затверджено наказом генерального директора ТОВ «ФК «ЦФР» від 2018.11.16 №14
додаток 3 до умов отримання кредитів та інших послуг від ТОВ «ФК «ЦФР»: форма «Заява на отримання кредиту»
Заява №
від
.
.
на отримання кредиту від ТОВ «ФК «ЦФР»
1. Персональні дані
прізвище
дата народження
.
.
ім’я
ІПН
по батькові
паспорт громадянина України
серія та номер / документ №
ким виданий
коли
.
.
зареєстроване місце проживання
фактичне місце проживання
область, район
область, район
місто
місто
вулиця
вулиця
будинок
будинок
корпус
кв.
корпус
кв.
контактна інформація
/
код / моб. тел.
е-пошта
код / дом. тел.
/
код / роб. тел.
/
засвідчую, що всі мої персональні дані, які містяться у цій заяві, є правильно викладеними та достовірними
2. Прийняття умов кредитного договору
згоден(-на) з тим, що підписаний мною паспорт кредиту № ______________ від ______________ року містить умови укладеного
мною кредитного договору, а ця заява разом з паспортом кредиту (включно з його наступними змінами) та з умовами
отримання кредитів та інших послуг від ТОВ «ФК «ЦФР» – становлять кредитний договір між ТОВ «ФК «ЦФР», як
кредитодавцем, та мною, як позичальником (далі за текстом – «кредитний договір»)
умови кредитного договору, зокрема, умови про сукупну вартість кредиту/кредитів, мені роз’яснені та зрозумілі
ознайомився(-лася) з кредитним договором до його укладення і згоден(-на) з усіма його умовами; мій примірник цієї
заяви і паспорт кредиту – отримав(-ла), умови отримання кредитів від ТОВ «ФК «ЦФР» – згоден(-на) отримати
шляхом роздрукування з веб-сайта кредитодавця www.kreditmarket.ua
засвідчую, що я повідомлений кредитодавцем у встановленій законом формі про всі умови, передбачені ч. 2 ст. 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 №2664ІІІ, ч. 2 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII, ч. 4 ст. 6, ч.ч. 2, 3 ст. 9 Закону
України «Про споживче кредитування» від 15.11.2016 №1734-VIII, та їх зміст, а також про всі інші умови,
повідомлення про які є необхідним відповідно до вимог чинного законодавства України
зобов’язуюся виконувати кредитний договір і регулярно ознайомлюватися з його змінами на зазначеному веб-сайті
3. Доручення
доручаю ТОВ «ФК «ЦФР» виплатити/сплатити, за рахунок отримуваного мною кредиту, такі суми грошових коштів:
сума, грн.
,
отримувач
рахунок*
призначення
сума, грн.

,

сума, грн.

,

отримувач
рахунок
призначення
отримувач
рахунок
призначення
______________________________________________________________________________________________________________________________

* У разі виплати/сплати, за рахунок отриманого мною кредиту, грошових коштів на рахунок банку, призначений для
обліку і виплати грошових переказів через касу банку згідно умов договору з кредитодавцем, та якщо я не звернувся
(-лася) у письмовій формі до банку за отриманням зазначеної суми протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дня
надання мною даного доручення, то, у такому випадку, даю згоду/розпорядження на сплату всієї цієї суми зазначеним
банком на користь кредитодавця, в рахунок виконання моїх грошових зобов’язань за кредитним договором, у
передбаченій ним черговості погашення вимог.
У разі виплати/сплати, за рахунок отриманого мною кредиту, грошових коштів на рахунок банку, призначений для
обліку та переказу грошових коштів, які проводяться у відповідності до правил Міжнародних Платіжних Систем та
згідно умов договору з кредитодавцем, даю згоду кредитодавцю ініціювати договірне списання грошових коштів з мого
банківського рахунка, для погашення вимог кредитодавця за кредитним договором, до їх повного погашення.
позичальник: П.І.Б.
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.
.

