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OcHoBHi умови
1.1. Умови отш,I11ня фiнансовlо< кредитiв ТоВ кФК кЩФР> (дыri за текстом кУмови>) е гryблiчною пропозицiею
ТоВ кФК кЩФР> (далi за текстом - (кредитодавець>) укJIасти кредитний договiр.
1.2. КредиТний договiР укJIадаетьсЯ цUUжоМ погодженIUI позич€шьником пропозичii кредитодавця про отриманнrI
кредиту та цриеднашUI позшIальника до цих умов.

1.3. ПриедНаншI позиtIitльника до циХ умов здiйсt*остьсЯ через пiдпиСання ниМ кредитногО договору (даrri за текстом_
кредитний логовiр).

1.4. ПiдписаншI позиlIzIльником кредитного договору може бути здiйснене в електронному вlглядi
- шляхом iх
скрirшення елекlронним пiдписом позшlальника, Електронншu пiдписом позиtIальника ввn;кЕlються його
данi в
електроннiй формi, якi додаються до iншtо< електроннIlD( даних позиtIальника або логiчно з ними пов'язаrri та
призначенi iдентифiкувати позиtI€}льника. Зокрема (але не обмежуrочись цшr.r), скрiплення електроннш зЕUIви
електронним пiдписом позич€lльника може бути злiйснене на веб-сайтi кредитодавця www.kreditmarket.ua через
застосуванIuI позиrlЕtльником одноразового iдентифiкатора./пароля (електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором), надiсланого кредитодавцем за тим номером мобiльного тёлефону, за яким позиrIальник
iдентифiкусться.

1.5. Пiдписаннrl кредитодавцем кредитного договору та будь-якi iншi документЬ пов'язанI.D(

з укJIаденIuм та
виконаншIм кредитного договору може бути здiйснено з використанIUIм власноручного пiдпису
уповноваженоi
ОСОбИ ТОВ "ФJ( "ЦФР" ТаlабО ЦИфРОВОго пiдпису, таlабо аналоry власнор)чноiо пiдпису
упо"rо"u*"rоi особи
тов "Фк "цФр", та вiдтиску печатки, якi вiдтворенi засобами допомогою засобiв механiчного копiювання.
1.6. Кредитодавець вправi вiдмовити цозичальнику у наланнi кредиту (не надати йому крелит) HaBiTb пiсля
укладення
кредитного договору, виходячи iз здiйсненоi кредитодавцем на власний
розсуд оцiнки платоспроможностi
позичальника.

1.7,

Цi

уN{ови розробленi вiдповiдно

ло Вшутрiшнiх правил надання фiнансових кредитiв ТОВ кФК кЩФР>
Ns 18 вiд 17,09.2019, якi розмiщеннi на сайтi кредитодавця

затвердженlD( нdказом генерzrпьного директора

www.kreditmarket.ua.

1.8. Мiсцезнаходження кредитодавця: 01033, м. Киiв, вул. Сiмr'iПрахових, 50

<<Б>r

1.9. Номер телефону центру кредитодавця з обслуговуваншI позиrlальникiв: 0 800 308 707

2.

Порядокта умови надання крелитiв
2.1. Кредитодавець надае позич€шьнику

кредит щляхом переказу грошових коштiв на банкiвський рахунок, зазначений
позичЕlJIьником в кредитному договорi.

2.2. Крепитодавець Надае позиll€rльнику

кредит без установлешUI якI,D( би то не було цiлей щодо

користрання/аозпорядженIUI кредитом зi сторони позиtl€tльника,

(для гrридбання пролукuii) щодо

у тому числi * без установленIUI спожrвчих цiлей

кредитом. Позичальник може
користуватися/розпоряджатися кредитом у будь-яких законних цiлях, тому числi
у
- у споживчих цiлях шллtом
надання кредитодавIIо доруrенш{ на перек€в кРедитних коштiв на користь продавця продукцii
у рахунок ii
придбання, €}ле не обмежуючись зазначеним.
2,3. Якщо перший кредит або його частина було надано позичtlльнику шляхом переказу грошових коштiв на його
власний банкiвський рахунок, то, в рамках того самого кредитного договору, кредитодавець може зrвначеному
у
порядкУ надатИ позшI€шьниКу додатковО один абО декiлька кредитiв (крелитна лiнiя).
2,4. Сума кредиту, який надаеться позич€lльнику, зазначаеться в паспорii кредиту, який е невiд'емною частиною
кредитного договору.
2.5. Мiнiмальна частина кредиту, яка пiдлягае обов'язковому поверненню щомiсяця, iменуеться (чергова частина
кредиту).
2.6. Чергова частина кредиту обчислюеться вiд сулли кредиту.
2.7. Розмiр черговоi частини кредиту та розмiри пРоцентiв визначiцоться в паспортi кредиту, який е невiд'смною
частиною
користрання/розпоряд*ення

2.8'Звеpнeнн'IпoЗичaлЬникaДoкpедитoДaвцяЗмeтoюoтpимaнI{я
здiйсtшоватися через буль-якi засоби зв'язку, вкJIючно
але не обмежуючись ними.

з

такими, як засоби телефоннЬго зв'яiку, .пЪ*фо"rоi пошти,

2.9. Позича-тrьник може вiдмовитися вiд oTpш,raHIUI нових кРеДитiв шJUIхом подашUI кредитодавIцо вiдповiдноТ
письмовоi за"яви до отриманIи таких кредитiв.
2,10.Позичшrьник мае право протягом 14 каJIендарни)( днiв з дюI укладенш{ кредитного договору вiдмовитися вiд
кредитного договору без поясненшI цршIин, у тому числi в разi oTpш,raHIUI ним грошовш( коштiв. Про HaMip

3.

вiдмовитися вiд кредитного договору позиtlЕlльник повiдомляе кредитодавця
у письмЪвiй формi (у паперовому абЬ
електронному виглядi з накJIаденням елекlронних пiдписiв, електронних r*rфровlл< пiдписiв, iнших аналогiв
власнор)щних пiдписiв (печаток) cTopiH у порядку, визначеному законодавством) протягом 14 каrrендарних днiв з
дня укJIаденшI кредитного договору. Якщо позичальник подае повiдомленIUI не особисто, воно мае бути засвiдчене
нотарiально або подане i пiдписане цредставником за наявностi довiреностi на вчинення такrх дiй. Протягом семи
к€tлендарних днiв з дати подан}UI письмового повiдомлення про вiдмову вiд кредитного договору позичiшьник
зобов'язаний повернути кредитодавIsо грошовi кошти, одер'жанi згiдно з цим договором, та сIшатити
цроценти за
перiод з дш одержанrrя коштiв до дшI ix повернення за ставкою, встановленою в п.3.5 rдшi Правил.

Проценти

3,1. За НаДаНнrI креДиту позиtl€tльник зобов'язуеться сплатити кредитодавIsо проценти.
3.2, Сума пРоцентiв Bcix видiв становить сукупну BapTicTb кредиту/кредитЬ.
3.3. Види процентiв:
l) Початковий процент - обчислюеться вiд суми кредиту i:

2)
з)

а) за лорученням Позича.тtьника стяryеться за рахунок кредиту, вiдразу при його наданнi;
б) вноситьсЯ пози.ItuIьниКом прИ збiльшеннi строку, на який надаеться кродит.

Щомiсячнi процеЕтИ - обчислюЮться вiД суми кредиТу та нарахоВуються що*l"r"r,о;
Рiчнi проценти фiчна вiдсоткова ставка) - обчис.lпоються вiд загаrrьноi суми грошового борry позшIальника
за кредитним договором та встановJIюються у розмiрi, що вiдповiдае перiолу часу в один piK, але
нараховуються щомiсячно, виходячи з кiлькостi днiв у капендарному рочi.

3.4. Ставка щодо кожного виду пРоЦентiв е фiксованою та визначаеться в паспортi кредиту, якшй е невiд'емною
частиною кредитного договору.

3.5. У випадку вiдмови позичальника вiд кредитного договору протягом чотирнадцяти днiв вiд дня його

укJIаденнJI

(така вiдмова передбачае поданнjI письмового повiдомлення та поверненшI отриманого кредиту), noi"*-u"r*
сшичуе, за перiод мiж моментом отриманшI кредиту i моментом поверненшI кредиту,
рiчнi проuекги у розмiрi
0,0000l% рiчнlо<, i звiльняеться вiд сплати iнших видiв процентЬ за зазначений перiод часу.

4.

Вйповiдальнiсть cTopiH.
4.1. За простроченюI поверненнrI кредиту таlабо сплати пРоцентiв позш{альник зобов'язаний сrшатити кредитодавщо

пеню у розмiрi подвiйнот облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла перiод, за який сплачуеться
у
пенrI, ttле не бiльше 15% вiд iрtи простроченIUI. Пеня за просlроченшI грошовID( зобов'язань нараховуеться
кожний день прострочення вiд супtи простроченшI та сплачуеться у порядку черговостi погашення вимог,
передбаченоi цими умовами.
4.2. У разi тривалого прострочення позич€lльником виконаннrI cBok грошових зобов'язань за кредитним договором,
tlозиtlальник за кожний шtатiжний перiод (перiол мiж граничнlали термiнами), протягом якого було допущене
зазначене прострочецIlll, сплачуе кредитодilвIцо штраф в такому розмiрi:
у разi простроченшI вiд 7 (семи) до 30 (трилчяти) лнiв вкJIючно - у розмiрi 100 (сто) грн. 00 коп.;
2) у разi прострочен}UI вiд 3l (тридцяти одного) до 60 (шiстдесяти)
днiв вк.rпочно - у розмiрi l50 (сто
п'ятдесят) грн. 00 коп.;
у разi простроченшI вiд 61 (шiстдесят одного) до 90 (дев'яносто) днiв вкrцочно - у розмiрi 250 (двiстi
п'ятдесят) грн. 00 коп.;
4) у разi простроченнrI понад 90 (дев'яносто) днiв - у розмiрi 350 (триста п'ятдесят) грн. 00 коп.
перше нарахування штрафу вiдбуваеться на 7 капендарний день простроченшI, а Bci нiстугшлi нарахування
штрафу вiдбуваються на наступний робочий день пiсля граншIного TepMiHy_
4.3. Сукупна cyN[a неустоiтки (штраф, пеня), нарахована за порушеншI зобов'язань позиtliшьнику на пiдставi кредитного
договору, не може перевиIцувати половини суми, одержаноi позичальником за таким договором, i не може бути
збiльшена за домовленiстю cTopiH.

l)

з)

5.

Виконання грошових зобов'язань
5.1. ПозичальниК зобов'язуетЬся щомiсячно, у граничний TepMiH, повертати чергову частину кредиту та сплачувати
щомiсячнi i рiчнi проценти.

в кредитному логоворi (паспортi кредиту), граниtIним TepMiHoM у межах кожного
календарноГо мiсяцЯ вважаетьсЯ те числО к€lлендарноГо мiсяця, яке вiдповiдае датi
цредитного договору. Якщо
граничний TepMiH припадае на число, яке вiдсугне у поточному календарному мiсяцi, то tраншIним ЪЬрмiном
вважаеться останнiй банкiвський день поточного календарного мiсяця. Якщо граничний TepMiH прrarчдче,u

5.2. Якщо iнше не встановлено

""rno,
яке у поточному календарному мiсяцi вiдповiдае небанкiвському дню, то грани.Iним TepMiHoM вважаеться
той
банкiвський день, що настае за зазначеним небанкiвським днем.
5.з. У випадку виконаншI позиllatльником зобов'язань з повернення черговоТ частини кредиту, сплати щомiсячних i
рlчниХ пРоЦентiВ до граничнОго TepMiHy, TaKi зобов'яЗанIU{ вважаЮться виконаНими у граншIний TepMiH (з огляду
на щомiсячне HapaxyBaнHrt суN( зазначених зобов'язань).

5,4. Строк, на який надасться кредит встановJIюеться в паспортi кредиry та визначаеться мiсяцями та сIIливае у
вiдповiдне число останнього мiсяця строку, якщо iнше не встановлено в кредитному договорi . При цьому
проценти нараховуються щомiсяця до закiнчення строку кредитранIuI. У випадку примусового стягнення
заборгованостi за кредитним договором, з урахуванням податкового законодавства, кредитодtIвець мае право
зупинити HapaxyBaнIш процентiв.

5.5. Грошовi зобов'язання, якi виникли у зв'язку з наданшIм одного кредиту, облiковуються та викоцдоться окремо i
незалежно вiд грошових зобов'язань, якi виникли у зв'язку з наданням кожного з iншlа< кредитiв.

5.б. Позича.ltьник зобов'язуеться виконувати Bci грошовi зобов'язання за кредитним договором цUutхом переказу
грошовю( коштiв за такими реквiзитами: п/р ЛЪ UA48 3395 0000 0002 б509 0002 0300 1 в АТ кТАСКОМБАНК>;
отримувач - ТОВ (ФК (ЦФР>> (Центифiкацiйний код: 357250б3); призначення платежу - ((сплата за
кредштним договором [номер кредитного договору| вiд [дата кредитного договору], [П.I.Б. позшIальника], без
ПДВ). Такий переказ може буги здiйснений у буль-який iз способЬ, зазначених на веб-сайтi кредитодавця:
www.kreditmarket.ua

5.7, Yci витрати, пов'язанi iз самим здiйсненням зазначеного пёреказу, покJIадаються на позI]FIапьника: позлгIальник
зобов'язуеться здiйсrповати виконанIuI грошових зобов'язань таким чином, щоби напежнi до отримання

кредитодавцем суN(и платежiв надходили на банкЬський рахунок останнього у повному обсязi та в установлений
строк (у граничний TepMiH). ,Щнем виконаншI грошових зобов'язань rrозшIzlльника вважасться день зарахування
cyl\{ TaKID(

5.8.

зобов'язань на банкiвський рахунок кредитодавця. Якщо, на викоЕаннrI свож грошовlдt зобов'язань

перед кредитодавцем, позиtltlльник здiйсr*ое шlатiж пiсля 21 години 00 хвилин поточного дня, то такий платiж
вважаеться здiйсненим у наступний банкiвський день,

У

разi затриманнrI споживачем сплати частини споживчого кредиту таlабо процентiв щонайменше на один

календарний мiсяць, а за споживчим кредитом, забезпеченrш iпотекою, та за споживчим кредитом на придбання
житла - щонайменше натри календарнi мiсяцi кредитодавеIь мае цраво вимагати поверненЕя споживчого кредиту,

строк виIIлати якого ще не настав, в повному обсязi. Таке положенIuI розгJuIдаеться як цраво кредитодавця
вимагати досlрокове повернення кредиту в paмKztx ст.lб Закону УкраiЪи кПро споживче кредитуваннrI).
6.

Черговiсть погашення вимог
6.1. У разi недостатностi суlпли здiйсненого платежу

позиtIzIльника дIя виконання зобов'язаннrI за кредитним договором
у повному обсязi ця суtl(а погашае вимоги кредитора у такiй черговостi:

1) у
2)
6.2.

1

першу чергу сIшачуються прострочена до lrовернення суш{а кредиту та простроченi проценти за

користуванIUI кредитом;

у другу чергу сплачуються cyl![a кредиту та проценти за користрання кредитом;
у третю чергу сплачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до договору про споживчий кредит.
У випадку дострокового поверненнrI кредиту, суп{а дострокового поверненнrI кредrry сплачуеться в четверту
черry. Cpla дострокового поверненшI кредиту зараховуеться в рахунок поверненшI тiеi черговоi частини кредиту,
яка пiдлягас поверненню у граничний TepMiH, який с хронологiчно ocTaHHiM серед TID( з нrоt, вiдносно яких не
здiйсrпова.пося поверненнrI черговI,D( частин кредиту.

3)

Вирiшення спорiв
7.1. Yci спори, що можуть виникFrути

7.2,

8.

-

у зв'язку з

ц}IIчr кредитним договором пiдlягають вирiшенrло IIIJutxoM

переговорiв, а у випадку недосягненIuI згоди *IIшяхом розгJuIду в судах УкраiЪи.
Сторони пiдтверджують, що цей кредитний договiр викоЕуеться за мiсцем знаходженЕя Кредитора - (01033, м.
КиiЪ, вул. CiM'i Прахових, 50 кБ>) та у випадку спору мiж сторонЕlми за цим договором, позов мохе пред'являтись
також за мiсцем виконаннrI договору.

Iншi умови
8.1. У випадках змiни мiсця фактичного мiсця прожlванIш позиtlЕlльника таlабо змiни його зареестрованого мiсця
проживанIи, змiни rIаспортних даних, iдеrгифiкацiЙного номеру, прiзвища, iм'я та по-батьковi, мiсця роботи пози.IаJIьцик зобов'язаний цовiдомити кредитодtlвця про TaKi змiни протягом п'яти днiв вiд дня iх настання, з
додаванням копiЙ докуплентiв, що iх пiдтверджують. За кожне порушеншI зобов'язанlrя, передбаченого цим
пунктом, позиtItlльник сппачу€ кредитодавIцо неустойку в розмiрi l% вИ суми перцого кредиту.
з тим, що кредIrтодавець може вiдступити буль-якi своi права вимоги та/або перевести будьякi своТ обов'язки за кредитним договором на користь iншоТ (TpeTboi) особи,
8.3. Необхiднiсть укладення договорiв щодо додатковш( чи сугryтнiх послуг TpeTix осiб, пов'язаних з отриманнrIм,
обслуговуваншIм та поверненням кредиту, - визначаеться власним волевиявленням позшчilльника на укJIаденнr{
зазначених договорiв, а також надан}uIм кредитодавIцо дор}чень на переказ кредитнш( коштiв у рахунок оппати
цiни зазначених договорЬ.
8.4. ПiдписаншIм з€uви-анкети позиrIальник засвiдчуе свою згоду на обробку Bcix його персональних данш(
кредитоДаВцем та Його контрагентами - з метою виникнення/виконання кредитнIr( зобов'язань таlабо
виникнення/виконання iнших зобов'язань з договорiв, якi можугь бути укладенi позичальником з кредитодавцем
чи Його контрагентами, а також з метою наданIш статистиt{ноi iнформафi про позшItшьника третiми особами;
Зокрема, позичальник засвiдчуе свою згоду на передання його персональних данш( до Мiжнародного БКI,
УкраiЪського БКI, Першого всеукраТнського БКI та iнших бюро кредитншi iсторiй, на Iх перевiрку зазначешими
бюро, а також на отриманшI кредитодавцем вiд ocTaHHix iнформацiТ щодо позичальника; умови такоТ згоди
позичr}льника не вимагають окремого повiдомленrrя позичальника про передання його персонtшьних даних TpeTiM
особам, а про Bci його
як суо,скта
их даних, позиtIапьник ввzDка€ться повlдомленим.

8.2. Позичальник згоден

8.5, ПiдписаннJ{М заrIВи-анкети позI]Flапьник надае своi персональнi данi не тiльки у зв'язку з укп.аденням та
виконанняМ кредитногО договору, а й у зв'язКу з пропозИцi.шr,rи укJIасти договори про наданшI iншrх посJrуг
-

такимИ пропозицiяМи, що можУгь бутИ зробленi позичtшьниКу зi сторони ilшlл< (KpiM крелитодавця) юридшIнш(
осiб, якщо позшIаJIьник надав згодУ на передання його персонапьнLD( даних iншlдr,t юрLцичним особам Ti обробку
останнiми його персонzuъних даних.
8.6. ПiдписаншIм з.шви-анкети позлгIапьник надае згоду вiдповiдно до Закону УкраТни кПро захист персонапьних
данш() на обробку своiх персонaшьнLD( данID( та ix передання TpeTiM особам (додаткового повiдомлення про таке
переданIя не вимагаеться), у тому числi, юридичнr.ш,t особал.t, якi е або булугь сторонами Кlryбу кБiзнес Стандарт>,
вiдповiдно до кумов дrя фiзичнrлr осiб>, що розмiщенi на веб-сайтi wrvw.kreditmarket.ua, з метою наданнrI
пропозицiй про послуги та отриманшI позиtlzшьником послуг, якi надаються такими юрид}цними особами; також
позичtшьник таким чином надае згоду на отримання вiд кредитодавIи та зillначен}D( юридиIIнIо( осiб, якi с або
бУДУТЬ СТОРОнами Кпубу <<Бiзнес Стандарт>, рекламноi та iншоi iнформачii, телефошшоt дзвiнкЬ, SMS, MMSповiдомлень, чи iнфорrrryвання у буль-який iнший спосiб цро новини, акцii, пропозицii зазначенш( юридичнrж осiб
щодо послуг, якi ними надаються.
8.7. ПОЗичаrrьник мае право на дострокове повернення кредиту про що BiH повiдомля€ кредитодавця. Якщо
позиtlltпьник скористався прalвом повернення кредиту цшяхом збiльшення суми перiодиllншк платежiв,
Передбачених графiком платежiв, кредитодавеIIь зобов'язаний здiйснити вiдповiдне кориграння кредитних
зобов'язань пози!Iальника у бiк iх зменшення, зокрема _ у бiк зменшенrrя загальноi кiлькостi щомiсячних платежiв
та, як наслiдок, строку, на який надано кредит.
8.8. Змiна умов кредитного договору здiйсtшоеться за домовленiстtо cTopiH шjurхом пiдлисання додатковш( угод до
кредитного договору.
8.9. ПРИПИнеrтня (розiрвання) кредлтного договору здiйсrпосться у загаJIьному порядку, передбаченому чинним
законодавством Украiни.
8.10.КРеЛИТНИй договiр набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами
дiе до закiнчення строку
кредитування та повного виконаншI взятLD( на себе зобов'язань по ньому.
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переказу грошових коштiв, яii фоводяться у вiдповiдностi,др]
фiвй Мiжнароднй пrrчiiжнй с"irеЙ та згiдно yпlou лоrоuЪр!
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Позшчальника для погашеншI вимог кредитодавця за кредитним доaоuоро", до ik повнЬго

2. , IHшI

поaчraй.

умови

2.1. Bci iншi улrови кредитного договору викладенi в Паспортi кредрlту та в Умовах отримаш{я
фiнансовlок кредитiв Тов кФк
кI_{ФР> релакuiя вiд 04.05. 2020, якi розмiщенi на сайтi ioB'noKu (ЦФР) www.krЪditmаrkеt.ча та з якими Позича.гtьник
ознайомI,Iвся до уIшаденшI цього ,Щоговору та до якrос Поэичаrrьник приедrтуеться пiдписавши rrёИ
Договiр.
.

2.З.CтopoнипiдтвepлжyютЬ'ЩoДoпiДписанняrьoгo,ЩoгoвopyBoHидoмoвились,щoпiДписаннЯц"@

кредитодавIUl може бути здiйсНено власноРу{ниМ пiдписоМ уповноваженоТ особи *рaдйод*.ц' або 'накладaпп""
електронного пiдпису або використанням факсимьного вiдтвореннJI печатки предrrодаuц" та аналогiв власнор)лного
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ТОВАРИСТВО З ОБN4ЕЖЕНОЮ ВIШIОВIДАЛЬНIСТЮ
кФIНАНСОВА КОМПАНUI кЦЕНТР ФIНАНСОВIЛ( РIШЕНЪ)

0l033, м. КиiЪ, вул. CiM'I Прахових,50 кБ>
свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоi установи вiд l9.03.2009 IK Ns55
(реестрачiйний номер: l б l 02З l 9), видане на пiдставi розпоряджешilI
,Щержфiнпослуг УкраiЪи вiд l9.03.2009 Ns193
Безстрокова лiцензй на наданшI грошовLD( коштiв у позику, в тому числi i на
)rмoBax фiнансового кредиту
0 800 308 707
info@
адреса офiцiйного веб-сайту

Гrпс om- fs с. com.

ua

www.kreditmarket.ua

л.jtдэфоф

*

iнформацiя заповнюеться за наявностi
кредит
i.

строк, на,який Еайс..tйa* хпедит
мета отримання кредиту

видп (фsrми), забезпёq_еЕii:Ф едlтгу
ПеОбхiднiсть Фбведепня, оцirtки
забезпечення кDелитч

5l {цф
9]рй iЦiт, в9до

iiЫi,

я

dlliiiFЙ'dlПDо

:

iецi

буль-якi законнi цiлi
безготiвковlдл шляхом,
протягом 3 (трьох) банкiвськlтх днiв вiл дIuI укJIаденн;I договоDч
* / застава / порука / застава * порука
так, у випадку застави - предмет застави оцirrrоеться за згодою cTopiH без
яких бц,то не було додатковID( витрат дlя кожноi iз cTopiH

розмiр,

26

базq нарqхvвання

розJvrlD, eDH.

вц суми кредиту
вlд суми кредиту

.]-,РiЧПi ,:':,.,],'
проценти,

:,на пiп_БiЬйлй]l
ilерiод**

.,..j,

вlд срIи кредиту

згiдно з графiком гrпатежiв

вiд суми боргу за договором

згiдно з графiком платежiв

вiд суми боргу за договором

згiдно з графiком гшrатежiв

вiд срли кредиту

згiдно з графiком ггrатежiв

**3aцIдttгryнктoмyстанoBлюетьcяпiльгoвийпеpioднапеpшiвiддaтийoTягoМцьoгo
перiолу позиtltшьник звiльняеться вiд внесення щомiсячнrоr процентiв та сшtачуъ
рiчнi проценти у ро.rфi,
дIя
пiльгового перiоду; сума належного виконання до закiнчення пiльгового перiоду: wi wv,ii
.рr.; у""ru"ouo""oмy
випадку BHeceHIUI
позичЕtльником Bciei цiеТ суми до закiнчення пiльгового перiоду, без простроченIUI внесеннящомiсячнlа< платежiв,
зобов'язання позиIIЕUIьника вважаються виконаними нalлежним чином i прлшиненш,tи
ставка щодо кожного виду процеrrгiв е фiксованою
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додатковi та суггугнi послуги кредитодавlц,
обов'язковi дtя укJlаданнrt договору. грн.

зфшьЁi эцтэатйза,,коФДитом-,ffн;

реальна. рiчна пDоцентна :ставка,,,Уо,оiqяих

ЗqCmеpecrceння:навеdeнioбчucлeнняpеальнoipiчнoiпpoцeнmнoicmqвкumаopieнпoiiotзае*@

спосrсuвача е репрезенmqmuвнuлru mа базуюmься на обранllх споасuвачем
умовм креduпування, вuклаdенuх вutце, i на
прuпуtценнi, tцо doeoBip про спо?rсuвчuй креdum lсUluuлаmuмеmься diйснuлt пролпя2ом поЬоdженоео cmpolg), а креdumоdавець
i
спо)rсuвач вuконаюmь cBoi обов'язкu на умовах mа у сmрокu, вuзначенi в doeoBopi;
реальна рiчна процё"arа сlпавкq обчuслена
на ocHoBi прuпуLцення, u4о проценmна сmqвка mа iHuti плаmееrci за послуеu креdumоdавця зсuuutаmчмуmься незмiннuмч mа
зqсmосовуваmuмуmься проmяzом сmроку dii dоzовору про спосrсuвчuй креdum

3аcmepe2Юeння:вuКopucmанняiнuluxcnocoбiвнadаннякpedumуmа/абoзмiнаiнuluхвu"l*й

мосrcуmь маmu нqслidком засmосування iHulot реальноt
рiчноt проценпноi сmавкu mа opieHmoBHot заеальноi варmосmi Kpedumy

dля спосtсuвача

граничний
TepMiH

]l

]:": ],]':'c)rмa,].,i.-.,:

i

неповерrrугого
..]кDедитч. гDн.

сукупно:

,i?,пQýл}aти,;ноlвDlVса

- iiqёrifiаiбЦimЯа*:i:l l

так / Hi; п9релiк осiб за наявностi'|
Ht

*,

послчги:сmil(овика

Hl

- iншi обов'язковi послчги н1
наслiдки гIDостроIIення вшсбЁанIr.i таlабоlневиконання iобовlязtiЯь,за кредrгнIдu договором:,]]:,,:,',. . .,, .. ,"';.,
]пепя подвiйна облiкова cfiIBKa НБУ, що дiяла у перiод, за який сплачуеться пеIuI, €lле
не бiльше 15% вiд суми простроченIш платежу, - за шростроченIu{ поверненнlI
гlв
кDедитY та/або сплати
позшIальником
зобов'язань за кредитним договором,
прострочення
у разi
позич€lльник за кожний календарний мiсяць, цротягом якого було догryщене таке
простроченIuI, сплачуе штраф:
у разi простроченIц вiд 7 до 30 днiв вкJIючно - l00 црн. 00 коп.;
у разi прострочешuI вiд 31 дня до 60 днiв вкJIючно - у розмiрi l50 грн. 00 коп.;
у разi простроченшI вiд 61 дня до 90 днiв вкJIючно - у розмiрi 250 грн. 00 коп.;
у разi простроченшI понад 90 днiв - у розмiрi З50 грн. 00 коп.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушенIuI зобов'язань

споживачем на пiдставi договору про споживчий кредит, не може перевищувати
половини ср{и, одержаноi споживачем за таким договором, i не може бути
збiльшена за домовленiстю cTopiH.
процентна ставка, яка застосовусться
, при невиконаннi зобов'язання
шодо поверненнrI кредиту
,lцш1 Iшатежl
8.

Iншi Бажливi поавовi аспеrсти

мqе право безкошmовно оmрu,fu,аmu копiю проекmу dozoBopy про спос!сuвчuй креdum у пuсь*tовiй чu елекmроннiй
зq
cBoiv
вuборол,t; це полозюення не зqсmосовуеmься у разi BidMoBu креdumоdавця Bid проdов?юення процесу уклаdання
формi
doeoBopy зi спожuвачем
споэrсuвслч

споз!сuвач Mcle право вidлловumuся Bid Dоzовору про спо?tсuвчuй креdum проlпяеом l 4 каленdарнuх dHiB
так
у поряdку mq наумовqх, вuзначенuх Законолl Украi|нu <Про споэtсuвче креdumування)):
споuсuвач л4ае прсtво dосmроково повернуmu споасuвчuй креdum без буdь-якоi dodamKoBot плаmu, пов'жаноi з dосmроковulw
поверненнял4; doeoBopoM про спосrсuвчuй креdum Mocrce буmu всmановленuй обов'жок повidомлення креdumоdавця про Haltlip
dосmроковоео повернення споэrсuвчоео коеdumу з оформлення,r,l вidповidноео dокуменmа
уJиовu dozoBopy про споэrсuвчuй креdum моэrсуmь вidрiзняmuся Bid iнформацii, HaBedeHot в цьому паспорmi споuсuвчоzо

креdumу,.mа,буdуmь зсL|lеlrсаrпu вid правеdеноi креdumоdав.цец ацiнкu креdumоспромоэюнасmi спосюuвача з урq{увqнням,
зокDема. наdаноi нutц iHфooMauii поь майновuй mq сiмейнuй сmан, розмiр dохоdiв пошо
дата надання iнформацiТ: l ШIл\{МлРРР
ця iнформацiя,зберiiае чиннiсть до дати припиненнrI договору

п.I.

Б., пiдпис

пiдтверджую отримання та ознайомЛёнlrя з iнфорЙаuiею,цро уцови цредитраIч та opierrгo.Bчу]]За_гальщy:Э,9pт.iСть кредиту,
наданi вIr(одrни iз обранш< мною умов кDед}ттування.
пiдтверджую oTpi.шaнIu мною всiх,,поясЕень, необхiдних лll8 забезпечення можливостi очiн:лiй,lч1 аiiliitбqалбlД9чвiр,до моiх
потреб та фiнансовоI ситуацii, зокрема
чяхом роз'яснення наведеноТ:iнформацiТ;: в:тому, числi,.'суцфих',харацтеристик
запропонованих послуг та певнIл( наслiдкiв, якi вони мо)I$ль мати дJUI мене, в тому числi в разi невиконан}Ul мною зобов'яЗань
за таким договоDом
Пl.ЩПИQl!I.QЗИЧ_аJIЬНИКа:

[дата, П. I. Б., пiдпис]

