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1. Основні  умови 

1.1. Умови отримання фінансових кредитів для фізичних осіб ТОВ «ФК «ЦФР» (далі за текстом – 

«Умови») є публічною пропозицією ТОВ «ФК «ЦФР» (далі за текстом – «кредитодавець») укласти 

кредитний договір. (публічна частина кредитного договору).  

1.2. Кредитний договір укладається шляхом погодження позичальником пропозиції кредитодавця про 

отримання кредиту та приєднання позичальника до цих умов. 

1.3. Приєднання позичальника до цих умов здійснюється через підписання ним кредитного договору-

індивідуальна частина кредитного договору (далі за текстом-кредитний договір).  

1.4. Підписання позичальником  кредитного договору може бути здійснене в електронному вигляді – 

шляхом їх скріплення електронним підписом позичальника. Електронним підписом позичальника 

вважаються його дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних позичальника 

або логічно з ними пов’язані та призначені ідентифікувати позичальника. Зокрема (але не 

обмежуючись цим), скріплення електронних заяви електронним підписом позичальника може бути 

здійснене на веб-сайті кредитодавця www.kreditmarket.ua через застосування позичальником 

одноразового ідентифікатора/пароля (електронний підпис одноразовим ідентифікатором), 

надісланого кредитодавцем за тим номером мобільного телефону, за яким позичальник 

ідентифікується. У випадку підписання кредитного договору в електронному вигляді таке підписання 

здійснюється в  Особистому кабінеті клієнта https://clients.kreditmarket.ua. клієнт має зареєструватись 

в особистому кабінеті на сайті https://clients.kreditmarket.ua, Використовуючи індивідуальний номер 

платника податків, найменування своєї власної електронної пошти (адреса електронної пошти 

верифікується шляхом направлення електронного листа з посиланням, необхідним для завершення 

процесу реєстрації), а також ввести одноразовий ідентифікатор, який надійде клієнту на мобільний 

телефон за яким позичальник був ідентифікований. Для укладення електронного договору чи інших 

дій, пов’язаних з його виконанням, фізична особа – громадянин України, повинен бути клієнтом 

кредитодавця, який відповідно до внутрішніх документів кредитодавця був ідентифікований і 

верифікований у присутності клієнта, і який засвідчив копії ідентифікаційних документів 

власноручним підписом. Позичальник створює в особистому кабінеті клієнта заявку на отримання 

кредиту, відповідно до запропонованих кредитодавцем кредитних продуктів. Після погодження 

заявки на отримання кредиту, кредитодавець надсилає в Особистий кабінет клієнта документи для 

отримання кредиту, які позичальник, після ознайомлення, підписує електронним підписом. Після 

підписання документів на отримання кредиту, такі документи зберігаються в Особистому кабінеті 

клієнта та електронна версія пакету документів за кредитним договором, додатково відправляється 

на верифіковану електронну адресу позичальника, яка використовується клієнтом для входу в 

Особистий кабінет, в форматі PDF. За запитом позичальника, кредитодавець може надсилати 

засвідчену копію кредитного договору, укладену в електронному вигляді на паперових носіях на 

адресу позичальника вказану в запиті. 

1.5. Підписання кредитодавцем кредитного договору та будь-які інші документів пов’язаних з 

укладенням та виконанням кредитного договору може бути здійснено з використанням 

власноручного підпису уповноваженої особи ТОВ "ФК "ЦФР" та/або цифрового підпису,  та/або 

аналогу власноручного підпису уповноваженої особи ТОВ "ФК "ЦФР",  та відтиску печатки,  які 

відтворені засобами допомогою засобів механічного копіювання. 

1.6. Всі терміни та поняття в цих Умовах вживаються в  значеннях визначені в законодавчій термінології 

відповідного предмета правового регулювання та визначені законодавством України 

1.7. Ці умови розроблені відповідно до Внутрішніх правил надання фінансових кредитів ТОВ «ФК 

«ЦФР» затверджених наказом генерального директора № 18 від 17.09.2019, які розміщенні на сайті 

кредитодавця www.kreditmarket.ua.   

1.8. Місцезнаходження кредитодавця: 01033, м. Київ, вул. Сім’ї Прахових,  50 «Б» 

https://clients.kreditmarket.ua/
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1.9. Номер телефону центру кредитодавця з обслуговування позичальників: 0 800 308 707 

 

2. Порядок та умови надання кредитів 

2.1. Кредитодавець надає позичальнику кредит шляхом переказу грошових коштів на банківський 

рахунок, зазначений позичальником в кредитному договорі.  

2.2. Кредитодавець надає позичальнику кредит без установлення яких би то не було цілей щодо 

користування/розпорядження кредитом зі сторони позичальника, у тому числі – без установлення 

споживчих цілей (для придбання продукції) щодо користування/розпорядження кредитом. 

Позичальник може користуватися/розпоряджатися кредитом у будь-яких законних цілях, у тому 

числі – у споживчих цілях шляхом надання кредитодавцю доручення на переказ кредитних коштів 

на користь продавця продукції у рахунок її придбання, але не обмежуючись зазначеним. 

2.3. Якщо перший кредит або його частина було надано позичальнику шляхом переказу грошових коштів 

на його власний банківський рахунок, то, в рамках того самого кредитного договору, кредитодавець 

може у зазначеному порядку надати позичальнику додатково один або декілька кредитів (кредитна 

лінія). 

2.4. Сума кредиту, який надається позичальнику, зазначається в кредитному договору 

2.5. Мінімальна частина кредиту, яка підлягає обов’язковому поверненню щомісяця, іменується «чергова 

частина кредиту». 

2.6. Чергова частина кредиту обчислюється від суми кредиту. 

2.7.  Розмір чергової частини кредиту та розміри процентів визначаються в  кредитному договорі. 

2.8. Звернення позичальника до кредитодавця з метою отримання кожного (крім першого) кредиту може 

здійснюватися через будь-які засоби зв’язку, включно з такими, як засоби телефонного зв’язку, 

електронної пошти, але не обмежуючись ними.  

2.9. Позичальник може відмовитися від отримання нових кредитів шляхом подання кредитодавцю 

відповідної письмової заяви до отримання таких  кредитів. 

2.10. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору 

відмовитися від кредитного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним 

грошових коштів.  Про намір відмовитися від кредитного договору позичальник повідомляє 

кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням 

електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів 

(печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) протягом 14 календарних днів з дня 

укладення кредитного договору. Якщо позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути 

засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення 

таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від 

кредитного договору позичальник зобов'язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані 

згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення 

за ставкою, встановленою в п.3.5 цих Умов. 

 

3. Проценти 

3.1. За надання кредиту позичальник зобов’язується сплатити кредитодавцю проценти. 

3.2. Сума процентів всіх видів становить сукупну вартість кредиту/кредитів. 

3.3. Види процентів: 

1) Початковий процент – обчислюється від суми кредиту і: 

                                а) за дорученням Позичальника стягується за рахунок кредиту, відразу при його наданні; 

                                б) вноситься позичальником при збільшенні строку, на який надається кредит. 

2) Щомісячні проценти – обчислюються від суми кредиту та нараховуються щомісячно; 

3) Річні проценти (річна відсоткова ставка) – обчислюються від загальної суми грошового боргу 

позичальника за кредитним договором та встановлюються у розмірі, що відповідає періоду часу 

в один рік, але нараховуються щомісячно, виходячи з кількості днів у календарному році. 

3.4. Ставка щодо кожного виду процентів є фіксованою та визначається в кредитному договорі. 

3.5. У випадку відмови позичальника від кредитного договору протягом чотирнадцяти днів від дня його 

укладення (така відмова передбачає подання письмового повідомлення та повернення отриманого 

кредиту), позичальник сплачує, за період між моментом отримання кредиту і моментом повернення 

кредиту, річні проценти у розмірі 0,00001% річних, і звільняється від сплати інших видів процентів 

за зазначений період часу. 

3.6. Протягом дії кредитного договору проценти не змінюються. Кредитодавець не має право 

збільшувати фіксовану процентну ставку  за договором без письмової згоди позичальника. 



  

4. Відповідальність сторін. 

4.1. У випадку прострочення виконання своїх кредитних зобов’язання Позичальник сплачує штраф в 

розмірі 1% від суми наданого кредиту за кожний факт виникнення прострочки відповідно до графіку 

платежів. Нарахування штрафу відбувається  на наступний робочий день після граничного терміну. 

4.2. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань позичальнику на 

підставі кредитного договору, не може перевищувати половини суми, одержаної позичальником за 

таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. 

4.3. У випадку невиконання або неналежного виконання кредитодавцем обов'язків за цим договором, 

кредитодавець зобов’язаний відшкодувати позичальнику збитки пов’язані з таким невиконанням. 

4.4. Сторона цього договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних 

обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України 

та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами 

 

5. Виконання грошових зобов’язань 

5.1. Позичальник зобов’язується щомісячно, у граничний термін, повертати чергову частину кредиту та 

сплачувати щомісячні і річні проценти. 

5.2. Якщо інше не встановлено в  кредитному договорі граничним терміном у межах кожного 

календарного місяця вважається те число календарного місяця, яке відповідає даті кредитного 

договору. Якщо граничний термін припадає на число, яке відсутнє у поточному календарному місяці, 

то граничним терміном вважається останній банківський день поточного календарного місяця. Якщо 

граничний термін припадає на число, яке у поточному календарному місяці відповідає 

небанківському дню, то граничним терміном вважається той банківський день, що настає за 

зазначеним небанківським днем.  

5.3. У випадку виконання позичальником зобов’язань з повернення чергової частини кредиту, сплати 

щомісячних і річних процентів до граничного терміну, такі зобов’язання вважаються виконаними у 

граничний термін (з огляду на щомісячне нарахування сум зазначених зобов’язань).  

5.4. Строк, на який надається кредит встановлюється в кредитному договорі та визначається місяцями та 

спливає у відповідне число останнього місяця строку, якщо інше не встановлено в  кредитному 

договорі . При цьому  проценти нараховуються щомісяця до закінчення строку кредитування. У 

випадку примусового стягнення заборгованості за кредитним договором, з урахуванням податкового 

законодавства, кредитодавець має право зупинити нарахування процентів.  

5.5. Грошові зобов’язання, які виникли у зв’язку з наданням одного кредиту, обліковуються та 

виконуються окремо і незалежно від грошових зобов’язань, які виникли у зв’язку з наданням кожного 

з інших кредитів. 

5.6. Позичальник зобов’язується виконувати всі грошові зобов’язання за кредитним договором шляхом 

переказу грошових коштів за такими реквізитами: п/р №  UA48 3395 0000 0002 6509 0002 0300 1 в 

АТ «ТАСКОМБАНК»; отримувач – ТОВ «ФК «ЦФР» (ідентифікаційний код: 35725063); 

призначення платежу – «сплата за кредитним договором [номер кредитного договору] від [дата 

кредитного договору], [П.І.Б. позичальника], без ПДВ». Такий переказ може бути здійснений у будь-

який із способів, зазначених на веб-сайті кредитодавця: www.kreditmarket.ua 

5.7. Усі витрати, пов’язані із самим здійсненням зазначеного переказу, покладаються на позичальника: 

позичальник зобов’язується здійснювати виконання грошових зобов’язань таким чином, щоби 

належні до отримання кредитодавцем суми платежів надходили на банківський рахунок останнього 

у повному обсязі та в установлений строк (у граничний термін). Днем виконання грошових 

зобов’язань позичальника вважається день зарахування сум таких зобов’язань на банківський 

рахунок кредитодавця. Якщо, на виконання своїх грошових зобов’язань перед кредитодавцем, 

позичальник здійснює платіж після 21 години 00 хвилин поточного дня, то такий платіж вважається 

здійсненим у наступний банківський день. 

5.8. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на 

один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим 

кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право 

вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. Таке 

положення розглядається як право кредитодавця вимагати дострокове повернення кредиту в рамках 

ст.16 Закону України «Про споживче кредитування».   

 

http://www.kreditmarket.ua/


6. Черговість погашення вимог 

6.1. У разі недостатності суми здійсненого платежу позичальника для виконання зобов'язання за 

кредитним договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості: 

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти 

за користування кредитом; 

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий 

кредит. 

6.2. У випадку дострокового повернення кредиту, сума дострокового повернення кредиту сплачується в 

четверту чергу. Сума дострокового повернення кредиту зараховується в рахунок повернення тієї 

чергової частини кредиту, яка підлягає поверненню у граничний термін, який є хронологічно 

останнім серед тих з них, відносно яких не здійснювалося повернення чергових частин кредиту. 

 

7. Вирішення спорів 

7.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим  кредитним договором підлягають вирішенню 

шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди –шляхом розгляду в судах України. Для 

вирішення спірних питань по виконанню сторонами умов цього договору, позичальник має змогу 

звернутися безпосередньо до Товариства, шляхом направлення письмового звернення на юридичну 

адресу ТОВ «ФК» ЦФР або на офіційну електронну поштову скриньку або звернутися за телефоном 

гарячої лінії: 0 800 308 707, виклавши в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження, які розглядаються 

Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». 

Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів 

та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі 

накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України. Національний банк 

України також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав 

споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті за посиланням: 

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection. Позичальник має право на звернення до Національного 

банку України у разі порушення кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією 

законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із 

споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а 

також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої позичальнику у процесі 

врегулювання простроченої заборгованості 

7.2. Сторони підтверджують, що цей кредитний договір  виконується за місцем знаходження Кредитора 

– (01033, м. Київ, вул. Сім’ї Прахових, 50 «Б») та у випадку спору між сторонами за цим договором, 

позов може пред’являтись також за місцем виконання договору.   

 

8. Інші умови 

8.1. У випадках втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа позичальника зміни місця 

фактичного місця проживання позичальника та/або зміни його зареєстрованого місця проживання, 

зміни паспортних даних, ідентифікаційного номеру, прізвища, ім’я та по-батькові, місця роботи , або 

у випадку  настання суттєвих змін в інформації, що надавалася клієнтом кредитодавцю для 

здійснення ідентифікації) – позичальник зобов’язаний повідомити кредитодавця про такі зміни 

протягом п’яти днів від дня їх настання, з додаванням копій документів, що їх підтверджують. За 

кожне порушення такого зобов’язання, передбаченого цим пунктом, позичальник сплачує 

кредитодавцю штраф в розмірі 1% від суми наданого кредиту. 

8.2. Позичальник згоден з тим, що кредитодавець має право відступити право вимоги за цим Договором 

Новому кредитору або залучити колекторську компанію, до врегулювання простроченої 

заборгованості Позичальника, та зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права 

вимоги, за цим договором, новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання 

простроченої заборгованості повідомити позичальника у спосіб, визначений частиною першою статті 

25 Закону України «Про споживче кредитування», про такий факт та про передачу персональних 

даних позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію 

відповідно до інформації розміщеної на сайті кредитодавця. Зазначений обов’язок зберігається за 

новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором. 

Укладення відповідного договору відступлення права вимоги здійснюється без додаткового 

погодження (без згоди) умов договору з позичальником. Взаємодія з позичальником та 

кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією та іншими особами, за цим договором, 



при врегулюванні простроченої заборгованості позичальника відбувається у будь-якій спосіб 

визначений частиною 1 (першою) статті 25 Закону України «Про споживче кредитування», а саме: 

1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих 

зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не 

заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час 

телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов'язковому 

попередньому узгодженню; 

2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі 

без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, шляхом 

використання програмного забезпечення або технологій; 

3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи 

перебування або за місцем роботи фізичної особи.; 

8.3. Кредитодавець зобов’язаний в разі залучення - новим кредитором або колекторською компанією, 

фіксувати, кожну безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у 

разі виникнення) зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, 

поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором 

та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного 

засобу, а також зобов’язаний   попередити зазначених осіб про таке фіксування в один із способів 

передбачених частиною 1 (першою) статті 25 Закону України «Про споживче кредитування»,; 

8.4. Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, 

обслуговуванням та поверненням кредиту, – визначається власним волевиявленням позичальника на 

укладення зазначених договорів, а також наданням кредитодавцю доручень на переказ кредитних 

коштів у рахунок оплати ціни зазначених договорів. 

8.5. Підписанням заяви-анкети позичальник засвідчує свою згоду на обробку всіх його персональних 

даних кредитодавцем та його контрагентами – з метою виникнення/виконання кредитних зобов’язань 

та/або виникнення/виконання інших зобов’язань з договорів, які можуть бути укладені 

позичальником з кредитодавцем чи його контрагентами, а також з метою надання статистичної 

інформації про позичальника третіми особами; зокрема, позичальник засвідчує свою згоду на 

передання його персональних даних до наступним бюро кредитних історій: ПАТ «Міжнародне бюро 

кредитних історій» (03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 65 офіс 306), ТОВ «Українське бюро кредитних 

історій» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.), ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних 

історій» (Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11) та інших бюро кредитних історій, на їх 

перевірку зазначеними бюро, а також на отримання кредитодавцем від останніх інформації щодо 

позичальника; умови такої згоди позичальника не вимагають окремого повідомлення позичальника 

про передання його персональних даних третім особам, а про всі його права, як суб’єкта 

персональних даних, позичальник вважається повідомленим. 

8.6. Підписанням заяви-анкети  позичальник надає свої персональні дані не тільки у зв’язку з укладенням 

та виконанням кредитного договору, а й у зв’язку з пропозиціями укласти договори про надання 

інших послуг – такими пропозиціями, що можуть бути зроблені позичальнику зі сторони інших (крім 

кредитодавця) юридичних осіб, якщо позичальник надав згоду на передання його персональних 

даних іншим юридичним особам та обробку останніми його персональних даних.   

8.7. Підписанням заяви-анкети позичальник надає згоду відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» на обробку своїх персональних даних та їх передання третім особам 

(додаткового повідомлення про таке передання не вимагається), у тому числі, юридичним особам, які 

є або будуть сторонами Клубу «Бізнес Стандарт», відповідно до «Умов для фізичних осіб», що 

розміщені на веб-сайті www.kreditmarket.ua, з метою надання пропозицій про послуги та отримання 

позичальником послуг, які надаються такими юридичними особами; також позичальник таким чином 

надає згоду на отримання від кредитодавця та зазначених юридичних осіб, які є або будуть сторонами 

Клубу «Бізнес Стандарт», рекламної та іншої інформації, телефонних дзвінків, SMS, MMS-

повідомлень, чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, акції, пропозиції зазначених 

юридичних осіб щодо послуг, які ними надаються. 

8.8. Позичальник має право на дострокове повернення кредиту про що він повідомляє кредитодавця. 

Якщо позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних 

платежів, передбачених графіком платежів, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне 

коригування кредитних зобов'язань позичальника у бік їх зменшення, зокрема – у бік зменшення 

загальної кількості щомісячних платежів та, як наслідок, строку, на який надано кредит. 



8.9. Зміна умов кредитного договору в тому числі і збільшення строку кредитування здійснюється за 

домовленістю сторін шляхом підписання додаткових угод до кредитного договору. Позичальник не 

має право на односторонню зміну строку кредитування.  

8.10. Припинення (розірвання) кредитного договору здійснюється у загальному порядку, передбаченому 

чинним законодавством України.  

8.11. Кредитний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення 

строку кредитування та  повного виконання взятих на себе зобов’язань по ньому.  

 

 

 

 

 



Додаток № 1 до Умови отримання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ЦФР» 

 

Кредитний договір (індивідуальна частина)            

м. Київ   .   .      

ТОВ ФК «ЦФР», надалі «Кредитодавець» та 

прізвище 

ім’я 

по батькові 

  

 ІПН           

 , надалі «Позичальник» уклали цей Договір про наступне: 

   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитодавець зобов'язується надати кредит у розмірі та на умовах, встановлених цим договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та 

сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором.  

1.2. Кредит надається позичальнику на наступних умовах:  

тип кредиту, мета кредиту кредит на будь –які цілі 

сума кредиту, грн.  

порядок та умови надання 

кредиту 
безготівковим шляхом або  готівкою, протягом 3 (трьох) банківських днів від дня укладення договору 

строк, на який надається 

кредит, міс. 
 

процентна ставка за кредитом, 

її тип 
Фіксована та не підлягає зміні протягом строку кредитування 

                                   процентні 

ставки: 
розмір, % база нарахування розмір, грн. 

Початковий 

процент 

При 

наданні 

кредиту 

 

від суми кредиту 

 

при 

збільшенні 

строку, на 

який 

надається 

кредит 

 

від суми кредиту 

 

Щомісячні проценти**  від суми кредиту згідно з графіком платежів 

Річні проценти 

загальні  від суми боргу за договором згідно з графіком платежів 

на 

пільговий 

період**  

 від суми боргу за договором згідно з графіком платежів 

** за цим пунктом установлюється пільговий період на перші від дати надання кредиту ХХ платіжних періодів протягом цього періоду позичальник 

звільняється від внесення щомісячних процентів та сплачує річні проценти у розмірі, встановленому для пільгового періоду; сума належного виконання до 



закінчення пільгового періоду: YYY YYY,ZZ грн.; у випадку внесення позичальником всієї цієї суми до закінчення пільгового періоду, без прострочення 

внесення щомісячних платежів, зобов’язання позичальника вважаються виконаними належним чином і припиненими 

види забезпечення надання 

кредиту 
– / застава / порука / застава + порука 

Предмет застави (зовнішня 

оцінка предмета застави не 

відбувається) 

 

1.3. Позичальник зобов’язується сплачувати проценти за користування кредитом та здійснювати повернення кредиту на наступних умовах: 

Порядок повернення кредиту: кількість та розмір платежів, періодичність внесення (графік платежів) 

№

 

п

/

п 

Дата 

видачі 

креди

ту / 

дата 

плате

жу/гра

нични

й 

термін 

Кіль- 

кість 

днів у 

розрах

ун- 

ковом

у 

період

і 

Чиста 

сума 

кредиту 

/ сума 

платежу 

за 

розраху

н- 

ковий 

період, 

грн 

Види платежів за кредитом Реальна 

річна 

про- 

центна 

ставка, % 

Загаль- 

на 

вартість 

кредиту

, грн 

сума 

кредиту 

за дого- 

вором / 

пога- 

шення 

суми 

кредиту 

річні 

процен

ти за 

корист

ування 

кредит

ом 

щоміс

ячні 

проце

нти за 

корист

ування 

креди

ом 

платежі за супровідні послуги 

кредитодавця 

кредитного 

посередника 

(за наявності) 

третіх осіб 

       за 

обс

луг

о- 

вув

анн

я 

кре

дит

ної 

заб

орг

о- 

ван

ост

і 

комі

сія 

за 

нада

ння 

кред

иту 

інші 

послу

ги 

креди

то- 

давця1 

комі

сій- 

ний 

збір 

інша 

плата 

за 

послуг

и 

креди

т- 

ного 

посере

д- 

ника1 

за 

роз

ра- 

хун

ков

о- 

кас

ове 

обс

луг

о- 

вув

анн

я 

п

ос

л

уг

и 

н

от

а- 

рі

ус

а 

п

ос

л

уг

и 

о

ці

н

ю

- 

ва

ча 

посл

уги 

стра

хо- 

вика 

інші 

посл

уги 

треті

х 

осіб1 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

1

5 

16 17 18 19 

1  Х               Х Х 



У

с

ь

о

г

о 

                  

Дата повернення кредиту співпадає з датою останнього платежу по графіку платежу 

1.4. Підписавши цей Договір позичальник  доручає кредитодавцю виплатити/сплатити, за рахунок отриманого кредиту, такі суми грошових коштів за 

наступними реквізитами: 

 

сума, грн.        ,  

отримувач  

рахунок*  

призначення   

 

* У разі виплати/сплати, за рахунок отриманого кредиту, грошових коштів на рахунок банку, призначений для обліку і виплати грошових переказів через 

касу банку згідно умов договору з кредитодавцем, та якщо Позичальник не звернувся  (-лася) у письмовій формі до банку за отриманням зазначеної суми 

протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дня надання даного доручення, то, у такому випадку, Позичальник дає згоду/розпорядження на сплату всієї цієї 

суми зазначеним банком на користь кредитодавця, в рахунок виконання грошових зобов’язань за кредитним договором, у передбаченій ним черговості 

погашення вимог.   

 

2. ПОЗИЧАЛЬНИК ПІДПИСУЮЧИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПІДТВЕРДЖУЄ: 

2.1. що до укладення цього Договору  ТОВ «ФК «ЦФР» надав йому інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою 

прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення цього Договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту (Паспорт споживчого 

кредиту) відповідно до затвердженої законодавством форми. 

2.2.що ТОВ «ФК «ЦФР» у відповідності до вимог чинного законодавства, у чіткій та зрозумілій формі ознайомило мене з інформацією, вказаною в ст.11 

Закону України "Про захист прав споживачів" , ст. 6, 9 Закону України «Про споживче кредитування», ст.12. Закону України "Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншою інформацією 

2.3. та надає свою згоду Кредитодавцю та будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за цим Договором на: - залучення колекторської компанії 

до врегулювання простроченої заборгованості; - доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення 

через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього Договору, визначеної Законом України 

"Про організацію формування та обігу кредитних історій 

2.4. та надає свою згоду Кредитодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за цим Договором, та залучений колекторській компанії на 

взаємодію з близькими особами Позичальника, третіми особами, дані яких Позичальник на законних підставах надав Кредитодавцю, та/або які пов’язані з 

Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, для отримання та передачі інформації щодо Позичальника, 

яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Кредитодавцем своїх зобов’язань, та/або для інформування про 

поточний стан Заборгованості та дати платежів, та/або  інформування про необхідність виконання Позичальником зобов'язань за цим договором, та/або  

реалізації своїх прав за Договором 

2.5. та гарантує, що до укладення цього Договору, ним отримано у близьких осіб та третіх осіб, дані яких Позичальник на законних підставах надав 

Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, згоду на передачу їх 

даних Кредитодавцю та згоду на взаємодію з Кредитодавцем, особою, яка в подальшому набуде прав вимоги за цим Договором та залученою колекторською 



компанією. При цьому Позичальник повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за 

незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про вказаних вище осіб 

2.6. Підписуючи цей Договір Позичальник розпоряджається на передачу інформації про укладення цього Договору, про його умови, стан виконання, 

наявність простроченої заборгованості та її розмір своїм близьким особам, третім особам, дані яких Позичальник на законних підставах надав 

Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками. 

2.7.Позичальник згоден з тим, що кредитодавець має право відступити право вимоги за цим Договором Новому кредитору або залучити колекторську 

компанію, до врегулювання простроченої заборгованості Позичальника, та зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги, за 

цим договором, новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити позичальника у спосіб, 

визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та з урахуванням п.8.2. Умов отримання фінансових кредитів ТОВ 

«ФК «ЦФР» (публічна частина). 

2.8.Підписання позичальником  кредитного договору може бути здійснене в електронному вигляді – шляхом їх скріплення електронним підписом 

позичальника. Електронним підписом позичальника вважаються його дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних позичальника 

або логічно з ними пов’язані та призначені ідентифікувати позичальника. Зокрема (але не обмежуючись цим), скріплення електронних заяви електронним 

підписом позичальника може бути здійснене на веб-сайті кредитодавця www.kreditmarket.ua через застосування позичальником одноразового 

ідентифікатора/пароля (електронний підпис одноразовим ідентифікатором), надісланого кредитодавцем за тим номером мобільного телефону, за яким 

позичальник ідентифікується. У випадку підписання кредитного договору в електронному вигляді таке підписання здійснюється в  Особистому кабінеті 

клієнта https://clients.kreditmarket.ua. клієнт має зареєструватись в особистому кабінеті на сайті https://clients.kreditmarket.ua, Використовуючи 

індивідуальний номер платника податків, найменування своєї власної електронної пошти (адреса електронної пошти верифікується шляхом направлення 

електронного листа з посиланням, необхідним для завершення процесу реєстрації), а також ввести одноразовий ідентифікатор, який надійде клієнту на 

мобільний телефон за яким позичальник був ідентифікований. Для укладення електронного договору чи інших дій, пов’язаних з його виконанням, фізична 

особа – громадянин України, повинен бути клієнтом кредитодавця, який відповідно до внутрішніх документів кредитодавця був ідентифікований і 

верифікований у присутності клієнта, і який засвідчив копії ідентифікаційних документів власноручним підписом. Позичальник створює в особистому 

кабінеті клієнта заявку на отримання кредиту, відповідно до запропонованих кредитодавцем кредитних продуктів. Після погодження заявки на отримання 

кредиту, кредитодавець надсилає в Особистий кабінет клієнта документи для отримання кредиту, які позичальник, після ознайомлення, підписує 

електронним підписом. Після підписання документів на отримання кредиту, такі документи зберігаються в Особистому кабінеті клієнта та електронна версія 

пакету документів за кредитним договором, додатково відправляється на верифіковану електронну адресу позичальника, яка використовується клієнтом 

для входу в Особистий кабінет, в форматі PDF. За запитом позичальника, кредитодавець може надсилати засвідчену копію кредитного договору, укладену 

в електронному вигляді на паперових носіях на адресу позичальника вказану в запиті. 

3. ІНШІ УМОВИ 

3.1.Кредитний договір діє в межах строку на який надається кредит та припиняється належним його виконанням. Зміни до договору вносяться  за згодою 

сторін, шляхом підписання додаткових угод. Зміна умов кредитного договору в тому числі і збільшення строку кредитування здійснюється за 

домовленістю сторін шляхом підписання додаткових угод до кредитного договору. Позичальник не має право на односторонню зміну строку 

кредитування. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від кредитного договору без 

пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів в порядку передбаченому в п. 2.10 Умов отримання фінансових кредитів ТОВ «ФК 

«ЦФР» (публічна частина) та Закону України «Про споживче кредитування». 

3.2.У випадку прострочення виконання своїх кредитних зобов’язання Позичальник сплачує штраф в розмірі 1% від суми наданого кредиту за кожний факт 

виникнення прострочки відповідно до графіку платежів. Нарахування штрафу відбувається  на наступний робочий день після граничного терміну.  У 

випадку невиконання або неналежного виконання кредитодавцем обов'язків за цим договором, кредитодавець зобов’язаний відшкодувати позичальнику 

збитки пов’язані з таким невиконанням.Сторона цього договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що 

засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами 



3.3. Кредитодавець зобов’язаний в разі залучення – новим кредитором або колекторською компанією, фіксувати, кожну безпосередню взаємодію з питань 

врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, 

майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або 

звукозаписувального технічного засобу, а також зобов’язаний   попередити зазначених осіб про таке фіксування в один із способів передбачених 

частиною 1 (першою) статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» 

3.4. Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, – 

визначається власним волевиявленням позичальника на укладення зазначених договорів, а також наданням кредитодавцю доручень на переказ кредитних 

коштів у рахунок оплати ціни зазначених договорів. 

3.5. Всі інші умови кредитного договору зазначені в Умовах отримання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ЦФР» (публічна частина) редакція від 02.02.2022 , 

які розміщені на сайті ТОВ «ФК» «ЦФР» www.kreditmarket.ua та з якими Позичальник ознайомився до укладення цього Договору та до яких Позичальник 

приєднується підписавши цей Договір.  

3.6. Цей Договір, Умови отримання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ЦФР» редакція від 02.02.2022 складають єдиний кредитний договір. Позичальник 

підписавши цей Договір підтверджує, що свій примірник цього Договору він отримав. 

3.7. Сторони підтверджують, що до підписання цього Договору вони домовились, що  підписання цього Договору зі сторони кредитодавця може бути 

здійснено власноручним підписом уповноваженої особи кредитодавця або накладенням електронного підпису або використанням факсимільного 

відтворення печатки кредитодавця та аналогів власноручного підпису уповноважених осіб кредитодавця за допомогою засобів механічного копіювання.  

3.8.Кредитодавцю та будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за цим Договором, а також залученим ними колекторським компаніям 

забороняється повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її 

розмір особам, які не є стороною цього Договору, окрім випадків повідомлення такої інформації особам вказаним в п. 2.6 цього Договору. 

3.9. Для вирішення спірних питань по виконанню сторонами умов цього договору, позичальник має змогу звернутися безпосередньо до Товариства, шляхом 

направлення письмового звернення на юридичну адресу ТОВ «ФК» ЦФР або на офіційну електронну поштову скриньку або звернутися за телефоном гарячої 

лінії: 0 800 308 707, виклавши в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження, які розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом 

України «Про звернення громадян». Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та похідних 

(деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк 

України. 

4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Кредитодавець Позичальник 

ТОВ «ФК «ЦФР» ПІБ 

01033, м. Київ, вул. Сім’ї Прахових, 50 «Б» адреса 

Код за ЄДРПОУ 35725063 ІПН 

р № UA48 3395 0000 0002 6509 0002 0300 1  у АТ «ТАСКОМБАНК»  

 

Уповноважена особа Кредитодавця 

 

 Підпис_____________________ 

                                  

 

                                                           ____________________(Підпис) 

 

 

 Цей договір укладений за сприянням кредитного посередника: _____________________________, 

адреса___________________________________________________________________________ 


