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I. зАглльнI положЕння.
Ll. laHi умови та порядок надання споживчих крелитiв (надмi - Умови) розробленi на

ПiДСТаВi ЗаКОну УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне регулюsання ринкiв фiнансовихпослуг> (налалi по текстУ - Закон прО фiн послуги), Закону УкраТни uПро споживче *pao"ry"unnru
Gадалi по тексту - Закон про споживче кредитування), I_{ивiльного кодексу УкраТни, ПостановиПравлiння НБУ <Про затвердх(ення Пололкення про iнформачiйне заб"зп"че"", фiнансовими
установами споживачiв щодо надання послуг споживчого кредитування> (нала"пi по тексту -
Положення про iнформацiйне забезпечення), llocTaHoBa Правлiння Нацiонального Банку Украiни
<про затвердження Положення про лiцензування та ресстраuiю надавачiв фiнансових послуг та
умови провадження ними дiяльностi з надання фiнансових послуг) за Ns l53 вiд 24.12.202l року,Постанови Правлiння НБУ <Про затвердження Правил розрахунку небанкiвськими фiнансовими
установами УкраТни загальноi BapTocTi кредиry для споживача та реальноТ рiчноТ процентноТ
ставки за договором лро споживчий кредит)), законодавства УкраТни та нормативних aKriB щодо
державного регулювання ринкiв фiнансових послуг та спожиачого кредитування.

L2, Правовiдносини не вреryльованi цими Умовами. регулюються нормами чинного
законодаsства УкраТни.

1,3. В Умовах використовуються наступнi термiни:
_ - логовiр про споживчий кредит - вид кредитного

зобов'язусться надати споживчий кредит у розмiрi та на
споживач (позичмьник) зобов'язусться повернути кредит та
кредитом на умовах, встановлених договором;

- загальна BapTicTb кредиry для спожиsача -
витрат за споживчим кредитом;

- загальний розмiр кредиry - сума коштiв, якi
дого8ором про споживчий крелит;

доrовору, за яким кредитодавець
умовах, встано8лених договором, а
сплатити проценти за корисryвання

сума загального розмiру кредиту та загальних

наданi гаlабо можуть бути наданi споживачу за

кредитом. вираlкенi у

- загальн! витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, пов'язанi з отриманням,
обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи проценти за користування кредитом,
koMicii та iншi обов'язковi платежi за супровiднi послуги кредитодавця, кредитного посередника
(за наявностi) та TpeTix осiб;

-J(редитодавець - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Сузiр'я Фiнанс> (налалi по
тексry Товариство, ТоВ. ТоВ кСФ>, фiнансова установа);- реальна рiчна процентна ставка - загаJlьнi виr.рати за споживчим
проuентах рiчних вiл загмьноl о розмiр1 виланоl о кредит}:

- споживач _ фiзична особа, яка уклала або мас HaMip укласти договiр про споживчий кредит;
- спожиаче кредитування - правовiлносини щодо надання, обслуговування та повернення

споживчого кредиту]
- споживчий кредит (кредит) - грошовi кошти, що надаються споживачу (позичальниковi) на

прилбаннЯ ToBapiB (робiт, послуг) длЯ задоволеннЯ потреб, не пов.язаних з пiдприсмницькою,
незалежною професiйною дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв найманого працiвника.

tl. IнФормАцIйнЕ злБЕзпЕчЕннrl договору про споживчиЙ
крЕдит тА дIi що пЕрЕдують Його vкладвнню.

ПОРЯДОК IНФОРМУВАН НЯ СПОЖИВЛЧIВ.

2.|. Фiнансова усl,анова надас повну, точну та ,locToBipHy iнформацiю сложивачу щодо
сложивчого кредиту з дотриманням вимог законодавства.

укратни та несе визначену законом вiлповiлальн icTb за ненадання, надання не в повному
обсязi або надання (поширення) недостовiрнот iнформацii про дiяльнiсть фiнансовот установи у
сферi споживчого кредитування пiд час iнформування споживача, Фiнансова установа забезпечус
акryальнiсть та зрозумiлiсть цiсi iнформаuii.

2.2. Фiнансова установа здiйснюе iнформування споживача в частинi поширення реклами з



урахуванням вимог законодавства Укратни про рекламу, споживче кредиryвання l.а прорегулювання дiяльностi з надання фiнансових послуг. 
'

2.3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю розмiщус на свосму офiцiйному веб-сайтiiнформачiю, необхiдну для отримання споживчого кредиту споживачем. Така iнформацiя повиннамiстити наявнi та можливi схеми кредиту8апп, у *рaд"rодчrц",
2.4. Споживач перед укладенням Договору про споживчий кредит мас самостiйноознайоv_итисЯ з такою iнформацiсю дпЯ прийняття уariлоrraпоrо рiшення.2,5. ДО УКЛаДеННя договору про споживчий кредит Товариство надае споживачуiнформачiю, необхiдну дп, nopir"""", рiз""* пропоз'ицiй ТоВ . ,.-, -iр"и"ri"" 

"""обrрунтованого рiшення про ук:ладення uiдповiдпо.о договору, в тому числi з урахуваннямобрання певного типу кредиry.
зазначена iнформачiя безоплатно нада€ться Тов (сФ

(надмi по.тексry -'пч.пор, й,*"вчого крелиry), ".."""."";:r:;J;;"*;iff;Жff9:;ff;у лисьмовiй формi (у паперовому виглядi.або у Ъиглядi електронного документа, створеного згiдно3 вимогами. визначениvи Законом Украiни "Про електроннi ,о*уra"r" .u Б"*rроп""Идокументообiг", а також з урахуванням особливоЪтей, передба"ени*' зu*опо" V*fuin" ''ПроелектроннУ комерцiю''). У такомУ разi ТовариствО з обмеженоЮ вiдповiдальнiстЬ <Сузiр'яФiнанс> визнасться таким, що виконало вимоги цодо надання споживачу iнформачiI ло укладеннядоговору про споживчий кредит.
2.6. Забороняеться обмежувати споживача в часi для ознайомлення з iнформаuiсю,зазначеною у паспортi споживчого кредиту,
2,7, lнформацiя, що надасться Товариством споживачу, мас мiстити вiдомостi лро:
2,7,1, найменування та м iсцезнаХодженнЯ кредитодавцЯ та його структурного 'пЙроздiлу 

(в
разi наявностi), через який наласться споживчий *р.о"r, i"*rb"r" ,iц.йii ,ыаоо

_ свiдоцтва про внесення кредитодавця до !ержавного р"ссrру qi"а"aо"их установ;2,7_.2. тип кредиту (кредит, кредитна лiнiя, крелифвання рахунку тощо);
2^.7_.З. суму кредиry, строк кредитування, мету отриманп"'ru aпоiiб 

"uou"n, 
*р.д"ry;

2.7.4.тип Процентноi ставки (фiксована, змiнювана1, порядок ij обчислення, у ,Ь"у ч""лi
поряаок iT змiни. а також iндекси. що застосовуються для розрах}нку зviнюваноi
процентноi ставки. Iндекс' що застосовустЬся для розрахун*у'змiнюuаноi' процентноТ
ставки, повинен вiдповiдати вимогам, встановленим I_{ивiльним кодексом УкраТни;

2.1.5. вчди забезпечення за кредитом' необхiднiсть проведення оцiнки предмета
_ _ _ забезпечення за кредитом та про те, за чий рахунок така оцiнка проводиться;
2.7.6. opieHToBHy реальн} рiчну проuентну .rаr*у ia opicHToBHy 

'u.-rny ,up.i.rb кредиry
для споживача на дату надання iнформацiт виходячи з обраних споживачем умовкредиryвання.

Якщо 
_кредитодаsець пропонус рiзнi способи надання кредиту, надана споживачу iнформачiя

мас мiстити застереження про те, що використання iнших iпособiв пчлчпп, *р"д"ry 
"о*"мати наслiдком застосування iнulоi реальноI рiчноi процентноТ ставки.

Якщо платежi за послуги Товариства, пов'язанi з отриманням, обслуговуванням i
поверненняv кредиту. с перiодичниvи. надана споживачу iнфорvачiя мас мiстити
застереження про те, що витрати на TaKi послуги можуть змiнюватися протягом строку лiТ
договору про споживчий кредит;
2,7,7. необхiднiсть укладення логоворiв шоло супровiлних послуг TpeTix осiб. якi с

обов'язковими для отримання кредиту, перелiк осiб. яких Тов визначило для надання
вiдповiдних послуг (за наявностi), а також opicHToBHa BapTicTb таких послуг.

У разi вiдсутностi у кредитодавця iнформачii про BapTicTb певноi супровiлноi no.nyrn, що
надаватиметься споживачу третьою особою та е обов'язковою для отримання кредиry,
opieHroBHa BapTicTb такоТ посл) I и визначасгься за аналогiчниvи. 

'r*" 
у-uлa""r"

кредитодавцем договорами про споживчий кредит за поперелнi три мiсяцi, або у разiвiлсутностi таких договорiв за середньою вартiстю такот послуги, ,"anura"o'
кредитодавцем за результатами анмiзу BapTocTi послуг, що пропонуються щонайменше
трьома постачаJIьниками на ринку таких послуг.
2.7.8, порядок повернення кредиту та сплати процентiв за корисryвання споживчим

кредитом, включно iз кiлькiсr,ю платежiв, ii розмiром та перiоличнiстю внесення, у
виглядi графiка платежiв (у разi крелиryвання у виглядi кредиryвання рахунку,
кредитноi лiнii графiк платежiв може не надаватися);



2,7,9, попередхення п.р_о наслiдкИ простроченнЯ виконання зобов'язань iз сплати платежiв, утому числi розмiр неустойки, процентноi. ставки, iнших nrur"*i",-*o ,Ьо"о"уо."""чи стягуються у разi невиконання зобов.язань за договором про споживчий кредит, атакож про право Товариства таlабо нового кредитора змучати до врегулюванняпростроченоI заборгованостi колекторську компанiю. Попaрaл*a""r' npo правокредитодавця змучати до вреryлювання простроченот заборгованостi колекторськукомпанiю обов'язково.мае включати iнформаuiю npo ,aru"oara"i- au*o"oou""r"o,
вимоги цодо взасмодiТ iз споживачами при врегулю8аннi прстроченоТ забоjгованостi(вимоги щодо 

, 
етичlrуТ поведiнки), npo' ,,puuo споживача на звернення донацiонального банку Украiни щодо 

""доiр"ruп"я зазначених вимог креди,rодавцем
таlабо новим кредитором, таlабо колекторською компанiсю. а також на'звернення дос)д} з tlозовоv про вiлшкод}вання lllкоди. завданоТ споживачу у проч.сi8регулювання просгрочено'|' заборl oBaHocTi. та iнфорvачiю про 

- 
кiимiнальну

вiдповiдал bHicTb. перелбаченУ статrею l82 Крим iнал 
"ного- 

' 
*or.l.y 

'inpur"n 
,uнезаконне збирання, зберiгання, використання, поширення конфiденцiйноТ iнформачii

про TpeTix осiб;
2.7.I0. порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання кредиту;
2.7 l l, порядок дострокового повернення кредиту:
2.7.12. у разi укладення договору лро споживчий кредит у формi кредитування рахунку -

вiдомостi про те, щО вiд споживача noon 
" 

,""чaЪr"a, повне повернення суми кредиту в
будь-який час, строк попередження про таку вимогу.

2.8. Iнформаuiя лро платежi. що нада€ться спожЙвачу Товариством вiдповiдно до п.п, 2.5 та2.7 цих Умов обов'язково мас включати базу розрахунку платежiв 1"уrу, 
"u 

п;л.iriiоi роО"rr.,вiдпоыдний розрахунок, зокре.ма суму наданого кредиту, суму непогашеного кредиту тощо).
_, 2.9. У разi якurо oKpeMi умови надання споживчого кредиту, u".nur"ni у п'.п.2.5, та 2.7.Умов, дiятим}ть протягом частини строку користування кредитом, кредитодавець повiдомляе
споживача про TaKi умови, строк ii дiТта порядок iнформування лро Тх змiну.

2.10. Споживач зобов'язаний налати Товарист"у лiдтвердження про ознайомлення зiнформацiсю, надання якоi перелбачено п.п. 2.5 та 2,7. Y"ou, у п""""овiй формi (у палеровому
виглядi або у виглядi електронного документа, створеного Згiдно з u""bru, 

""' "nano"an"r "Законом_ Украiни "Про електроннiдокумепr".ч.п"*.роп"ий документообiг'').
2.1l. Iнформацiя, наведена у паспортi споживчого кредиry, викладасться шрифтом одного

розмiру i типу та в одному форматi друку. За бажанням .no*"ruru зчвначена iнфоiмачiя може
бути надана йому на належному йому електронному HociT iнформаuiт або елекгроппЁ,Jпоrrоо.

2.J2. Заборонясться у будь-який спосiб ускладнювати прочитання споживачем такоi
iнформачii у тому числi шляхом iT друкування шрифтом меншого розмiру, нiж основний текст,
зл иття кольору шрифту з кольором фону тощо.

2,|з, У разi укладення за бажанням споживача договору про споживчий кредит з
використанням дистанцiйних каналiв комунiкацii така iнформацiя на паперовому чи iншому HociT
iнформацii тривiUIогО використаннЯ надаетьсЯ спожиsачУ за його звернЬнням пiсля укладення
договору.

2.14. тоВ <СФ> на власний вибiР розмiщуС дrя зацiкавленИх осiб у примiщеннях, де
здiйснюегься обслуговування клiснтiв, iнформацiю в письмовому виглядi про iup"4" ,u y"o"n, 

"uяких. BiH надас споживчi кредити, таlабо розмiщус таку iнформаuiю nu .uo."y обiч;Ипо"у 
"еО-сайтi,

2.15. На вимогу с'1оживача Товариство зобов'язане безоплатно надати йому копiю проекry
договору про споживчий кредит у паперовому або електронному виглялi (за вибором споживача).
I-{e положення не застосовусться, якщо Тов (сФ) на момент вимоги мас пiдстави не
продовжувати або не бахае продовжувати процес укладення договору про сложивчий крелит iз
споживачем.

2. I6. Товариство до укладення догоsору про споживчий кредит на вимогу споживача нада€
йому пояснення з метою забезпечення можливостi оцiнити, чи адаптовано догоЬiр до його потреб
та фiнансового стану. зокрема шляхом роз'яснення iнформачiт, що надасться вiдпьвiдно до частин
лругоi' га третьот чiсi craTTi. iстотних харакгеристик запропонованих послуг та наслiдкiв для
споживача, зокрема У разi невиконання ним зобов'язань за таким договором.

надання таких пояснень. роз'яснень. iнформачiI в належноv) та зрозумiлому виглядi та
ознайомлення з передбаченою цiею частиною iнформачiсю пiдтверджуються у порядку,

4



визначеному у п. 2. |0. цих Умов.
2,I7, Фiнансова установа лiд час iнформування споживача на власному вебсайтi про послугуз наданнЯ спожf4вчогО кредиту розмiЩус попередженНя про мояоrивi наслiдки згiдно iззаконолавством Украiни для споживачiв у разi кориiтування uiсй бiнансовою ;;;;;;;-2.18. ТоВ <СФ> пiд час .iнформуван""' .no*"ru.,J-"; ;;;;"#;;'rri-*o. npuro

rл]illу:rч iнформаuiю про лвi та bir.r. no-y."'i- nuo""", споживчого кредиry одногорlзновидУ (залежнО вiл обраниХ фiнансовою yarunorolo критерiiв у розрiзi цiльових груп
::1T.::::l1 lЬrя оцiнки p"r"*oro..i та iнших криrерli") пор"д, зiвначивши в однаковий спосiб тхlcToTHl характеристики,

2, l9, Фiнансова установа мас праsо використовувати примiтки для }rточнення iнформацii, щонадасться нею пiд час iнФоп[|_ч}li споживача. Гарнiтура, колiр i розмф ,р"4rу,uio'inp""ir*"повиннi бути iдентичними гарнiryрi, кольору та роiмiру'шрифту ."n"ry i"6ЁpniyJunnrlnur*""u,ruпро умови надання споживчого кредиту.
Iнформацiя в примiтках не може мiстити icToTHi характеристики послуги з наданняспоживчого кредиту, умови отримання акцiйноi та iнших анмоiiчниi au ," i.r*u п|'опоr"чiИ.2,20, Фiнансова усlанова пiд час поширенп, rpo.,*p",-rr1 i"ф"р;ч;ii ;;";;Ъ;';;';;" у""."послуги з надання споживчого кредиту в буль-якiй формr та 8 Оудь-який спосiб не Ilовиннавводити споживачiв в оману ЩОДо цих умов i надас та опр"пaл"aa rч*iумови послуги:- максима.,1ьну суму/лiмiт крелиту, гривень;
- строк кредитування, дн iB/M iсяцiв/рокiв;
- ремьну рiчну прочентну ставку, вiдсоткiв рiчних,2,2l, ТовариствО пiд час розмiщея"". 

"u "nu""o"y вебсайтi iнформацii щодо отриманняспоживчого кредиту, KpiM iншоi потрiбноТ вiдповiдно до законодавства Украiни iнформацii.,
розкривас таку iнформацiю:

I) перелiк рiзновидiв споживчих кредитiв (змежно вiд обраних фiнансовою установоюкритерiТв у розрiзi цiльових груп споживачiв, рiвня оttiнки ризиковостi ,u i"r"* *р"iйiЪ), *онадаються фiнансовою установою спожи вачуl
2) icToTHi характеристики послуги з надання споживчого кредиту;

_ 
3) умови отримання акцiйнот та iнших аналогiчних за'змiсiь" пропозицiй, уключаючиTepMiH ix дii;

.4) суму (лiмiт), на яку (який)
розмlру до максимального), строк
максимал ьного):

може бути наданий споживчий кредит (вiд мiнiмального
користування нею (ним) (вiл мiнiмального значення до

послуг фiнансовоi' установи. кредитних
та базу його розрахунку, з урахуванням

кредиту на
сложивчих

5) про наявнiсть. перелiк iBapTicTb супровiлних
посерелникiв та TpeTix осiб. 1ключаючи polvip платежу
вимог законодавства УкраТни;

6) гiперпосилання на вебсторiнку фiнансовоi установи, де розмiцено умови договору(уюlючаючи його публiчну частину, оферти) та iнш"х типови* договорiв npo пuдчп", сложивчого
кредиry, внутрiшнi правила надання фiнансових послуг фiнансовою установою;

7) поперелження про:
- можливi наслiдки для споживача в разi корисгування споживчим кредитом або

невиконання ним обов'язкiв згiдно з договором про споживчий кредит. уключак)чи npo"rpo.l""n,
виконання зобов'язань зi сплаги ллатежiв, а також розмiр неустойки, процентноТ aru"*", i"r"*
платежiв, якi застосовуються чи стягуються в разi неu"*опапня зобов'язання за договором про
спожи вчий кредит;

- 'ге, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може
вплин)ли на кредитну iсторiю та ускладнити отримання споживчого крелиту налмi;

.- те, щО фiнансовiЙ ycTaHoBi заборонястьсЯ вимагатИ 
"iд "по*""ача 

пРидбання будь-яких
ToBapiB чи послуг вiд фiнансовоi установи або спорiдненоi чи пов'язано1 з ним особи як
обов'язкову умову надання споживчого кредиry;

- те, що дпя прийняття усвiдомленого рiшення щоло отримання споживчого
залропонованиХ умоsах споживач мас право розглян}"ти альтернативнi рiзновиди
кредитiв та фiнансових установ;

- те, що фiнансоВа усlанова мас правО вносити зviнИ до укладених зi споживачами логоворiв
про споживчий кредит тiльки за зголою cropiH:

- можливiсть споживача_ вiдмовитися вiд отримання рекламних матерiалiв засобами
дистанцiйних канал iB KovyH iKauii:



- Те, що моя<ливi витрати на сплату споживачем trлатежiв за користування сllоживчимкрсдитом заJlежать вiд обраного спо*"aч,,"й 
"поaобу 

l,,rurn;
- те, що iнiцiювання с- llогашення ano*r,no*"arraм 

продовження (лонгацi'i пролонгачii) строку

кредиryвання/стро*у,ii оо{о}]Ёл{ 
jffх3-"t;Нъ.ilIххН:;":i:"1ъ,"",т",,"":;1;iiliJ],;н:I

ffir#Х'"ХJ#ffifiХiТ:Т,Н"."gi,lii;Чy""i' iя споживача iз зазпа"енп""'п"р",;*у ,а
8)калькулятор:
9) гiперпосиланНя на cTopiHKy. офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонмьного банку, наякiй розмiшено !еркавний р...rр фi"u".о""* n.ru"J",-' 

"
l0) повiдомлення з рекоvендацiсю негайного iHфonMv^,,,,,o

установи про несанкцiоно"ч:11:"'уп чб","i";1;;йJР::Жi:Н 
"1"JJ#:}.gm;l""".Tобслуговування фiнансовоi' установи;

""*1, 
" 

) про порядок i процедуру захисry персонаJlьних даних споживачiв (уключаючи витяги з

l2) вiдомостi 
"о" ""yi"_:]l^ 'jл.Iлi:"" дострокового розiрвання договору про надання

::Н[:*. 
кредиту, а також спосiб такого розiрвання договору, строки та умови повернення

Фiнансова установа 
""|ii. ]i!iл""чiю, визначену в пiдпунктах 2 - 7 пункту 2.2 l. роздiлу ilЦИХ У1::l) розрiзi кожного рiзновилу споживчого *р.л"ry.q)lнансова }стано8а мас пра8ол sикорп"rоul *ur" npr-ur" пiд час розviщення iнформачii.визначеноТ в пiДпУнктах 2 - 5 пункту 2.2l, роздiлу ll u"' f"u"

Фiнансова установа налас iнформацi-, 
";r;";;;; в абзацi д""'"rому пiдпункту 7 пункry2,21, розллу II.цих Умов, у системi ;;..ч";й";;;;б-].Juуuч"п, (умючаючи особистий кабiнетна вебсайтi фiнансовоТ установи), в якiй здiйснюсr;;, i(лонгацiя. npono"raui,i- .,ро*у погашення *o.o"rJ'u'|.',Ъ]i '":ЖТ;"J" "r:ilil:::;

зобов язання )/сТроку кредиryваН няlстрок} дiТдоговору.
2,22, Фiнансова \с]анова ро","iшуi 

"u 
,ru."Jiy вебсайтi 1на cTopiHui з iнформачiсю профiнансову послугу) ;пфор"uц;о,lро j.;"i Б"й"ir"ii no"nr." споживчого кредиry згiдно здодатками до Положення про iнформаuiйн. au6"an""an"".

2.23. Фiнансова установа на власному вебсайтi розкривае iнформацiю про порядок розглядуфiнансовою установою звернень (скарг) споживачiu щодо nu"nya" споживчого кредиry. який масвключати посилання на роздiл .'Захист прав споживачiв'. на сторiнцi обiчiИi.J 
' 
i"r"p".r-представництва Нацiонального банкч.

2,24, Товариство розмiщус "u'rnu""ory 
вебсайтi (на сторiнцi з iнформацiею про лослугу)кмькулятор/кал ькулятори для, порiвняння загмьних витра,l. за послугою з надання спожиsчогокредиry З урахуванням супровi,лних послуг фiнансовоi установи, кредитних посередникiв i TpeTixосiб, уключно З податковими платежами iu adopu"r a ypu*y"un""" внмог законодавства Украiни,

lIl. оцiнкА крЕдитоспроможностl споживАчд.
3,1, До укладення договору.про споживчий кредит Товариство зобов'язане, використовуючисвоi професiйнi мохсливостi, оцiнити кредитоспроможнiсть споживача, враховуючи, зокрема,строк, на який надасться споживчий кредит, суму кредиту, лоходи спожиsача, мету отримання

кредиry, а також iнформаuiю щодо виконання споживачем зобов'язань au *parn."""""on.iauir" и,включаючи зобов'язання перел iншиvи кредитодавцями, OuiHKa крелитосп po"o*noa ri 
"nb*"uu"uздiйснюсться на пiдставi досlаtньоl'iнформаLrii. отиvаноl'вiд споживача. та. за необхiдностi. на

ocHoBi iнформачiТ. законно отриvаноI з iнших лжерел,
3.2. У разi ненадання споживачем документiв чи вiдомостей про себе та свiй фiнансовийстан, що вимагаються законодавством або внррiшнiми документами Товариства, ТоВ кСФ> мас

право 
_вiдмовити такому споживачу в уклаленнi договору лро споживчий кредит.
3.3. lнформацiя про споживача, отримана Товариством у зв'язку a у-uд""пr", аиконанням

та припиненням договору про споживчий кредит, може бути перелана TpeTiM особам без згоди
споживача лнше у 8илалках i порядку, перелбачених законом.

3,4, тоВ (СФ) несе вiлповiдальtt icl ь ]а пор)lt]ення прав споживачiв у сферi захисry
персональних даних згiдно iз законом.



IЧ. ДОГОВIР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ
(УМОВИ ТА ФОРМА ДОГОВОРЦ'

1. ] 
..У до.оворi про споживчий кредит зазначаються:

4.1,1. найменування та 
"i.ц.зru*од*.пr"_.iо;;;,ная в ност i ), n р i з u и щi ;, ;,, no' оч,,'*Ы;fi.;Ы ;; iffiT- ;:"#ЁJ#;;', ffi |"' 

n n *u 1.u

-*o"i]''' 
ТИП КРеДИ'lУ (КРедит, кредитна лiнi", *релиryвання рахунку ,ощо), 

".iu отимання
4.1 .3. загмьний розмiр наданого кредиту;
4.1 .4. порядок та умови надання кредиту;
4.I.5. строк, на який надасться кредит;
4.1.6. необхiднiсть укладення договорiв Щоло супровiднлх послуг TpeTix осiб, поs'язаних зотриман.ням, обслуговуванням та поверненням *р"л"rу 1.u наявностi);

,"u"."X.];l;r'i1o" 
ЗабеЗПеЧеННЯ НаДаНого кредиту (якщо кредит надасться за умови отримання

4. ] .8. процентна ставка за кредитом, ii тип (фiксована чи змiнювана), порядок ii обчислення,у тому числi порядок змiни, та сплати процентiв;
4,1,9, opicHToBHa реальна рiчна npbuanr"u с,]авка 1а opicHToBHa загмьна BapTicTb крелиry лляспожи8ача на дагу укладен":.1::"-""|у про споживчий крел"т. У ЙIlИ.уr"Ь.rI'] TJuuo".r."iнформацiт про BapTicTb певноi супровiдноi лослуги, що налд6159х споживачу тетьою особою пiд

:1_"_lY:.'"'"" договорУ про споЖиВчий кредит, opie нтовна BapTicTb ,u*ol 'поJлу* 'uйачаеться
вIдповlдно до чинного законодавства. y-ci припущення. використанi дпr_оо"""rЪ"", ofi."rounoT
|;"fljJ.",j,,o'" ""' ПРОЦеНТНОi СТаВки таУабо 

"рi,й"""i ,"йьнот BapTocTi кредиту, повиннi бути

4.1.|0, порядок повернення крели,ry та сплати лроцентiв за користування споживчимкредитом, включно iз кiлькiстю платежiв, .r.x 
розмiром ia перiодичнiсrЬ .'".."n"",-y ,".rrо;

:lig]:i лi11]:]1в 
(у разi кредитування у виглядi крЬдитування рахунку, кредитноТ лiнii графiкпла гежl в може не надаваrися):

4,LIL iнформаUiя про наслiлки прострочення виконання зобов'язань зi сплати платежiв. утому числi розмiр неустойк1, прочентноi ставки, iнших платежiв, 
"*i .u.rо.о"уЙra, 

""стяryються при невиконаннi зобов'язання за договором про споживчий кредит;
4. ] .l2. порядок та умови вiдмови вiд надання iu oo"p*u"n, кредитуi
4.1 .l3. порядок дострокового повернення кредитуl
4.1 , l4, вiдповiдМьнiсть cTopiH за порушеннЯ уrоЪ до.оuору;
4.1.15. правО споживача на звернення до Нацiонального банку Украiни у разi порушеннякредитодавцем! новим кредитоРом та"/абО колекторськоЮ *o"naniato 

'rчпо"одu"aruu 'i 
сферiспоживчого кредитування, у тому числi порушення вимог щодо взасмодi.i iз споживача"и приврегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимог щодо етичноi поведiнки), а також nu ,*pn"n""до суду з позовом про вiдшкодування шко]lи, завданоi споживачу у процесi вреryлювання

простроченоi заборгованостi.
4.1.16. У договорi про споживчий кредит

законом га за lоvовленiсr ю cropiH.
можуть бути зазначенi iншi умови, визначенi

4.2. Кредитодавець, новий кредитор не мас права залучати колекторську компанiю доврегулювання простроченоi заборгованостi, якщо умоsами договору про споживчий кредит не
передбачено таке право кредитодавця, нового кредитора,

умови договору про споживчий крелит повйннi передбачати заборону кредитода8цю,
новому кредитору, колекгорськiй компанiт повiдомлятн iнформацiю npo у*пчдiпп, споживачем
договорУ про споживчиЙ кредит- йоlо уvови. стан виконання. наявнiсть просl роченоТзаборгованостi та iT розмiр особам, якi не е стороною цього догоsору, Така зЬборона не
поширюсться на випадки повiломлення зазначенот iнформачii представникам, спчдйarц"",
поручителям, майновим поручителям споживача, TpeTiM особам, взасмодiя з якими передбачена
договороv про споживчий кредит та якi нада.ltи зголу на таку взасмодiю. u ,a*о* 

"u "ппuд*ппередачi iнформацiт про прострочену заборгованiсть близьким Ьсобам спояtивача iз дотриманням
вимог чинного законодавства, за умови наявностi у договорi про спох<ивчий прелп, 

"олеuпr"ле"п,споживача щодо передачi зазначеноi iнформаuiт. У разi якщо такий договiр укладасться шляхом
приеднання, зазначене волевиявлення повинно мiститися в iндивiдуальнiй частинiдоговору. 

,



4.3. тоВ (СФ) не мас ]

vайноsого поручителя оaо6, .1P1-'1.lu'na 
ЧаТИ 1 ДОГОВОРi ПРОJПОЖивчий кредит як порl чителя або

+ q зrоJi";ffiЙi;:_*,Ж НJ#llЪ"jtrовцний 
письvовий договiр.

процентнот ставки та за.а.поноi ""р;;;;i-;;;;;;,,;;;;:l#il";ТЖЖИЖ"Jj Tr",iспоживчий кредит або ' ,o1:'Y до такого ло.о.ору, у тому числi шляхом друкування йогошрифтом меншого розмiру, нiж основний текст, .r"-i'*oiropy шрифту з кольором фону.4.5. У разi укладення договору про споживчий кредит на умовах кредитування рахунку в

fi#J:Ъri:i;"fi::iЖ? ЩО КРеДИТОДаВець мас право 
::yl.u," гlовнiстю повернути суму

4. 6. Умови договору 
" 
#;::rffi 9"ХЁ.НТХНН:.СПОЖИВа 

Ча nPo'u*Y u 

""о'.у,правами, встановленими зЪ-;;;;;;;;;;:::::"::: л"л:Т:_*|Ю:Ь 
ПРаВа СПОЖИВаЧа ПОрiвняно з

!оговiр про 
"nor*"""nO'O' 

про споживче кредитування, с нiкчемними,

Зu*"";;p;;;o;;;;;;;,,1b;i;i"J;l,f.TilJ] З ПОРУШеНням вимог частини першоI cTaTTi l2

,"r"";i ";J:Жilr}.o l"onil*" 
Ий спла чува l и креди годавцю бу ль-я Ki платежi. не зазначенi у

про споживчий кредит можлива тiльки за згодою cTopiH. Умовапро моясливiсть внесення до договору ,"i" . од"оari|о"".о"у
4.9. обов'язковою умовою для укладення договору про споживчий кредит е згода споживачана досryп до iнформацii, що склада€ йо,-о_*р,д",пу l"Йiоl ,u на збiр, зберiгання, використання тапоширеннЯ через бюрО креди,] ни\ iсторiй. включенa оо Со""о,о рессгру бюро крелитних iсторiй.iнформацii' щодо ньогО та цьогО кре]ит). визначеноI Законом Украi'ни ''Про органiзацiюформування та обiгу кредитних iсторiйi'. вйу.;l;;; ;;;згоди споживача мас наслiдком вiдмовукредитодавця в укладеннi договору та здiйсненнi кредитноi операцii.
4, l0, ,Щоговiр про ,no*",u"ii 

"р,r",, оо.о"оЁ" i|o 
""uou""" 

супровiдних послуг Товариствомi третiми особами та змiни до них укладаюrr., у п"."rоj-й- фй;i;;;;;""""i'"j,Ij"о, 
"u",виглядi електронного докчмента, створеного Згiдно з вимогами, визначеними Законом УкраТни"Про електроннi лопуr""r" та електронний документообiг'', а_також з урахуванням особливостей,перелбачених Законом УкраТни ''Про 

"r.*rpo"ui *."Й..l. Кожна сторона договору отриму€ по
:.i:"Jl.:rl]|l"Ky договору.] долатками до нього. ГIримiрник договору. lllo }lалежить споживачу,мас оути переданий йому невiдкпадно пiсля пiдписанн, ooiouopy сторонами.

примiрник договору про споживчий *pa,r"r, у-йaпого у виглядi електронного документата додатки до нього надаються споживачу у спосiб, що дозволяс встановити особу, яка отрим:rла
l|lyip""* договору та додаткiв до 

"rо.о, 
,b*p.ru ,nr*o, направJIення на електронну алресу абоlншим шляхом з використанням контактних l1аних, зазначених споживачем nio u"a yb"o""n,договору про споживчи й кредит.

обов'язок доведення того. що один з оригiнмis логовору (змiн до договору) був переданийспоживачу. покладасться на Товариство.
4,1l, У разi якщо зазначенi у частинi першiй cTaTTi l3 Закону про споживче кредитуsання

договори укладаються Щодо фiнансових послуг, TaKi договори укпадаються з урахуванням вимогта в порядку, передбаченими статгею б Закоrrу Украiни "ПрЬ бiнансовi noiiyr'"-,u' r"p*u"".
регулювання ринкiв фiнансових послуг.

4.12, Реальна'рiчна прочентна ставка та загмьна BapTicTb кредиту для споживача
розраховусться вiдповiдно до Постанови НБУ кПро затверл*енн" Правил розрахункунебанкiвськими фiнансовими установами УкраIни загальноi BapTocTi кредит} для anJ*,i"u"u ,u
ремьноТ рiчноТ проttентноi' ставки ]а логовором ,,р., a,,о*"u""й *ред"тu (Додато* лоi ou ,_,"*Умов).

4,8. Змiна умов договору
договору про споживчий кредит
порядку е нiкчемною.

Ч. УКЛАДДННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ,

5.1. .Щоговiр про споживчий кредит укладасться в порядку,
законодавством Укратни з урахуванням особливостей, визначених
кредиryвання.

.л. 5.2. Визначення Товариством моrкливостi ук;lадення договору про споживчий кредит
здiйснюсrься на пiдставi вiдповiдного запиry 1,1аяви1 спо)t(ивача. у гому числi з використанням
засобiв дистанцiйного зs'язку. та оцiнки кредитоспроможностi споживача

визначеному цивiльн им
Законом про споживче



.,,"."rfiiН"j1'*Т";Я":;#;:" ВСТаНОВЛювати плаry за розгляд запиry (заяви) про укладення
5.3. У разi вiдмови Товариства вiд укладення догоsору про споживчий кредит на пiдставiiнформацiТ. отриманоТ з офiцiйних,*"р;;:.;;;;;;;;;.,;

;,.lт#ж":;*;:нъ;й;;; ;;;;; ilйffi :iffi ',T;;::iil i',::j: ;ffi :;: i;
5.4. Не вважасться пропоiичjею уклас,ги договiр про споживчий кредит застереження про"o*Ti.r: Надання кредиry пiд час придбанr,, ,o.upy |Й"пу.";.5.5. Забороняс,гь." .:::т.l:. Ыо.по*"ruru-уl],urlп", *.оrору лро спожи8чий кредит як

;::ж:i::#ви придбання бlль-яких roBapiB чи no.n,, у ТоВ (СФ,, або 1 його спорiлненоi.чи
5.6. Товариство зобов'язане безоплатно переда8ати iнформацiю щодо Bcix споживчихкредитiв у порядку, визначеному Законом V*рuiпi-;Про d;;"l;l; Ъ;;Й;"; та обiгу

;L'ffi;:;rr'#:hfi:'б ДО ОДНОго боро *p.f"r""* iсторiй, вмючено.о до ьдrпоrо р"е"rру

чI. прАво сL9тцlАчА нА вlдмову вIддоговору
ПРОСПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ.

6,L СпоживаЧ'* пll:о-,1р:.ягом 14 календарних_ днiВ з дня укладення дого8ору про
:;Н""";#:ffiffпт"тъL:i;тl"jl."*.по*"Ъ",и кредит без 

";,;;;;;;-";;;;н, у тому
6.2. Про HaMip вiдvовитися вiд договору лро споживчий кредит споживач повiдомлясКРеДИТОДаВця у письмовiй формi 1у паперовому виглядi або,.у 

""-roi-.n.*rfo"nJ.o oo*yr""ru,створеного згiдно з вимогами, визначеними Законом Украiни ''Про .;";;;;i"^;;менти таелекгронний документообiг'') до.закiнчення строку, встановленого п. б.l, Умов .Якщо споживач подас повiдомле"", 
"a 

Ьaо6ra.о, uono 
"ua 

бути засвiдчене нотарiально абоподане i пiдписане представником за наявностi довiреностi на вчинення таких дiй.. 6.З. Протягом семи календарних днiв . our" noo"n""',i";;;;;;.; .-;;J;"""" -^"вiл логовору про споживчий кредит спожива.. ,"d;',;;"if'J""""il'/f",li:;;'JiiН."ЁLх"J
кошти, одержанi згiдно з цим договором, та сплатити проценти .u пЬрiол . л"r'ол-fr*й, *orri"до дня ii повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.6,4, Сложивач tle зобов'язаttий сплачуваIи бlль-якi iншi nnur.*i 1 iJr*у з вiлvовою вiлдоговору про споживчий кредит.

6,5, Вiдvова вiл логовор1 лро споживчиЙ кредит С пiлставоЮ для лрипинення логоворiвЩОДО СУПРовiдних послуг, що бу,rr и визначенi ,* оЪо".rrп,
с пожи ваче м. Кр.дп,одuuе ц" або третя .,oponu,obou;,.;;iiiffi ff :Жi.T,Tilll;i Т#. *liним за TaKi супровiднi послуги' не пiзнiШ як протягоМ 14 кменларниХ ДНiВ З дня лgдзхцдписьмового повiдомлення про вiдмову вiд договору про споживчий кредит, якщо ,u*i noanya" naбули фактично наданi до дня вiдмови ano*"ruuu'rio no,oropy про споживчий кредит у Iluрядку.визначеному законодавством,

6,6. Право на вiдмову вiд договору про споживчий кредит не застосовусться щодо:
6,6, |, договорiв про споживчий кредит, виконанн, ,Ьбоa'raчп, за якими забезпечено шляхом

укладення нотарiально посвiдчених доrоворiв (правочинiв);
6.6.2, споживчих крелитiв, 

"адuпп* 
nu лрйдбання робiт (послуг), виконання яких вiдбулосядо закiнчення строку вiдмови вiд договору'про споживчий кредит, встановленого частиноюпершою cTaTTi J5 Закону про споживче кредитування,

чII. нлдлння lнФормАцli протягом строку дiдоговору
ПРОСПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ.

7,1, Пiсля уu]адення договору про споживчий крелиr, Товариство на вимоry споживача! алене частiше одного разу на м iсяць, у порядку та на умовах, перелба""п"* оо.о"оро" npo 
"по*"""пИкредит, безоплатно повiдомляс йому iнформацiю про лоточний розмiр його заборгованостi, розмiрсуми кредиту, повернутоi кредитодавцю, нада€ виписку з paKyHKy/paxyHKiB (за ix наявностi) щодологашення заборгованостi. зокрема iнформачiю про платежi'ru,,"" доrоuором. якi сплаченi, якi



нмежитЬ сплатити, дати с.:::11\або перiоди У часi та умови сплати таких сум (за можливостiЗаЗНачеНня таких умов r вlи;'.u1), а також iншу i;Й";;;ц,r, надання якоi. передбачено закономПро споживче кредитування, iншими актами au*опЪдчua,
кредит. 

с^lомп JакUн(,)давст8а, а такоЖ договороМ про споживчий

7,2, У разi, якщо розмiр vайблнiх платежiв i с гроки Тх сплати не vожуть бути встановленi удоговорl про споживчий кредит (кредитування У виiлядi кредиryвання рахунку, кредитнот лiнiiтощо), спожиsачу також у 
. 
строк, визначений ЦИМ д6г999р6r, надасться виписка зpaxyHKy/paxyHKiB (за ii наявностi), у, *iИ .ur"u.,urrr.", 

"*.u::_liiy]-y,u п"рiод часу, за я{хйзрооп""ч u"п""*ч'.ЁiiуЁ:flý'хrrj#j::ъ"fi:-ч;;
;ffi";r:H'.iY,XX;Ж';:#i':;';;i;,Жfi:T:;,nni,*u, obu* рu*у"пуБ*Тп.* n.pio,1.,,,
ПРОВедених споживачем оп"рч,.,iй ;;;;;;; i#;;'"6;:_X?"H},'XH:;1;:,.:ilX""""TJ," i;лро8едених споживачем операцiй за рахунком, таlабо будь-яка i"ru i"4,op"uui", 

-nii"oOuu""u
договором пр споживчий кредит,

^^_..,_'.]- 
u разi, якщо с^т9ро:'.1до:овору про споживчий кредит маю,iь HaMip збiльшити загальнийрозмlр кредиту, ТоВ (СФ,, зобов'язаний очiпити *релпЙл роvожн icTb споживача вiдповiдно довимог_статгi I0 Закону про сtloживче кредиryвання.

7.4, Якщо договооом
To,"pn.,"o, й##,# 

"}:l""::},:""H,"-:H; J:H,::;ill,:HT,ili #жHIiJ#:xlцим договором осiб про змiну такоТ ставки не пiзнir,r як за l5 календарних днiв до дд11l, з r*оiзастосовуватиметься нова ставка. Таке повiдомлення мае мiстити 
.пiд;;r; 

lJii". ро.r;рупроцентноi ставки, нову процентну ставку та зазначення дати, з якоi застосовуватиметься нова

Разом iЗ повiдомленняМ 'ГоВ зобов'язаний нацати спокивачу новий графiк платежiв, уякому визначасТься кiлькiсть платежiв. що залишаються до спJlати пiсля вст1 пу в лiю ново.l'ставки,та у разi змiни кiлькостi та перiодичностi nn;r;;i;1-1"фор"чuiБ np;;i;;;;'njni*;.r, ,uперiодичнiсть. Якщо визначити розмiр майбутнiх nrur.*,u неможливо, кредитодавсць мас
:,:::1"I]]" 

сложивача про те, що сума, яка залишилася до сплатиl може змiнюватися у результатiзмlни процентноi ставки залежно вiд поточного балансу поточного рахунку ano*""uu" nu дurувступу в дiю вiдповiдноТ змiни. Якщо в резlльтатi змiiи'прочентноi ставки змiнюеться розмiрплатежу, це мас бути чiтко зазначено в повiдомленнi.
7.5. Поперелне повiдомлення споживача про змiну змiнюванот процентнот ставки невимагасться, якщо дотримано Bcix таких умов:
7.5.1. договором про споживчий кредит передбачено, що iнфбрудuiя про змiну змiнюваноiпроцентноi ставки повинна надаватися споживачу перiодично у письмовiй формi, i строки такогоповiдомлення визначенi цим дtl, овором.

-..,..,^|!_,_ 
договором про споживчий кредит передбачено, що процентна ставка можезмlнюватися залежно вiд змiни погодкеного сторонами iндексу;

7,5.3. iнформацiя про iнrекс опр"rrдпr.rо., ! примiщеннi кредитодавця, в якомунадаються послуги споживачам;
7.5.4. змiна змiнюваноТ процентноi ставки здiйснюсться виключно

погодrкеного сторонами iндексу.
в результатi зм iни

7.6. У разi невиконання кредитодавцем вимог, передбачених л.п.7.4. Умов, при пiдвищеннi
процентнот_ ставки Товариство не мае права 8имагати вiд споживача сплати платежiв згiдно зновим графiком платежiв, розрахованим на пiдставi пiлвищеноi процентноТ ставки. До дативиконання вимог, передбачених п,п. 7.4 Умов, зазначеноi у вiдповiдному повiдЬмленнi,
налравленомУ сложиsачУ s порядку, визначеномУ п.п, 7.4 Умов, платежi, що a-"ruoar"" досплати, розрахоВуються за процентною стаВкою. що дiяла до дати пiдвищення.У разi невиконання кредитодавцем sимог, передбачених л.п, 7.4 Умов, при зменшеннi

:r_ч:r"i :]"-и, lцо призвело до сплати споживачем зайвих грошових коштiв згiдно з графiкомплатежlв, чинним до дати такого зменlllення, кредитодавець здiйснюс зарахування надмiру
сплачених споживачем коштiв до суми основного боргу.

7.7. Буль-якi пропозицii кредитода_вця про змiну умов договору про споживчий кредит,визначених частиною першою. cTaTTi 12 Закону про споживче кредиryвання (oKpiM змiнизмiнюваноi процентноi ставки), повиннi здiйснюватися шляхом направлення кредитодавцемспоживачУ повiдомленнЯ в такиЙ спосiб. щО дас змоry встановити Даry вiдправлення
повiдомлення. Умова договору лро надання споживачевi пропозичiй про змiну .чa"r""""л y"ou

l0



::::_r:РУ 
iНШИм, чином, нiж таким, що дае мояtлповiдомлення, с нiкчемною, ивlсть встаноаи7у Дац вiдправлення

Пропозицii споживачу про змiни iншi, нiж змiна vMoB ппгпR^пr/

::::i",::ii частиною n_.p,:y_:]1,,i l2 з"*;у ;;;;;;;"IH"-ffi",Jl#i#.JIЖ:JfiЁ;}
спосlЬ та строки. перелбачеН i дог9gбрбц про споживчий *редит.7.8. Фiнансова установа iнформус Ъ;;;;;;;;'';;'
СПОЖИвчого *рaл"rу Ъrr*о" вiдправлення 

"u 
обоu"uо'u' 

КОРИСТУВаННЯ ПОСЛУГОЮ З Надання
комунiкацiй (i-ой;; ;;".:iф|iii;Ц; ;Жid: #.-;"J-T ;;;:::Н:#fl'u,ЖспожиВача на вебсайтi фiнансовоi' установи. мобiльниii .;;;J";,'":::^i: l'^]l"l'1сток) повернен 

"" 
np"o",y,uzuoo .у"" 1,;"ii,;;;;;;;;;#;Х?;Т*:Ж;:"iiЪ;"ff .r",;цl"7,8. L щодо ,loc-l) ги l надання сложиsчо.о *рaдпry,

- дату повернення кредиту та процентiв за нЙм (у разi змiни):

;;1'.' ЯШ) ]::HH'"j::: РОЗМiру кредиту Tu ,iry iTt;o-) установjення (у разi змiни);
n iд ny"*, i 

- 
i ;ь ; ;,,;,, #ii : ъ # ж il",#Ji. п"jilж #" y*Hl*T.;:H; ч,;

;ýffilii#,ii:;lii #;Ё"HTTJ;J;","-"'",i. 
.,u.-,ny кiлькiсть ",чйi".']i,",,u.''"

7,9, Фiнансова установа, iнформус споживача пiл час користування послугою з наданняспоживчого кредиту про 
1;11 :TnoKr повернення 

-*p.on.y 
таlабо його суми (лiмiry) задоговорами, укладениМи за бажанням ano*"uuuu , 'uro*opn"runn"M 

дистанцiйних каналiвко-мунiкацii через особистий *uбi"е, .no*"ruuu 
'"u -"й.чиri 

фiнансовоТ установи, tлляхомвlдправлення повiдомлення в цей особистий кабiнет сlюживача на вебсайтi з таким змiстом(додатково до iнформачiТ, зазначеноi в 
"ir"y"*.i i.yr-ru'i]B. цr* Уrо.),7.9.1. детмьний лерелiк складових заrа:lьноl: 

"apiocTi крелиту i'r".п"дi графiка платежiв(згiлно зi строковiстю. зазначеною в договорi npo ano*"rr"" кредит} у розрiзi сl м i дат погашенняосновного боргу, сплати процентiв,u -p"arybu""" *|"о"r.r, BapTocTi Bcix супровiдних послуг,кредитногО посередника (за наявносr.i) та TpeTix осiб за кожним платiжним перiодом абог|перпосилання на графiк пла гежiвi
7,9,2, текст доIовору або_ гiперлосилання на вебсrорiнку. фiнансовоТ 1сrанови. де розмiщенотекст договору про надання с1.1оживчого кредитч! у-члaпьaо зl споживачем;7.9.3. попередження. що продовження (лонгацiя, пролонгацiя) строку погашеннязаборгованостi за договором спожи8чого кредиry (строку виконання грошовогозобов'язання)/строку кредитування/строку oli ,о.оuоiуlоi';сню€ться без змiн або зi змiнок.l умовпопередньО укладеногО договорУ в бiк погiршенНя для споживаЧа iз зазначенняv na|anlny '.u

цифрового значення умов, що пiллягд1615 з";п1.
lнформацiя, передбачена в пунктi 7.9, цих Умов, мас бути доступною споживачу починаючи] дати надання споживчого кредиry,

ЧIП. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ .

_ .8,1, laHi Умови набирають чинностi з моменту затвердження !иректором Товариства та еобов'язковим для виконання BciMa вiдповiдниr" npuuian"*ur" ТоВ кСФ>,
. 8.2. У випадку якщо чиним законодавством Украi'ни будуть встановленi iншi умови, нiжмiстяrься в даних yvoBar. засlосуванню пiдлягають 1rou". uarunouneHi чинним законодавствоv,без додаткового внесення змiн в данi Умови. а данi'умови застосовуються в частинi, що iM несуперечать.
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Додаток Jфl до умов
Витяг з Постанови Правлiння НБУ <Про затвердження Правил розрахунку шебанкiвськимифiнансовими установами У .'

процентноi ставк" ," о".";:;';;JIЖi,YffiJНil]r;Ъ;lНхi*ir*-ьноi рiчноi

Додаток l

До Правил розрахунку небанкiвськими
фiнансовими y"ru"o"u"n УкраТни загальноi
Bapтocтl кредиту для споживача Tape bHoi'
рiчноi' процентноi ставки за договором про
споживчий кредит (пункт 4)

методика розрахунку загмьноi BapTocTi кредиry для споживача

бооrrl,о11'-О"а 
BapTicTb кредиту д'я споживача розраховусться в грошовому виразi за такою

ЗВК = ЗРК + ЗВСК, де

ЗВК - загальна BapTicTb крелиry;
ЗРК - загальний розмiр кредиту, тобто сума коштiв, якi Наданi та./або MolttyTb бути наланiспоживачу за договором про споживчий кредит:
звск - загмьнi витрати за споживчим кредитоп,!, тобто витрати споживача, пов'язанi зОТРИМаННЯМ, ОбСЛУГОВУВаННЯМ 

лllл:_ОВ:РНеННЯ Ч кредит}, укJ]ючаючи проценти за корисryваннякредитом, KoMiciT та iншi обов.язковi платежi зi додurЙu, та супутнi послуги кредитодавця,пов'язанi з наданням, обслуговуванням i поверненням кредиту (уключаючи KoMiciT заобслуговування кредитноi заборгованостi, op"rnu"'. офо|"п.п", та iншi платежi), кредитногопосередника (за наявностi) та TpeTix осiб [KoMiciT за роrр! *i n *o"o-*ucoBe обслуговування банку. уякому вiдкритий рахунок кредитодавця (пiд 
"u.'.u|u*y"unn, коштiв у рахунок погашенняспоживчого кредиту), cTpaxoBi та лодатковi платежi,'збори nu обоr'r.*о""'дai*ч."a п""a;ип"страхування, бiржовi збори. платежi за послуги державн"r leccTpaTopiB, HoTapiyciB та iнших осiб,а також iншi обов'язковi платежi|. ,*i annu"ylоroa, anona"u'u.,"" згiдно з виvогами законодавстваУкраТни та,/абО умовамИ договорУ лро споживчиЙ кредит (KpiM платежiв, Що згiдно iззаконодавством Украiни не Btc

_ .2 якцо 
"""u. i"ooЪ"#,]ilJT#?"1ТiT#;#:T;iilffi:T}Ji"j;;H} 

осiб, якi собов'язковими дIя отримання споживчого кредиry, для надання такоi iнформацiТ враховуютьсявимоги законодавства Украi'ни про споживче кредитування щодо визначення BapTocTi цих послугвiдповiдно до Iх opicHToBHoi BaprocTi,

|2
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IIродовження додатка 2

щодо заповнення.rчоr.,"цi oor"crЛii'|#i"oT 
"upro.ri 

кредиту для споживача тареальноi рiчноi. процентноi' ставки за договором про споживчий кредит

l. У рядку l таблицi зазначаються:
1.1. У кОлонцi 2 _ дата видачi кредиту:
1.2.уколонцi 4-чнстt

j:.:]Y ] ^" 
no;" *,о;ffi;6;ц;i"НН;J,il];j"11lТiiiхi,i,ljlт;ёт:iт".жхтifi;;,:

кредиry для споживача та реальноi рiчноТ проч"п."Ьт 
"au"n" 

за договором про споживчий кредит;LЗ. у колонцi 5 - сума крелитУ з.ir*o''l оо.о"оро"l-r-ро.поrп"u""И *р.дпr;i,4, у колонках i - l6.; 
J^c:::la]eжi 

.;*;;;;;'.;ъ;зрахунковий перiол у гриsнях, пов'язанi зотриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.
2. У рядках 2 -...п таблицl зазначаються:
2.]. у колонцi 2 - дата платежу споживача;
2,2, У КОЛОНЦi 

' 
- -r:jj:::.,:"i. 

у_ porpu"y"*BoMy перiодi, що визнача€ться як календарна
хfl,ffi," #ьхJiж 

датами платежiв споживача згiдно зi строковiстю. зазначеною" в"договорi про

"""r.,i;i.r'*X:ffii J;.;:H;1T;Y 
За РОЗРаХ)нкоsий перiод у гривнях. яка складаеться iз суми

2.4. у колонках 5 - 
'U ]]л.l:j:rежi споживача за розрахунковий перiод у гривнях, пов'язанi зотриl\.lанням, обслуговуванням та повернен ням кредиту;

2.5, у колонцi l7 - реальна рiчна процентна bra.*u_y вiдсотках рiчних, для розрахунку якоТрекомендУстЬся викорисТоВУвати фУнкцiю ЧИсТВНДох riliKl "p"rp""ri"- "obfi,iri"ni'a.soft Excel
;iiХУffi;'"'ЧеНИМИ 

В КОЛОНКаХ 2 i 4 ТабЛИЦi. V'ru*ory разi ЧСк y"o."rrirlpr'ooK l таблицi зi

-"r""i;Х'J_-iЁ"оlil]9,;:::Н' BaPTicTb КРеДИТУ, Визначена як сума платежiв споживача, зазначених у

l5



Додаток з

до Правил розрахунку небанкiвськими
фiнансовими установами Украiни загальноi
BapTocTi Кредиту для споживача та
РеаЛЬНОТ Рiчноi процентноТ ставки за
ДОГОВОрОм про споживчиЙ креднт (пункт 6)

I\dетодика розрахунку ремьноi рiчноi' процентноi ставки за договором проспоживчий кредит

Реальна рiчна лроцентналставка за договором про спожи8чий кредит (далi - реальна рiчна
процентна ставка) розраховусться в процентu" , ;п;о;;;r;;пям такоi'формули:

чск = хr=lЖ,
де Чск - чиста сума_ кредиry, тобто сума коштiв, якi видаються споживачевi або

ШfiЁХlЖТЪЁi,|iХr#Х !'|"МУВаЧа В 
"О'Й' '"ou-', кредиry, розрахована як загмьний

;*жнжттfi i#:э'i;:JliТ.,,";Н:;i,Д;;:Ж:lНl"Н*Н#
Jli"Жъ".,.,;жlхlf d:ж:ж;ip#::Ё::"j;";Н,:;*1*l}*iГ*,+j
.""*"rfr;rX?;'iirflЧ:#""::Ti СТаВКа''ЯКа ТОЧНО ДИСКОНryС Bci майбутнi грошовi платежi

Е - знак суми; 
Tol СУМИ ВИДаНого кредиту:

t - ПОРЯДКОВИЙ *"* ",.li:l|,i дого.воqу пр,о споживчий кредит (мiсяць або день);

"",", 
*l.iiЁ.ЁХ;illl** КiЛЬКiСТЬ П"РiОд;" дii доrо;;;у npo споживчий кредит (мiсяцiв або

"u"r"o.1,i'|l' ;:J: :.';h'K} 
СПОЖИВаЧ СПЛаЧ)С КРеДитодавцю. кредитному посереднику (за

погашення осноsного бооaч., 'u споживчим кредитом. !о Потоку a-очuЪa"-.пlчr"*i a
inri ооо.:"Й"]Нi}i"#r:Т:::liВЧИМ КРеДИТОМ, ПРОЦеНТИ За КОРИСryвання 

".r,'*orl.ii ,u
(за наявностi) *;.;;;;;а;",JЦ".1;}.::ifilJ"",Н"'хJiпТ:i;;l?":ýi#^яжhж:;
з mриманням, обслуговуванням i поверненням креди

lб



l\

N
l\

,at

, л,]:,
=:]
a-
;:

!.J

=

о

l


	1 стр
	текст
	2 стор

