим tлляхом з використанням коtlтактllих /lаних, зазllаLlеllих с|lоживачем пlll час укладення
договору про споживчий кредит.
Обов'язок доведенfiя ToIo, що один з оригiна.rtiв логовору (змiн ло логовору) був лереданий
спожи вачу, поклада€ться на Товариство,
4.1l. У разi якщо зазначенi у частинi першiй cTaTTi l3 Закону про споживче кредитування
вимог
з
договори укладаю'гься щодо фiнансових послуг, TaKi договори укладаються урахуванням
та
послуги
державне
"про
Укратни
фiнансовi
,u , пьрй*у' передбаченими статтею б Закону
послуг.
HKiB
фiнансових
регулювання ри

вартiс'гь кре,ttит), Jtjlя сllокивача
4.12. Реальна рiчна прочентна ставка та загlLlьна,}атверltжсн
(lIpo
lt я IIрави,л розрахчl|кy
розрахову€ться вiлповiдно до Постанови l]БУ
-l,a
сllоживача
небаttкiвськипли фittансови м и устаttовами Украiни загальноi BapTocTi кредиr-у лJlя
pearbHoT рiчноi проuенгноi ставки за договором про споживчий кредиD (Додаток Nc] ло цих
YrtoB).

v. уклАl(лtlня /цог()вору IlPo
5,1, .I(oгoBip ttpo сllо;tiивчий крс.lиl \}i.ltt.,lп(ll,ся
laKollo.,litBc,|,BoM Украillи,з )рах)ваtlllяiu trсоб,tивосгсй,
. ,,, \ l,:lllllч,
):,], lltt,ttl,tcttttя lr,B.tllttctlrr,rt \I\l;|;]lt|- I
],]t?"
lаIl}1г\
Bi.tllttBi.lttotrl
гавi
пi,,tс
i]alllo[.l
ься
tta
.
-tt,
. :;' ,
i ii l\ l ll lll я(ь\. l:l (,ll,l, ti ll Kl\L llll
,_
;i
Iil'; tttt,, t.ttttt,, 1,1,,,,1l,,11ч, ll,.,!l l,(L,l ", Il,|"l ,,
t t

t

. t t t t L

t

l

cI l()i,tili Bt| ]tl| KPE-lllT,

в поря.lх}. визначеноra! LlпiU
аизначешиý Ъхоrюrr про с

_]оговор\, llpo

с

Ilо)ки вч

и

й кре,цит,

Illдставl

purl вiлмови 1-оварис,гва Bill уклаllенtlя ,цоt,овор)' про споживчий крL'ди'г }la
iнфорrrаuiТ'о.ри"u,lоТзо(liltiйнихД)(ереJl,RизначеllихзакOt|о.'tаВсТВом']окрсNlазбюрокре.'tитних
таких джерел, за
iс,ърlл. .по*"uочу безоплатно tlадасться вiltповiдttа iн(lормаrriя iз зазttачеttням
itоrо ба;+tанняv - у письмовiй формi,
застереження про
5.4. Не вважасться пропозиLtiсю укласти ,цоговiр про споживчий крелит
lro;lc-tиBicl-b наланl|я крслиlу пiл час прилбаtttlя,говару (llосJl),ги),
ltpo сtttl;л<ивчий крсли'г як
5.5, ЗаборонястЬся вимага,гИ вiд споrкивача укJlа;tсlIllя ,Itоговорч
йов.язковоil,мовиприДбаtlttябу.Ltь.яких-rоварiRЧиllос']tУl1'I.оВ<СФ>абоУйоrtсllорiлнеttоi'чи
пов'язаноi особи.
споживчих
5.6. 'I'оварисr,во зобов'язане безоп.ltатно перелавати irrформачiю tцодо Bcix
та обiгу
хр-tитiв }, порядку, визначеному Законом Украiни "Про органiзачiю формування
Слиного
ресстру
lip_rnr""* iсrорiИ'', хоча б до одного бюро кредитних iсторiй, включеного ло
бюро крелитних iсторiй.

i.i. V

vl. IIрлв() сIl()жиItлrIд Ilл l}lлNr()l}у l}l,il jK)l,()Ii()P}'
IlP() сп()жиl}LlиЙ KPEjl]lТ.
про,l,ягоNl 1.1 кuеlt]lарtlих лttiв з .tttя ) кjlаJеlll]я .:lоговор! l]pO
Ilоясllенliя причин. ) то\|)
сttохлtвчиЙ крсдит вi,,lпtовиrися Bi:t лоlовоР) llpo сIlо)l(ивчий крслиr,без
6. l

. Сttо;киваЧ Nlac IlpaR0

llи\l IlnlllloBll\ KoltlliB,
Ilовl"lо\lля(
O,i. rtp':l tlartip вi]tлlовиr,ися Bi.t ltоговор1 ttptr сttоztив,tий Nрс,'tи'l cI!O),liиBaLl
с.tскгрrrt]llч,-(,-.-l
вtlгLя.Li
li
lJll1.1я
крс.,tиlо,tаRlt; r, lrиcl,rlilBiii (loprli ir llillI(l)(llJ(l\l\
,.l,i().,)
]I)л'"'''''.
Ia
,l()к)[lсllIи
aro,,p",,u,,, згijlttо з ви\lогil\1и. вл1]ll{tчсllи\lи ЗitKtltttrlt )'Kpa'irrrl "llpo c,lcKtpOlllIl
о tt, 6,1, YbloB
е-lскj,-роrrr,ий .tокуrtеrtтообiг")]tо закittчеttttя c,l,poK),, BclalloR,]lctitlt
бути засвiдчсttс tto't'apit1,1ь tto або
\1ulc
Rollo
tte
особис,l,о.
пtlвiJlолл.rlсtltlя
Якtt(о ctttlittиBa.t lloJlac
таких лiй,
по.tаtlе i tlijtttиcatle I]релста8llико]!l за ttаявltостi довiрсностi tta вLIиIlеltllя
о
ltoBi.Lort.lcttttя llpo Bi,trtoB1
IIисl,vоRоt
по,tаllllя
б j, llр(ltяl(,II сс\lи KiI.1cll-]apl]llr;tttiB l.]аlи
крс,ltито,,tавt tю гроtt-lовi
повсрli},ти
BiL LotoBclp) Ilpo сло?кивчий np"onr' auоrп"uuч зобов'язаний
tl,,lcilxtattttя Kt,lttltiB
га сIl,jlатиl,и IIроltсlllи за tlcllio,'r,l
коutти. oлepll<atli згi,,lttо'з циll
чttс_ti в pari .lI|)и\lаllllя

,

"lttя l ,
ll(),lillR!ll]i] Kl)c,tll
tt.tatc;tti 1 }I},я,]к},t tli,tпtilBott, Bi_t
6,.1, сtlоlltивач ttс,зобtlв,язаltий сtl,,lilч)l]аIи бl,tr,_якi itrtrli
-lоговору ltpo сltояtивчий крсди l .
jK)1,oBOplB
Bi'.t,roroBtlp} прtl сtttlхtивчий крс,,lиI (. lti,,tcTaBotll ,ltJlя tlриltиllеlitIя
,lo ,tllя

i\ llовсрtlеlIllя

"lоговороN1,
t]cl allOB,tctlol()
за c,IitBKOl().

,

K)t

oRol)()\l l]р()

с

O,i. iзi''lvuоu

крелиту. ук"ла]lених
c)I]poBi;(llи\ ltосjlуг. tt1o б1:lи визttачснi як_обов'язковi ,:tjlя о,l,риNlаItllя
tlrlвсрtlути сI]ох(иваrl)' кtlLtt'ги. сtI:tачеtti
сп0)+(иl]ilLlе\л. Кре;tиго:tавсttь обпlrр"r' с.гоllоtlа зобов'я'заtti
,_.
tlиrl lа r.aKi cj,rlpoBi,rlli Ilосjl},I.и. ltc lliзttitll як Ilротяlо\l l:1 Kшtctt]lapttиx,,,,,о .,1,11._
"""u""
крс,,lиt. якlll0 lак| llOcJl}I,и ltC
Ill1cb\loBoI1) повijlоrl:Iсttttя ttptr Bi;tlltrB1, вi.,t,tогtlвtl1-11 llp() сll()iliивчий
ltl]() cll()7litll](ll1ii Kl]c,llll ) llоряjlк},
б1,1tl (lак,tичtttl tta]tatli ,,кl .tlIя Ri,LNt(,t lj cllO;diиlriltlit Iri,t ,l(]ltll(()l)\
зlj ]l]пчсllо\l} ]aKollo,,taBcl RоN|.
llс,]астосов)("Iься lll0;l0:
6,6, IlpaBo tta BijlпtoBl Bi,1 .ttlt,trBopt tll)t) сllо)киRllиii кt)с,,(иl
6'(1.1.:кllоворiвtlросttоittивчийкрелит.викtlltаllllязобов.язаrtьзаякиNl}l]абс]ttеЧсlt()шJlя\о\1
,.
\]J-l!,l]llя ttil,tapirutbtto llосвijгlеttих.tlоговорiв (lrравочиrriв)l
викоtlitltl]я яки\ Bl.tбr,ltсlся
,
6,6.]. сllсl;ttивчих кредиr,iв. ttадаllих l{a приJtбаtlrtя робiт (пос,ll1г),
частиllоlо
ttcl-altOB,lcll()I,0
крс,Lит,
-. lltKitt,tcttttя a,,1,,nn1 ui.tn,,ron вiл ;tot,tlBtlp1 lIpo сI]о?liиRчий
1ll0-1o

.;r U]trK] Сl а-]-Гi l 5

Закоttу

l l

ро сllо)Iiи вче Kpe,Ilиl

),l}al l }lя,

vlt.HAl(лlIlt'lIliФ()PMлlUiIIP()'l.'|I.oNlc.|.|'()K}'.tli.K)l.()B()P}
про сIlоживчии KPl].[llT.
- l,Iliс,rя
Kl)c,lljl IoRaptj,TBL. t1,1 з}jll"]} ';-"}:":]-_ *
)к.jIа.lсlll]я,l()t 0вор\ tt1-1tl сtttl;,tiивчltй
: ,, ,:
: -:,TiLll!, ur,,rnau рary tta лtiсяLlь. \ llоl]я,,lк) lil lla \\l0Rll\, ttсрс_l,,iз,tзtlilr
_:, ",
,l
:
I
.:_ ,..,,,:cl(tl1.|ilttto tt,lBi tоrl.tя, Йt\\l) ill|lll1l1\lillLiltl ll|\tl l \,ll L|lt l, '' : "
\\ :,i\i ,: __, ,,.:с_Iиl\. ttoBcllttrгoi Kl)e.Ll]l().laRltt(), lIil.ta( l]llIll1cK\ l г,1\\]
: _-il]l1я ]itб(]рIюt}ltttl.lcl i. ltlKllctla itt(lllprtattittl lll)\) l],1,1l,,ii,
, ", , ": "
cl|,IilIll абtl tIcllio,ttl 1 ,tlrci гll \\l\\i]lt ,i:,l,i]l: ,:,:,-\ ,_""
-,,::;]Ib aIl_,li1,1,11,Iи. ,,ra,[},|

,

iншу iнформачiю, надаtttIя якоt'лередбачено Законом
про спокивче кредитування, iншtими актамИ законодавс'гва, а також ,цоговороNl про споживчий

зазначення таких умов

у sиписцi),

а також

кредит.

У разi, якtttо розмiр майбугlliх п.ltатеiкiв i стрtlки ix сltлати llc rto;ltvl ь бt,ги BcrattoB.rcHi 1
tlpo
сllожив,lиЙ крс,tиl (}iрс.tиt\ltаtlttя 1 вttt:lя.li крс.tиl)ваllllя pa\)llK). Kpc.'lllIll()I _lillil
toltlBopi
,}
7.2.

Tt,ltt1o). сtlсrrl<ива(|у ],aKo)l( ) сlрок. tlизllltчсttий lLl!\I .,lоговоро\1. llаjlас,|,ься виtlиска
paxytrKy/paxyttKiB (за ix наявносгi), у якiй зазttачаtоТься: c-l,il ll рахупку lia Ilевну jla'l'y, оборот коштiв
на рахунку за перiо,tл часу, за який зроблена виписка з рахунку (з описом провелених операцiй),
баланс рахунку на початок перiоду. за який зро6:tена виписка, бапанс рахунку lta Kittetlb перiолу. за
який зроблена виписка, дати i суNlи здiЙсllе}|ня оtlераttiй за paxyllкoм сIlо)киRача. застосована до
проведених споживачем olrcpattiй процентна сl'авка, б)r,lь-якi iHttti tt.ltaTcжi. застосоваtli ,,tt'l

проведених споживачем операrtiй за paxyllKoM, l,а/або бу,ць-яка iHttta irr(lормаltiя. ltерелбачеttа
договором I]po с llо)l(ивчий крелит.

7.j,Ураli.якшосlороllидоIовор)llроспоживчийкрс.lIиlмаIотьttаviр,tбiльlltиlизаtалыtий

'l'Ot] кСФ> зобов'язаllий оцiнити кредитосп роможн icTb споживача вiдповiлно -1о
розмiр кре;tи-гу,
вимог cтaт,l,i l0 Закону про споживче кредитування.
7.4, Якrцо договором про споживчий крелит ltерслбачеttа злtitlюваttа Ilроцсtlтl{а ставка.
Товариство зобов'язаllо письмово ловi.tоvиrи сIlо)tiиl]аllа. ПОр}llliIе,,]я tit ilttltttl tоб\lв'я]аllи\ }а
цим договором осiб про змiну такоТ ставки не пiзпittt як за I5 Ka-lelljrapнH\.ll|iB -1о.]аги- 3 якd[
'I'aKe lttlBi.loll;ettttя rtac rtiстити tli:tcTaB1 зrtitltt рrTзltiр1
застосовуватимеl ься lI1lB?l Ulавка.
пpottetlr.ttoT сlавки. llOB), IIpollcllTHу c-l,aBK), Ta за,}llачсllllя,,lат}l. з якоi tаст(lсов\ваIlt\tеться нова
ставка.

l'оВ

зобов'язаний налаl,и споживач}' новий графiк n.''laTe;+iiB. r
яком) виjllача.ться кiлькiсть плагежiв. lцозалиulаюгьсялосплаlи пiс.rlя встlпу в .tiю новоi ставки.
та у pari змiни кi.,lькосгi ,l,a Ilерiодичностi плаr-еrкiв - irlфlорлrаltiю Ilpo Тх lloвv Ki.ltbKicгb та
лсрiо/tичlIiсть. Якtttо визllачиr,и розлliр майбlтrriх tt.italerltiB llсNlо)ьJlив(). ti рели то,lа Rеl tb \tac
tlовiдомиtи сllокивача llpo,Ie. llto с)ма. яка }аlиlllи_litся,l() (l1.IillИ. ttolt;c lrtittlrrваtися r pcly:lblari
зплittи проltентttоi ставки запежно вiд ltо,гочного ба-rаtlсу ltоr,очноl'о pax),ltky споживача на дат),
вступу в дirо вiлповiдноi змiни. Якщо в результа,l,i змiни tlpoцettTlloT ставки змittюсться розмiр
платежу] це мас бути чiтко зазначено в повiдомленнi.
7.5. Поперелнс повiдомлення споживача лро зviну змiнtованоi проltентноТ ставки не
8имагасtься. якщо дотримано Bcix таких уvов:
7.5.1. договором про споживчий кредит лередбачено. ulо iнформаrtiя про зм iHy змiнюваноi
прочентноТ ставки повинна надаватися сllоживачу ltcpit,ltи,ltto у llисьмовiй форм_i. i строки такого
повiдомлення визttаченi ци l\,l договором;
7.5.2. логовором про споживчий крелит передбачено. lllo проl[ептна ставка може
змiнюватися залежно вiл змiни поголженого с,горонами iндексу:
7.5.3. iнформаuiя про iнлекс оприлюднюсться у лримiщеннi креди,lодавця, в якому
надаються послуги споживачам;
7.5,4, змirlа змittlоваllоi npolteнTlloi ставки з,/liйсllк,Сll,СЯ RИКЛlоЧНо в рсзультатi зvittи
и iндексу.
погодженого сторонам
'lrевиконаllня
креjtитодавltеN, виý|ог. ttерс.,tбаче l их п,tl, 7.4. YMtlB. Ilри пi,цвиlltенlli
7.6. У разi
процсllгl|оI ставки 1'оварисгRо llc vас llpaBa ви\lаI'ати зi,,1 сtllrживача сплати llJlal,eжiB зl i,rttlo з
ньвим графiком платежiв, розраховаt|им t|a пiлставi Iliлвиutеноi процснтноi ставки. До ,,lати
8иконан;Я вимог, передбачених п.п. 7.4 Умов, зазначеllоi у вiдповillном), повiдомленнi.
направленомУ споживачу в порядкуl визначеному п-п. 7.4 Умов,. платежi, що змишаються до
сплати, розраховуються за процентною ставкою, що дlяла до дати пlдвищення.
Y'paii невиконання кредитолавllем вимог, передбачених п,п, 7,4 YltoB, при зrtеншеннi
процентноТ сl.авки. щО llризsсJlО ло сплатИ споживаче\l зайвих l'ptlttloBttr хоulriв }гilно } графiхоч
платежiв. чинним дО дати такогО зl\rеrl llletl }l я, крс,ilито.lавець з:riйснюс зараrl мttня на:чiрr
сплачених сложивачсм коштiв ло суми основного борг\.
7,7. Бlль-якi пропO]иltii' к ре,Itито.lа Bl tя llpo зllittr \\|ов.lоговrrР\ пцr сп";rтtвчнй rpe:,rT,
(\r9iв ý,lti
визtlачених частиною перutоlо cTaTTi |2 Законч про спо;ýиаче хре-lнт\ ванш
зrtiнюваноi проllе}lтноi с,гавки), ttовиннi здiйснюватися ul,lя\оч кlпраi'lенн! ýpa_lxтoл.ýt
споживачу пЬвiдомлення в такиЙ спосiб. ulo -]ас з\iог\ BcTirHoaHTH
повiдомлення. Умова договору про надання спо;+lивачевi пропознчiй про ýiц }lзlll,El]r rý,
\lo;lill!Bictb Br-тarKrзrrTrr лт} riJrр.E
_]оговор) ittlttиv ,lиtlоv. tti;K такиlt. ||l()
"lac
to
Разо:и

iз

llовiлоl\{лення

]\1

r

повiдомлеll llя" с н iкчеý,l l]ою.
ПропозиttiТ споживачу ttpo змittи irlшi, lriж зпtillа умов ,lоговOр) ltpo сllо;кивчий кре;lит.
визнаllсtlих частиtlоlо першtltо ста-ггi l2 Закоrrу про спо)кивчс креjtиl)ванt|я. llовиннi tlаLаватися 1

спосiб та строки, передбаченiдоговором про споживчий креди,г.
7.8. Фiнансова установа iнформуе споживача пiд час користування пос.гlчгою

з

tlа.lанttя

споживчого кредит) шляхоv вiлправJlсння lra обраний за зlо_]ою зi споlкивачеrt Kalla-l .tjlя
комунiкаuiй (ук.lttочаючи смс- iнформува нtlя! месеltлжер. електроllну ltotttT1,. особистий кабittег
споживача на вебсайтi фiнансовоi устаllови. мобiльttиii засl-осyllок) Ko)l(llol,o раз) в да,г! зпriни
clp(tK\ llot]r,pllcllllя liрс.lиг\ ra або с5rtи (.livirr )сltоживч()l () крс;lиl) llt,Bi.toM,ttcltltя taKot озviсt1:
7.8.1. LrKl,ro llосл},ги з lta/,laHllя сIIо)l(ивчого крелит},:
- ](ат},ловсрtlсння крс]lи,tу га ttpotlctt-t,iB за llим () разi змittи)l

- суму (JliMir,) },с,гаtlовJlеllого розмiру кре.rrи,г1, ,га , tar } i'l'(йоl,о)

ус-|,а

tlовлеll l{я (у разi зм

iH

и)l

7,8.2. щодо послуги з надання мiкрокрелиту (л9.,1дrgбво ]lo illфорNlацiТ, зазначеноi в
пiлпунктi l пункту 7.8. rtих Умов) - суму до tlовtlого IlогаllIення зобов"язань за логовором про
споживчий крелит (на лату вiлправки повi,цомлеtlня). заl,а-tьllч Ki.ttbKictb lt.,taгc;KiB. \к.lк)чаlочи
перiодичнiсть ix сплати таlабо дати сплати.
7,9. ФittattcoBa },станова iнформус сtlоживача tti''t ,tac корист),ваl]ня tiocj]) гою ,} llа.lаlIl|я
сlIо)l(ивчоIо крсjIиlу IIро зrlirtу clpoK1 l1оверllеlltlя крс.tttг1 ra абr, йоlо cllttt (.rirrin ) ta
.lOl OBOpaп|ll. )tilа,,lсllи\lи Ja ба)(аllllя\I cIlo)KltBalli J аllNOрисIзllllяlt .-lttclaltttit'iltHt KaHa_liB
KoMyltiKatlii чсрез особистий кабiнет споживача lla 8ебсайтi фiнансовоi )cTaHoa}l. tlI-lя\о\t
вiдправлення повiдомлелttя в цей особистий кабiнет сложивача на вебсайтi з тахиlt зrtiстоrt
(додатково до iнформачii, зазначеноi в пiлпунктi l пl,нкц 7.8, цих YrroB):
7.9.1. дета.,lьний перелiк склалових загалыtоi Baproc-l i кре:tит1 r виг.rя.li графiка п.tате;+tiв
(згiдно зi строковiстю, зазначеною в договорi про спохiивчий креjIит) ) poзpi]i c\\t i tat ltогаtltеtlttя
()cHoBlIolo борr1. сrlлаlи llpoltcttliB ]а корисl)ваllllя крч,lи,Iо\l. Baptocli Bcir clltpoBi.ttlKx lloc_trl.
кре,циl llol,() ltoсерс:tllика (за ltаявllос,l,i) ,la тре,riх осiб за кохtttилl llлатiжttипt rIерiодом або
iперll(lси.lаllllя lra r par|liK tt.tarc;'ltiB:
7,9.2. текст логовору або гiперпосилання t|a вебсторillк), фiнаtlсово'i уста}lови. ле розмitltено
текст лоI,овору про }lаllаllня сllоживчого креди,гу, ),tсlа,/tсllого зi споживачеьt:
7.9.3, псlпере,ц>кення. llto про.rtовження (.lttrtll,аLliял llро-гlоtlгаtliя) строку погаlllенl]я
заборгоsаllосl,i за договороNl споживчоt,о крсjtи,l_\ (строк1, викоl|аllllя l,роlllового
зобов'язання)/строку кредитува tl н я/с-rро ку лii лоI,оRор),з.,tiйсtttttсl,ься бсз злtill абtl зi змiною умов
IlollepeJllbo )кладеllого ,IIоговору в бiк погiрtttсltltя л.lя сllо7l(иt]ача il ta,tl:t.lcttttяv tlсрслiк1 ra
r(ифровоt,t }llа(lсlIllя ) vов. uKl пiллягаtогь змilti.
lrrформачiя, передбачеtlа в пунктi 7.9. цих Умов, мас б)ти достуlll|ою споживачу починаючи
з ла,ги tlадання споживчого кредиry,
l

vIIl. зАклIоч}lI положЕнIlя

.

8,1.1laHi Умови набираю,гь чинностi з момеlll)"}аIвср,ltжсllllя.l[ирекгtrропr'IЬварисгва,tа с

-ГОВ (СФ),
обов'язковим для виконанl]я BciMa вiдповiдними лраlliвникапtи
8.2, У виllадку якlltо чиt|им законодавством Украilrи бчлу,гь встановлеlti iHttti умови. triж
lliсгяlься в.,lаltих YrloBax. }ас,]ос)ваllllю lti,1,1tягаюlь )\lови. встаllовлеlli чиllllиv,]аконо.lавсгв..r\1.
без _Lo.,taTKoBolo внссення зviн B:tatti Уvови. а ,,tatri Умови ]астосов)lогься в ,lасlиtti. tцо irl не
с) перечать.

Директор

BiKTop

COPOKlH

ll

Додаток Л}l до Умов

з

Постанови Правлiння НБУ <Про заl,вердження Правил розрахунку небанкiвськими
фiнансовими установами Украiни загальноi BapToc,l,i креjlиту lця споживача та реальноI рiчноТ
процентноI ставки за договором про споживчий крели,l,>l вiл I l .02.202 l року за М lб

Витяг

,Ilo;rar

ок

l

Ло Ilрави,,l розрахуllку

небан кiвським и

фittансовими установами УкраТн и загальноi
вар l ocTi кре.rи l1 ,ltля сIlоживача rа peMbttoi'
pi,tttoi пpoltcllTtlol' сlавки за]tоlовором про
с

lltrililt

B.t и

Мсто,llика р()зрахуllк),заlаjlьнtli'впlrlt,сгi

l.

й Kpc:tиt(rtуrtK1,1)

крс,tиl\ ,t.lя сIl(l7iltt]ача

Загальна BapTicTb крелиту для споживача розраховусться в грошовому виразi за такою

формулою:

ЗВК

=

ЗРК

+

ЗВСК, де

ЗВК - загальна BapTicTb крелиry;
ЗРК - загальний розмiр крелиту, тобто сума KoruTiB, якi

Ha*raHi таlабо можуть бри Ha.raHi
споживачу за договором про споживчий кредит:
ЗВСК - зага.llьнi витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язанl з
отриманl|ям, обслуговуванням та поверненням крелиry, уключаючи проценти за корисryвання

кредитом, KoMiciT та iншi обов'язковi платежi за додатковi та супутнi послуги кредитодавця,
пов'язанi з наданням, обслуговуванням i поверненням кредиту (уключаючи KoMicii за
обслуговування крелитноi заборгованостi, юридичне осРормленttя та iHLtti плате>лсi), крелитноr,о
посередника (за наявностi) та TpeTix осiб [KoMiciT за po,]paxvllKoBo-KacoBe обс.rll,говl,ваtttlя банк1. 1
якому вiлкритий рахунок кредитолавrrя (triл час зарах},ваllllя KolllTiB _\ ра\унок l|оlаtllсl]ня
спожиачого кре.lиl,у). cтpaxtlBi тa по,,lатковi lt.lla-l,cilti. збори tta обов'яlзковс ,1сржавне пеttсiйttе
страх)ваllllя. бiржовi збори. t1.1taleжi за llосл}Iи лсржавliиr peccTpaTopiB, lrorapilciB та itttuих осiб.
а також iншi обов'язковi платежi], якi сллачуються споживачем зl iдно з вимогами законодавства
Украiни та,/або умовами договору про споживчий крелит (KpiM платежiв, rцо згiдно iз
законодавством УкраТни не вкJlючаються до загаJlьних витрат за споживчиl\,t крел!том).
2. Якцо немас iнформаuii про BapTicTb долаткових та cylryTнix ttослуг трс,гiх осiб. якi с
обов'язковими iU|я отриманl|я спо)киRчого кре,,(ит). ,,tjlя llа,llаllllя ,taKoT irr(lopMartii sрахов},lо,I ься
вимоги закоllодавства Украitrи про сложивчс крсjlитуваlll{я llL()/to Rи]llа(lсllllя BapTtrcl i ltиr послl,г
BiлttoBi.,lHo lкr Тх opicllroBtloT BaprocTi.
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I1роловжеttttя ло;rатка 2

Ilояснеltня

BapTocTi кре;rиry лля_споживача та
що.lо заповненнЯ таблицi обчислеltня зага.ltьноj
flро споживчии кредит
pea-lbrtoi рiчноi лроцентttоi ставки за,договором

l

l. У ря.rку, l таблиrti зазtlачаlоться:
1.I. r ко.rонцi ] -даrа ви,tачi Nре,tиt):
в
(далi - Ч('К), p.,]pa\ol]alla зt i"tlto-1 rtеrrl;tикою, llaBeJIellolo
1,2. r колонtri 4 - чистаaуrо npar"iy
-"о*",'
(litlаltсовиltlи lсгановами
до:rатк1, 3 ;to llравиJl porpu*y"'ny u"bonn;u,i*","
] 11i.i:]:_]::.1]:""'
с,lавки за,llог(]вороll Ilpo сItо)кивчий креди]l
пpottettTlloT
Til реа,,rы,оТ рiчltоТ
сIlо}(иваrlal
кредиr)
' '- l.з."lJtяl, колонцi 5 - сума кредиту згiлно з,цоговором tlpo споживчий крелиr'i
перiол у гривнях, пов'язаtli з
1.4. у колонках 7 - lб - yci плu,е*i спож"вача за розрахунковий
отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту,
2. У рялках 2 -,,.п таблиtti зазначаються:
2,l. у колонlti 2 - дата платса<у споживачаi
ltepio,tti, lllo визllачасlься ,- 1i,]:,]i^l::
i,2.'y noronui 3 - кiлькiсть лнiв у розрахуrtковом1,
,rгi.цttо зi cTpokoBicTto. за,]ltачеllою в договорl про
кiлькiсть лttiв мiж латапtи платежiв споживача
споживчи й кредит;
гривнях, яка складасться lз суми
2.3. у колончi 4 - сума платежу за розра,хунковий перiол у
платежiв, зазначених у колонках 5 - l6;
перiол у гривнях. пов'язанi з
2.4. у колонках 5 - 16 - yci платежi споживача за розрахунковий
отриманням. обслуго вува н ttя лt та повернеllняl\l крелит}':
,_:,.лл__..л, ,.;,,,,,,. ,,rlq пп1l
tcoT*, Р]:]l'":,,;:]:.-роЗрахунку якоl
2.5, у Kt1.1loHrti i7 - p"o,,,n"o рiчttа tlpottcttTHa .clittlKa. _r ..lti,
Microsoli l-,rcel
.рyl;,,i;" ,iис,l в t ti кlХ (Х lilR1 llptll pirпrllOl о llро,,t)l,;t)
nop".roryoo,,:"
u"
рекоменлусться
l таблицi зi
в
nuлo"nui 2 i 4 r,аблиlti, У r,aKr.lпly разi ЧСК ),llоси,tься рялок
за ланими. за,}l]ачениN,lи
"

зtlаколt м ittyc l
як сума платежiв сtlоживача, зазначених у
2.6. у колончi l8 - зага-,tьна BapTicTb кредиr'у, визначеltа
KoJloHKax 5 - lб рядка "Усього".

о

,I.1ола,гок 3

ло

Ilравил розрахунку

небанкiвськи

м

и

(liltансовими ус-гановам и Украiни загалыtоi

,га
кредиr} ]tJiя споживача
pcа;,tbttoi рiчttот ttpotlclггlttli стilвки lа

Bapтi,lcT

i

(пункr, 6)
ltоговOроNl про сtlоrкивчий крелиr'

ставки за договором про
Методика розрахунку pea.rbHoi рiчноi процентноТ
сtlожи вчи й кре,Lи

l

сtlоживчий крс;tит (:talti
Ремьна рiчна проttе}lтна ставка за договороNl llpo
Rи корис,| аlt}tя м TaKoi формуllи:
процентна ставка) розраховус,гься в проllентах з
ЧСt( = Xl=l

v

ll

oTiK.

TMr

pea.jlblta рlч tla

,

споживачевi або
чиста сума кредиry, тобто сума koutTiB, якi видаю"гься
l\1oveltT ви,,tачi кре,tиг). розра\оваliа як заlалы,lий
перерахов}ються lta рах)нок отриv)вача в
]tOговору пrJо сllожИ:"Иl._КЧИТ, MlHYc
;;;;i; ;p;n",, (зркt. якии un.ubu"uo згiлнt,l з умовалlи
jta,l)
кредиl,),

де Чск

-

-l,a

ii". l.i-

за крсjlи

1,oNl

lla

виjtачl

cl,rryгrri l]осjl),l,и
,i.,iu,,"пilо.,iо*"оача:lа долаr,ковi
llосjlуги кредитолавця,
-,,*"no.ri) ttлаlсNti за jltl]la гковi тa cylty,THi
\ KjlloLlillOLl11 K()\1lcll l.tt ltltltt оtiов'язкtlвi
,га гретiх осiб, сплаченi за рахунок власних коштiв

й;н;

(;;

";;,,;;;;;
та за рахунок споживчого кредиryi

грошtовi
майбуr,нi _лл,,,л.;
Bci: _-л9^.,_.,,:
d - реальна рiчна tlроцента ставка, яка точно лисконтус

споживача

п
платежi

крелиT )/i
споживача за кредитом до чисто'i сулtи виданого
! - знак суми:
t-поря.IlкоRиЙttомсрtlс.рitl,,lулii,rоговоруtl1-1t.lсtIt.t;'ttивчttiiкрс,tи-t.(лtiсяllьабо:tс'ttt'):(пtiсяttiв абtl
.}zulиlllкова Ki.lIbKic.l Ь rlcpioltiB ,rii ,t()г()l}()р\ tlptr сlllr;liиr}tий крс,tи-г
lt - tal.ajtыla

ttз.tаl1 ро]ра\) llK):
посереJlник}, (за
IloTiK, - cvMa KottlTiB, яку споживач сlUtачус крс,IlитоЛаВЦЮ, КРеr'lИ'ГНому
[lо,гоку вклtочаються платежi в
наявностi) та трстi:u o.oOon,"',u ;;;;";,;"; ;р;литЬм, До
KoMiciT та
кре,цитом. проIlсttти за користУваtlня ним,
погашення основtiого боргу за споживчиМ
,га
OJlа Bl lя, крсди'1-1lого посере;1llика
i,iri обпu'raпоri ltлатежi за ,,19датковi супутнi IlосJt),ги кре,ltиl отримаltого крс]lиту-t,а пов'яlанi
(за наявносr.i) та TpeTix осiб, , *ia,,.,*,rуоr"ar'вiдповi,rriо ло у\lов

,rlliB.1

r'

крс"tи
з отриN|аliням, обслуговуваttttя м i поверпеtlняtv
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