('под,альшого обс;rуговуваtrtt.я) кре;циl-у,
Кре;tи t,одавilя :],гакими особаN{и.

а l,ак()ж розмiпдус I{a

HboN{)/ гlр[lвиJlа crtiBrrpaцi

1.6, Стоlэони поI,одиJIи, tцо у разi обрання Сторонами забезпечення у виглядi trоруки,

[Iозлtчаrtыtик зобов'язаний надати забезпечеtlня - поруку третьоi особи, яка вiдповiдае вимогам
,цо осiб, яtti надlакl,гь лоllа,tкоrзi та cylryTHi rtoc:t1,1,11 в]IзIIаченим Ilозича:lьником, а договiр поруки

,гаtсоi трегьоi особи вiдповiдатимtэ ви\.{огаN{ до вiдrrовiдних договорiв, tllo ltрийrtатоться
ltрелиr,олавцеI\l у ltKocTi забезttечення.
,I,a сплатllти процеI{тL{ за KoplIcтyвaHIIrI
1.1 . Ilозtлчальник :]обов'язу€],гься пOBep}tI/1,1i кl]еllит
t(реди,l,о\{ з .llоl,рllN,lаIIIIям I'рафiка trлателtiв, rц,о с невiд'емпоIо частиноIо цього f{оговора до
закi}ILIення строку! I]изначеного п. 1.1.5 цього .Щоговору.
1.8. Крелит надасться 11озичальнику го,гiвкоlо у Kaci Кредитодавцяr або (згiдrrо заяви
l1ози.Iаль,ниiса) шjIяхом безготiвкоlзого перерахуваI]ня суNlи кре/lиту на рахунок, вкаваний
llози.лалъ,trиком у заявi, або згiдно заяви Позичальника шляхом спрrIмуваIIнr{ на поIlовнеIlIIя
добровi.ltьного доlцаткоl]ого пайоrlого внеску Позичальника, Ненаданrrя I]ози.liutt,ltиttсlм
реl<вiзитiв свого рах)/IIку в банку (нirданняг реквiзитiв з помилкап,rи) або IIеявка IlозичалыIика за
оlри\lанняN{ кредиту го,гiвкою через кпq,у Itредитода]]ця (чи ухилеtIня iншим способом вiд
отриNIанIIя tсредиту), а також неви.конання Позичальником зобов'язання щодо забезпечення
креi{иl,у. передбаченого п. 4,|. цього /{оговору, якщо забезпечення зобов'язання tliдлягае
офорпt.ltеlttIIо окреt4им i{огоt]ороN{. ,га зсбов'яl]ання п{о/Iо укладан}Ir{ договору но,гарiа,rьlлtIх
,гаiirбо ittших
1I()с"I)/г
додаткових чи cylly,r-Hix гtос.;rуr, у разi, якщо вони необхiдtti ]{.ltя ук_падеItIIrl
договор}, lIро сlIоживчий ttредит. передбаLIеIIого гt. 1.З., п.1.4,га п.1.6. IIього f{oгoBo1,1l. зtliлlьtt;tсl
ltредиr,одавц.lt вiд tзiдпоtзiла'lrьнсlстi за пэруIпення зобов'язаFIня, передбаче}Iого lI. 1.2 цьог,о
,I{ot,oBopr,.

1.9. /{aToro отримання кредиту вважаетьOя дата видачi Позича_пьнику суми кредиту готiвкоtо
через касу Кредитодавця, а при безготiвь:ових розрахуI{ках * дата списа}Iня вiдповiдноi суми з
paxyнK\l Крелитолавця, при спряIvI:/ваннi на поlIовнення лобровiльного додаткового паliового
l]IIect(v 1-Iози.iаrrьниttа дата зарахувiiння суми кредиту на поповнення лобровiльтtого

внеску Позич алыtика.
1.i0. /{aToro поверrtеttпя (tlогашrелttt-я) Kpel{Ii,[)I TttK са\,{о як i датоtо сплати проttентiв l]]]a)Iiacl,bcJl
дата оф,эрп,tлення Крелитодавцем прtлб;/тttовIлх касових орлерiв на отриманi суми, а при
безготiвкових розрахуI{ках - дата зарахування коштiв на рахунок Кредитодавця, при спрямуваннi
.цобровi.ltьних додаткових пайових вHecKiв llозичальника на погашення кредиl,у та процентiв за
його користуваннrr за пLIcbмoвolo за;,IвоIо LIлеIIа кредитноТ спiлttи за умови дотриN{анI{я кредиl,ною
ctti_tKolo норл{атив), достатI{остi капiта-,tу гtiс:rя прийняття cl]ocTepe)tнoIo радоIо кредL{,гIIоI сlti:lки
вiлttсlвiдt,ttlгсl рitttенl{я -- дата шрийгlя,гтяt спостережноIо радою креltитноi сrti;tt<и tзiJttоtзiдlttlt,сl
ilодатi(о

во r,o гiаtiоlзо 1,o

рiшенrtя..
i.1 1. ltре;tиl, Iiадаетьоя на yil{oBax
(cп:tattttt проtlеttlпiв i ocltoBttoi' cyMu лсреduпау в кittъli сmроку dil креdumlюzо dozoBopy; перiоduчttоi
cп",lalllLl проtlеttпliв i сплаmu ocltoBltoi' cylvtl креdumу в кiнцi сmроку )ii креdumtюео dоеовору;
lлерiоdtlчltо|спцсtпlt,t пpcltyeltпliB i пеlэiоduчltоi сп:tсtпltt piBtttlx часmок ocltoBltoi'c,yлttt креdчmу, ял;i

рOзрахо(l|уlопlьсrl Lll]lяхо.ll di:tettttя за?а.,lL,ltоl c,1,.lttt ltaOcпtozo креduпlу lt(l Ki/tbKicпlb перirlОirз
liOpttCl71\,,tз{lttttst кlлеdtпl1о.tt,,перiслОttчltrli c,lt,,tctllttt проtlеltпliв i octtoBltol cy]lLt l;,oedullt,1,"1liritttt,ltlt
()()_,lrl.|l1.1", зсl яl{L1.11 tlеlлеОбачсtсlt,tьсrl ll.eз.lt.iltttct (oOttclltoBa) су,l4q ппаmеJtсу пр()lпя?а.\1 (jc,b()?o cпlpll;),,
Оi

i' l;pe

О tt

пtl t oz

о

О

oz ов о 1ly. )

2.1. Позичальник

2. п]рАвА тА оБов,язки CTOPIH.
KpiM обOв'язкiв, передбачених вищезазначеними пуI{ктами цього

f{оговорl,. зобов'язаний
2.1,1. Ilикористати кредит за ш,i:rboBptм призначенням, визначеним цим ffоговороr,l.
2.1.2, llадаватrr Кре;tитодавцIо Bci пс:обхi;lIti докупtенти для здiйснеttняt tlelleBipttIl цiльоIзсlt,о
:

I]tlкорlIс,гаI IIIя кре,rlи,гV.

2.1.3, B.racHo здiйснrовати ttлlетежi щоло погашеIIIIя кредиту
користуваIlня кре/]и,гом, вiдповiдно до Графiка платехсiв.

i

прочеrrтiв, нарахова}lих за

2.1.4. llисьмово повiдолrляти Itр,эдцlgоuuuо про змiни плiсця прохiивання, роботи,

ltон,гакl-I{их ,гелефонiв, tlрiзвиlтiа або iпл'я

i(ре;tи,годавець

та iHrпi обставини, що здатнi вппинути на виItонання
позичапьник

зобов'rIзаlIь С,гсlрirr за цим f{оговорошr, протягоNt
l]и}lt{кнення,

i5

(п'ятнадцяти) робочих днiв з момен,гу ix

2.1.5, Укласти llоговiр(-и) зазначений(-i) у п. 1.З. цього /lоговору, а також, договiр з
шIодо забезпечення 1]I{коI{ання зобов'язання I-IозичzuIьниtсом перед
Kpe;IиTo,ttzlBt(eп,{ заt цим Догоtsором, як[(о забезпе.tеttня зобов'.язання гriдляr,ас офорлtltеttlilо
[{ре;{лtто.'_tавцеп,t

OKpeN,Ili.\1

jiоговоро\{.

2.1.6.

Опла,гlt,1-},1 греT,irt

особапt за cBiii рахунок ttов'язанi з викоЕIанням цього /"{oгoBopy
а сапле: оцirrку IIредN{етiв заставlл, держаi]не N,ито, tIо,гарiа:tыri

r,to;lt;tttlзi ]]и,l,ра,I,li (за наявностi),
tloc jIугl.{, cTpaxoBi платехti.

2.|,7. У випадку прострочення сплати частини або Bcici суми кредиту сплатити HapaxoBaHi
tIроценти за користування кредитоN{ виходячи з фактичного строку користування кре.щитоl\4,
l]Kj]IoчaIoLIIl JiенL погаIпенIIя ,га неустойку(rштраф, пеню), нараховану вiдповiдно до розлi;lу 6
tlbo1-o /{oгoBop1,.

2,1.8. IIроrягоr.r ceмtt калеtillilрIlих ;irriB з лати lIo/{aHFIrI Креди,годавцrо письNlоI]ог,о
tttlвi]lсllrлеttня llpo вiдмову вiд цього Щоговору з дотриманIIr{N.{ I]иNlог зазнаIIеIIих у гt.2.2.З.
lloBepl-IyTlI Креди,голавцlо грошовi кошти, одер)I(анi згiдно з цим !оговором, та сплати1-и
проtIеlIти, за перiод з дIIя одержання ltоштiв до дня iх повернення за cTaBKoIo, встановленоIо tIим
/]огоlзорсlм.

13,iaKoп,ty разi поверI{ення l1,эзу.tаJ,rrIикоNI грошових коштiв, одержанIлх згiдно з цIi\{
l]оговорсlr4, та сп.[ата lIроцеFIтiв за перiол з дl]я одержання ксtштiв .г{о дIIrI Т,ч ltоtзерне]Illrl ,Ja
c,гzll]KoIo. l]стаIlоR"Iеною циNl f{огсllзором. не с п,lаIежаN{и, вiдшкодуваII}IrIN{и. шt,траt[ttllлtи
саltкr{iяrли за реа-пiзацiю }iозичашrьником права на вiдпtову вiл цього Щоговору.
llозичl--tг,ник IIе зобов'язаний сплачувати будь-якi iншi платежi у зв'язк1, з вiдrловоtо Bi:l
цього f{оговору.
2.1.9. IIовiдсlмити I{редитодавIIя про нап.лiр дострокового повернення кредиту шляхом
tiitданllя вiд{llовiдноi пlrсьмовоi заяви та 1, разi /{острокового tIовернення к])едиту сIIJIатити
Itредrr,годавцIо проценl,и за корис,l,ування кредитом та вартiсть ycix посJуг, пOjj'язаtIItх з
обс.ltугtltзувilнням ],а погашення\{ крс)l(иl,у, за перiод фактичIrого користуванI{rI кредитом,
2.1.10, У разi зlчtiни t(редlrтора,у зобов'язаttнi iнtпим законtIи]и кредитороN,I) дати cl]olo згодjч
ila jlосl,угI до крелIrтноi iс,горii фiзичноi особи в бtоро кредитних iсторiй, а також згоду rla
Отри\,Iання iншоi llодатковоi iнформацii про фiзичну особу з державних ре€стрiв в особi ix
УlIовНоВажених оргатliв (держателiв, розпорядникiв, алмiнiстраторiв) та iнших дозволених
зaKoHoN{ i{жерел /1ля Iтеревiрrtи вiдомостей, яrti були таlабо булуть наданi Itредитrliй cTti.;tцi
<<Антея> дJIri о],рLIN{ання кредитни)( коштiв у таlабо укладенIrя ;1оговору(iв) пopytctt, itIlullx
дсlговорilз;
2.1 .1 1. Виконувати ilrmi обов'ltзки пере;lбачеtli цим f{оговороrr;
2.|.12. На вилtогу ItредитодавtUI застрахувати зазначенi в п.4.1 fiоговору lIредN{ети застаtsll
IIа Користь Кредитодавця на cylv{y ринковоТ BapTocTi предмету застави на весь строк
корllсl,увалiня t(реди,гоll за цим /{огrэвором. При цьому, вибiр cTpaxoBoi компанii та визначенЕя
t tt,lэе:Iitt1, с1
рахових ризиl<i в погол)i(чсться з КрелитодавцеN{.
2.2, [[ози.t€LlrыIик п,{а€ право:
Z.2.|, LЗ бl'Дь-.lttсtlй час ttовнiстю або частково llocTpoкoBo поверIIути кредит, у ,гoI{}, ,lttc.ti
IIUIяхо}{ збiльrrrення су}lи ttерiоллI.rних п:lатстtiв, ,l,a сплатити tIроцеIlти за користуванlш
Креi{и'гоN,t I]ихо/lячi-{ з фактичного залишкч i строку корис,l,у]]ання кредитом, включаIочи деI{ь
погашенI{я.
2.2.2. Зьертатися до Кредито,цавця з письмовим клопотанням про перенесенIIя cTpoKiB
п.rатех<iв (ttовернення кредиту та,/або сп.,1ати гrроцеrrтiв) у разi виникIIення ти\lчасов]lх
(litlаНСсlвих або iнrпих ускладнень з .незаJIежних вiд Позичальника приIIин.
2.'.Z.З. ГIроr'яr'оtчt чотирнадцrtти кzuIендарIIих днiв з дня уклалення цьоl,о f{огоtзtl1l1,
ВiДЦl.tОвllтися lзiд укjtалеIIIIrI /]оговор;r про споживчий кредит без пояснеIIIIя приtIин, у l,о\,1у .Ittc;li
в разi оlри\,1аI]ня IIи\{ I,рошових копrтiв (дшi - строк вiдпrови), За Уi\,1ови надання Itрелитолавчrо
ttоtзiдсlп,tле}Iня У письмовiй формi (у паперовому виглядi або у виглядi електронного документа,
стl]орсIIого згiдно з вI{могаN{и, виз]]аченими Законом Украirrи ..Про електроннi докуп.Iенти та
eJIeKT,pOHHiTii ,цоку,ltеltгообiг". а TaKo)It з \rрахуванttям особливостей. передбачених ЗаItонсiьt
Кредlt,го;l:rвець

l Iозrlчшll,tttttt

'YKpaiHl,t

..I1po e;reKTpoнHy комерцiю") до закirILIе}lIIя строку вiдмови. JIкrцо IlозичалыIик подас

повiдопллення не особисто, воно п,{ас бутлI засвiдчене нотарiально або подане i пiдписане
представ]]иком за наявностi довiренсlстi на вчинення таких дiй. .
]]i,цп,rова вiд цього /Jоговору с пiдставоIо для IIриI]иненrIя логоворiв rцодо додаткоIJих чи
с1,1tу,гнiхllосJI},г,зазrIачеIIихвгl. 1.3.,п.1.4тап.1.6цього,Щог,овору,тадого]]орузI(редrllодав]{см
щодо забезttечеrIIrrt BIlKoHaHHrI зоеiов'язання lIозичir.:tыIиком перед Кредитсlдаtзцем за r(ил.t
,Щоговорс,пл, якщо забезпечеrttл.я зобов'язання rtiдлягас o(lopпl:reHHIo окремим догl)воро\{.
ilpaBo на вiдrtову вiд цього ![оговору не застосову€ться, якщо викоIIання зобов'язання за
rrLrr,t забезпечено шляхом укладенняt нотарiально посвiдчених договорiв (правсlчинiв), а такохс.
,Iкщо кредит було надано на придбання робiт (послуг), виконання яких вiдбулося до закiнчення
сl,року lзi,дtчtоtзрt вiл цього Щоговору.
2.2.4. I]iдповiдно до законодавства одержу]]ати комllенсацiIо вiдц Кредиго;lавця у зв'.ltзкl,з
розiрваttнялt або неl]иконанням КредитодавцеN{ цього Щоговору.
2.'.?,,5. Виплага,ги Bi;t ltре.rtитодавцrl за tlисьмовоIо заявоIо, але не частiше одного разу на
мiсяtlь, безоплатноl,о отри\.{ання llротягопr iO-и робочих днiв вiд дати подання Кредитодавцю
такоi заяви надання письмовоi iнформачii про поточний розмiр заборгованостi IIозича,чь}Iика,
розлriр суми кредиту, гlовернутоТ Кредитолавцю, зокрема iнформацiю про платехti за цим
f{оговорсlм, якi сшлаченi, ltKi }IаJrе)Itить сплаl,ити, лати сплати або rrерiоди у часi та умови спJIати
,гаких супл (за мо)i(JIиi]ос,гi зазна.tення таких
.vMoB).
2.3. Креди,годавець rtpiшr обсlв'язttilз, псредбачених вищезазначеними пунктаN{и цього
/_{оговор1,, зобов'язанийt

:

2.3.1. I1рийнятLt вiд l-Iозичzutьника ]]икоIIаIтня зобов'язань за цим .Щоговором (у ToM_v числi й
.tlocTpoкoвe як частинами, так i в повному обсязi).

2.З.2. |аисьмово гtовiдомляти Позичальника про змiни мiсцезнаходжеtlня, а також iнших
lзiд(омостей, зазначених у,роздiлi 9 цього ldоговору протягом 15 (п'.ятнадцяти) робочих лнiв з
N,loпleltl,y

ix

tзt.tHиtcltettttlt.

2,j.3. У разi ttисьмоIзого зl]ернення Ilозичальника ш{одо перенесення с,гроlсitl llltаt,еlttitз
(поверненrIя кредLli,у,r,а/ztбо с1I.]Iаги гlроцеuтiв) у зв'rtзк)i з виIIикнен}IяIчI тиN{часоIJих фirIансових
або ittшrttx ускJIадrIеI{ь розгляну,ги таке звернеIIIIя протягом 15 робочих днiв та даIи чiтку i
олнозначну вiдповiдь. У буль-якому випадку перенесення cTpoKiB платежiв (повернення кредиту
таlабо спjlати процентiв) оформ,пясться додатковим договором.
2.3..1. Якщо I]озичальIlик скористався правом поверненIIя кредиту шляхоN,{ збiльшеrtня
сl,rtи перiодичtlих платежiв, здiйсttити вiдповiдне коригування зобов'язань ГIозича-пьrlика 1, бiк
ix зл,tенlленIlr1 та на I]иN{огу llозича-ltыtика надати йому новий Графiк пltaTerKiB.
2.3.5. I1риI"iIiя,ги lзi;1 llози.лаJIы{ика п.lатеiкi у разi дострокового поверЕIення кре/]и,гу без
l]сгitltоI]jlення rlози,rа,тьнику будь-яr<:оi пла,ги) пов'язаноТ з дострокоl]им 1-Iоверненням кредиту.
Z.3.6. У письмовiй формi гtовiдомити I-Iозича,rьника про затриN,{ання Позичальникоlr.t
сплати IIастини кредиту таlабо процентiв щонайменше на один календарний мiсяць, а за
креilитоп{, забезпечеtлип,t iшотекоIо, та за кредитом на придбання житла * щонайменшIе на три
Ka,]Ieн/ltlplIi пriсяцi iз зrrзначеннrIм t]]имоги до ilозичагIьника про здiйснення такIIх пjli1ll,)t(iI] або
пoBep}IcIIIlrI кредит}I протягоlt{ З0 календарних днiв. а за кредитоп,{, забс:зIIсLIсII{I\1 itttlгctttltcl.,t:t lа
I(реllитоl{ на прrt,,1баIlня житла - 60 ка":rенлiiрIIих дtнiв з /{ня оl{ержання вiд Кредлtт<lдаrlttя
ttсlвiлолt;tеIlllя про таку вимогу. Якпдо протягоNl цього перiоду 1lози.лальrlик усуне порушенIIя
_\,N,loB договору про кредит, вимога Кредитодавця втрачас чиннiсть.
2.З.7. БезоплатI{о надавати за письмовоIо заявоtо Позичальника. але не частiше одного
на
ltiсяць, протягом 10-и робочих дrriв вiд дати отримання такоi заяви письN{ову
разу
irlфорrrаuirо про поr,очний розьr1р заборгованостi Позичатlьника, розмiр суN{и кредI{тv.
I]oBepнyToi Крелито:lавцIо, зокрема iнфорплаuilо про платехti за циNI f]оговороr.л. яtti сп:tаченi. яrl<i
Ilале)Iiить сплатLIтII. ,,(zlти сплатtr або перiоли у часi та ух.lови сплати таких сушr (за ,rloilt,tLtBclc,гi
:]аtзIIаrIеtlI{я таких улtов), uIJIяхоN{ Ilа,дання письr,tовоi довiдки iз дода,t,ttами (за необхiдтIос,гi) або
наlдаIiIIJI irrфорлrаuiТ в 1,снiй формi.
2.З.8. f{ля отримання довiдки або iнформацiТ в уснiй формi ПозичацьнI{к зверта€ться до
Кредитодавця iз письмовоIо заявоIо. у якiй зазначас iнформачiю, що необхiдно надати. та форму
надання iнформашii (усна чи письN{ова). Кредlитодавець протrIгом 10 дrIiв:] дня отриманIIя
Itрелитодавець

гIозичальнlrк

за yMoBlI шlо така iнформаuiя не становить
дlостуtlом та пiдлягас IIаданнк) llозича,rьциrсу вiдповiдно до виN{ог

]{исьN,lовоi заяви Ilозичальника Hallac :lовiдtку.

iнформаrrirо з

обN,IежеI{иN,I

':tilКОItОДаВсТi]а.

У разi. ltкrцо надання lзiдповiлi lз усrriй формi не потребус додаlкоl]оI,о ttllcy дI,jIr{
ttiдго,говttи, tзiдrtовi:{ь llаjlас,гься у леIIь зверненI{я. У разi, ,Iкщо }Iада}IнrI вiдповiдi в усtriй форrлi
rlо,гребус лодаткового часу для rriдготовки, вiдповiдь надаетьсrI протягом 10 днirз з дня
2._?,,9.

()l'pI l.vаI{ня ВИМОГИ.

2.4, Кредитодавець мас право:
2.4.1. I]иплагати вiд llозичалыIt{ка викоIIання ним умов цього /{оговору,
2,1,Z. Ви,мага,глt вiд IIозlл.t&лt,нико чкла/{енIIя договору tцодо забезлече}lFIrl l]l1t(оItiiI]IIя
зобов'яза,ltttяt ГlозичаjIьI]ико},I перед l(редиголавl{е}I за цим ,Цоговором.
2.4.3. l]иллагtlтli дострокового lIовсрненIlя кредиту, строк виIIлати якого ще [Ie нас,гаI]. в
lIoBIIo1,I} обсязi, та сплати проце}Iтiв за весь фактичний строк користування кредитох,I у випадку
rtаявнос,гi хоча б o;lrrici iз зазначених. обставин:
а) затришtання сплати Позича.lIьником частини кредиту таlабо вiдсоткiв щонайменше на
о/IиI{ ка"цеrtrllарний мiсяtllь, а за спо)I(1.1вчиN{ I(редитом, забезпечеItим iпотекоlо, ,га за спо}кивчим
кре;]и,l,о\{ ttzi ltрrlдбалII]JI }liитла (нсру:чоr,того плайrtа) щонайменше - на три калеFIдарrri пriсяцi.
б) ttсревиtllе1l}{rl суN,lою заборговаlrос,ri сl,ми кредиту бi:rьш як IIа.г{есяl,ь вi.l{сt1,1,кitз:
в) HeBltttotIa]IIIrI ГIози.Iltльtlиком визначеIIого п. 2.1 .5. LIього lJоговор_ч обов'яtзкч пtодо

забезltе.лення кредиту.

г) у разi розiрвання 1lозича,rьником договору про надання дода,Iкових чи супутнiх послtуг,
який с обов'язковим для укладення цього ,Щоговору згiдно п. 1 .3., п.1 .4. та п.1 .6. цього flоговору,
та неуклаJ]еItня протягом 15 календарних днiв нового договору про надання таких саN,{их послуг
з особою, lltо вiдповiда€ вимогапл КредитолаIJI{r{ (за наявностi).
;ц) у разi l]l,ра,ги забезпечеlIЕtrt вико]IаIlttя зобов'язання або псlгiрtttенtlя йоt-tl yNIolj Ja
обставlrн, за якi Кредитодавець не IIесе lзiдгtовiда:tыtос,гi, якпIо IIозичzutыlик IIe IIitдitс,l,ь
pitlttottiHHy замiну забезпе.lення.
е) BL{rIBJleiIl{я Крелитолавчем факту лIедостовiрностi даних або докуп,tеtлтiв, наданих
Позичальником для отримання кредиту;
с) невиконання llозичальниксlм визначеного п.п. 2.|.4. цього .Щоговору обов'язку щодо
ltсlвiдопtлеI{ня llpo змiни в iнформацi,i.
[IозичальнlIк вl]ажасться такиi!,1, Iцо отриN{ав виI,{огу, якщо виil{ога врччеI]а Позtt.lаltыttllt},
особис"t,о гti.lt розlIис або на/_{iслirна Позича:rьнику рекомендованиNI лис,I,оN.l за адрссоl.э,
,]zlзIIilчеtl,эIо Ilози.tаIьникоII ]]
цьоl{у flоговорi або в повiдопt;rеннi. згiднсl з п.2.3.2, цьOго
f {clгoBopv. HaBiTb якщо IIозичальгtиtt вiдшtовився вiд отримання листа, не звернуI}ся до l]оштоI]ого
вi::Iдi;lенllя за отриманням листа або змiнив мiсце проживання та не повiдомив про це
Кре/_{иr,о,Iавця.

2,4,4. Виплагати вiд 1lозича-пь]]ика по]]ернення су]\{и кредиту, гtроцентiв за користуваIIIIя
ycix itтших зобов'язань перелбачеIIих ци\,I дOго]]оро\{,
2.4,5. Зilлiriити креди,гора у зобов'язанlti з lIередачею кредитItоi icTopiT ittmotnt1, закоIIIIо,\I},

крелIlтоI,1 в IloBIIo\,{y обсязi та виконання
кре,]1и,I0ру.

2.5"

Yci

rIрава,га обов'.liзки ПозичаJlьника rцодо rIього l{оговорlr N,Iожуть за згодоIо

Itредито,цавця перейти до третьоi особи.

2.6 У випадку

l]оговор,у. Bci права
11

орядti(у.

1]

cMepTi Позичальника, що наступила до закiнчення строку дii цього
обов'язки 1додо цього /{оговору переходять до його спадкоеп,тцiв у

i

и зI l ачеFI oN,Iy LIиH

. JIкпtо

ниIvI

з

aKo}I одав с,гволл

Укр аТни.

ltредlrтодавець }Ia octIoBi п.2.4.3. цього fiоговору ]]и\{агас поверненlIя
сIIожи]]чого кредIl,fу, Iiоl]ерllеIIIIя (]1lожи]]чого кредиту може бути здiйснено Позича;IьfIи]iо\{
ilрогягоIt трllдl{rlтtl ка-IIендарI{их jltliB, а за сtiо)Itивчим кредитом, забезпечеtrилt iпотеttоIо, та за
спо}кивчиN,I кредитом на гIридбаI{ня }Itитла (нерухомого майна) * шiстдесят календарrlих днiв з
j(FIrl одержаtтня повiлоr,{лення про Tatкy виNlогу вiд Крредитодавця. Я*шо протягом цього перiо.l1
I-[о:зича;rьник ),суне IlорушсirFIя умов Ilього /,]оговору про надання спо}кивrIого Kpe/{LlTy. ви\lога
Кредlлто,ца]]ця втрачас чиннiсть.
2.7

з.

tIJlAlA

з.,\

ltористувд,ннrl крЕдитом тА мЕхАнIзм POзPAxylIltIB,

Itреди,годавець

ГIозича_гlьниtt

3,1. За користування кредитtlм 1lози.lалы{ик сплачус Кредитода]]цIо пJIату (гrроцен,гrr),
IIлага за корис,гуl].iltllrt кредитом (процеIIти) с фiксованоIо iск;tадас ____ %l ,рiчitих tзiд счrtи
ЗаЛI,IШк)/ ,крсДиту за1 ко)кен депь корист),ваI{IIя крсдито\{ i ire ьtолtе бути збiльIIIе],Iа без пtтсьrtовrэi
зI,о.i(и Позичальника. l lрсltlеtt,t,и IIараховуIо,гьоя за фактичttе чtlслс) каJIсндарIIi]х J{rliB
корис,гува[Iirя кредитоN,I за викJIIоIIенIiям ltня отримання кредиту та вкJIIочаIочи дату його
iIовернення.
3.2, I-1арахування процентiв за цим f{оговором здiйснюсться з урахуванням числа днiв у
кzlrlендар}rоп,rу роцi (вихiдних, сI]ят]tових та неробочих днiв вttлючно). Кiлькiсть днiв у роцi
ttриl:lltас,lься за Зб5 (Зб6).
3.:i. I'озп,rrр та строк сплати пlэоцентitз i осitовноi cyMI4 1(реди,гу }]стаI{овJ]Iос,t,ься i'рафirtоrr
tt.ltате;ltilз. rцо с невiд'еN,IнсlI(,l чac,rllltoto lцього /{orclBopy (Додаток Jф 1 до цього /{эговору). l'рафiк
tt:tа,геrкiв вiдгrовiдас yMoBaN{, зазначе]:Iим у rr.1.7, цього f{оговору.
Сl,ма проtlентiв за користуваI{ня кредитом, передбачена Графiком платеrкiв, е дiйсгtою за
уN{оI]и /lо,IриN{ання Позичальником cTpoKiB сплати, передбачених Графiком платежiв.
У разi поруrIIення cTpoKiB сплати, передбачених I'рафiком пJraTerKiB, су,ма процен,гiв за
t(ористуваI{нrI кредито\I, яка пiдлягас спла,гi, змiнrостьсrl в заJIе)(нос,ri вiл суN{и залишltу креj{иlу
,га
cTpot(y iiорис,l,ува}Iня кредитоil,t без внесеннr{ зп,titл до Графiку пла,геlкitз.
3.4, Яrtщо дата з;tiliсIIеlIltrI LIерго.вtlх гt:tатехtiв зt,iлнсl Графirtа tt.ltaTelttiB, llриltа/tас IIа
вrtхi;lItиЙ (святttовиir. неробо.rий) д,энь, то здiйснення платехtiв вiдбувае,tься на нас]]упIIий за
вltхiднишtи (святковип,ли, неробочими) днями робочий день Кредитодавця i це не вважа€ться
tIopytileHllяM розрахчнкiв.
З.5. lIогашення кредиту та процентiв за користування кредитом вiдбувасться в TaKoI,ty
Ilt)рrtдку: l] Ilepшlv t{ерг\/ сплатi пiлля.гаtоть 1]роценти за користуваннrI кредитоN,I, а в другу чергч с}lп.{а

Kpej{Ill

},.

У Разr

нелос,i,а,[lI(lсr,i cyпitt здiйснеttоt,о il,tа,tежу дriя виконаIIня зобов'язаrtI{я за цим
Ilpo
сtlоlttltвчийt кредит ,/ повIIо\{у обсязi ця cyN{a погаlпас вил{оги Креди,rолавця у
l{оr,сllзорс,r{
гакiлi черговос,гi:

1)

у перlпу чергу сплачуютьсrI прострочена до повернення сума кредиту та прострсlченi

Ilроцен,l,и за користуваI{ня кредитом:;

2) у лругу чергу сIIJIачуIоться cyN{a кредиту та проценти за користуваЕIIIя ](редито\{:
З) .v тре,гrо чергу сплачуIоться неустойIса та iHrпi платея<i вiдповiдно до цьоl,о Щоr,овор1,.

З.(i. ГiрострOчеItllrl сплатlI кредиту таlабо процентiв за користуванIIя креди,гох,I (згiдrlо
l'рафiка гrлаr,ехtiв) Ile зупиняе нарахуваrIня llpoцeHTiB, як протягоiut строку надаIIня креди,гу
ВIIЗнаЧеного п.1.1.5. цього !оговору, так Й гtiсля закiнчення цього строку tlротягоtч{ подальшого
КОРilСтуваIrllя Позичальником наданими грошовими коштами, KpiM випадку приЙняття окреr,{ого
рilt_tення лро це Креди,годавцем.

У разi

порушення строкilз, передбачеrIих п,1 .1 .5., 2,1.7 ., 2.7 . 7 .2. цього /{оговорr,
[Iозtr.lалr,ниtс зобов'язанрtii сIiлачуваl,и процеr{ти за користуваIIrIя крел11 r clM IIIсtiuicrtIlrl за
ПРОЦеIlТНОIО cTaBкoto, ttерсдба.lеIIоIс, п.3.1.цього f{оговору, в останнiЙ день поточного лliсяt{я до
lttlBt tcli

с

ll,1il,глI cyNlIr

З.1

. У

кредиту.

випадку cMepTi Псlзича,tьника нарахування процентiв

за цим

flоговором

припиня(]ться з дня настання cMepTi.
З.8. У разi достроItового часткового поверFIення Позича.тьнико},I кредиту,, гроtловi коIIlти
iI()lIa.]1 с\/]VIи ltlо]!Iiсячпсrго IIлате)I{у зараховуIотьсrI в рахунок погаrцснIIя чергових п;iаtе;кitз за

l(pei{II гоN{,

3.9. [IоЗичо-'.tьItик ll1]оl]оди,гь IIогашеIII{я кредиту та llpoцeltTiB за користува1{IIrI кредtl.ll-оý1 у
r<ac\' Кре,циl'одавцrl за il п,IiсцезIIахо,цжеIIIIяN,I у вiдповiдrri робочi лнi та годиIIи, або шлr{хом

jIеРерахУВанIlя tсоштiв на поточниЙ
рахунок Кредитодавця, визначениЙ роздiлом 9 цього
,Г{оговору, або ш.ltяхом спрямування добровiльних додаткових пайових BHecKiB Позичальника на
1IогtIшеIIFIrl j(редиту ,Ia проIIентiв за його користуваIlня за пись\lовоIо заявоIо члена креди,гtrоi
ctii;tKit з;l VN{оl]и дотриNIання кредигIIоiо спiлкоlо нормативу достатностi KatTi,t,a-,tv пiс:lя
ПРtrЙНяlтя ct]ocтepe}KHoIo радою ltре;lитtlоi спi.rки вiдltовiдttого pimctttt_lt.
3.10, ВiДПСll3i.lцltо До вI4N,Iог п,9) ч.1 сr,.12 Заколiу YKpaiItlt <Про споltсивче Kpc;{tIT),I]aII1Ir1)).
о1"liсtI,говltzl реа-,IыIа рiчlrа ПроцентrIа cTaI]Ka та opicHToBHa загальFIа вартiс.гь креди,Iу л.rlя
Кредитодавець

позичальник
6

l'Iози.tа';Iьнl4ка IIz1 дату уклzr/Iення цього f{оговор1,, zr TaKo)I(, yci пригrущеI{IIrI> t]икорис,гtriti ,ll.,l>l
oб.lltcJleHHrl такоi cгal]I(ll, зазtlа.lенi в Гра(liку u;lilTeжil], що е До/Iаткопл Ns1 до цьOго /-{оговору.
[)озrriр оtrliсttтовноi реа.пьпоI рiчrrоi процентIIоi ставки не зале)tить вiд способу надаltitя крсдиту.
об.Iислеriня opicH,ToBнo реальноi рiLчноi процентноi ставки та орiснтовноi загаrьноi BapTocTi
кре,ци,гу базуеться I{a припущеннi, що цей Договiр залишаеться дiйсним протягом строку
кредиту ,га що Креди,rодавець i Поз,лtчzurыIик викоIIаrоть cBoi обов'язIси на умовах та у строки.
вttзttаченi в Llboмy /]оговорi.
З. t1. Bci розрахуI{ки MiTt Сторонами ведуться виI<JIIочнo в наt{iоttацьнiй в;utlо,гi YitpaTrlll.
4. зАБЕзгtЕL{Еl lI Iя

крЕди,гу.

4.1

ltpotleHTiB

(зас,mаriо.lо
:l ct

Kt l

tt

tl i) а

r;

сm

пlаiабо пор),л;оlо пlа/абсl ilttLtu.lttt riudамu зuбезпечеltltst, |цо Ile
r;

rl

забороltеtti

м ),

1.2. I]iлгrовiлальнiсть за оформ_rIення забезпечен}Iя кредиту у вiдповi,llrtостi до ви\Iог
чинного законодll]lства та Bci витрати, гtоtз'язанi з таким оформленням (оплата посJIуI,
ресстратора. lloTaiэiyca, отраховика, оцiлttова.rа r,ощо), покладаються на ГIози.rальника, якщо
забезttечення зобов'язання пiдлягас,оформленtIю окремим договором.

4.3. KpiM визначеного п.4.1. цього Щоговору забезпечення кредит також забезпечуеться
BciM налехtrtим Позич&цьнику на правi власностi майнопл ,га i(ошта]\{и, на якi згiдно чинного
закон(),l(а]]с,гва УкраТtlи може бути звlерtlено с,I,rIгI{еIlня.
4.-1. Ilозича-]IыIик lti;l,гвердлtус, lцо майttо. ltltипл здiйснIоl]aI,l-иN{сться забсзttl]l!с1II{rI l]иK()tlillIllr1
зобов'яtзztttllя за цlл\1 l[оговором IIале)I<итL йоrчлу (ГIозичilльнику) на правi власнос,гi, lle обlлсхiеttе в
обir,1,, llill зас,гавоtо у тре,гiх осiб rre rrеребувас.
4,5. У ]]иlIадку, якщо протяго]чl дiI цьоl,о Щоговору вiдбувас,rься втрата забезпечення, в тому
чис.ti, aIe не викJIючно, внаслiдrэк cMepTi, оголошення померлою або визнання безвiсно
tзi;lсутныэю фiзичноi особи, що вiд свого iпleHi надаJIа поруку або застав.у (iпотеку) у
:забезпечеtttlя зобов'язання llозичаtыIика за цим f{ого}]ором, порушення су.цом llроj]алже}lнrl
щодо l]сl,аt{()влеltltя недiйсностi або неукладеIiос,t,i документ,iв забезгtе.Iен}{rt. а 1,i1l(о)I( lзиз}Itittttrt Тх
с),доN,1 IIeyKJIaдeIItrrttr або недiйснилtи, крадiжltи, tIсуваIIItя, втрати лitсвiдностi п,релл,tе,го\{ зас,IавLl
(iпсl,гекrл), Позичальник у cl,pott не, пiзнiше 15 (п'ятнадцяти) календарних днiв iз дня втрати
забезпс.lегtня зобов' язаlrий надати К,релитолавцIо рiвноцiнну замiну.
4.6, ГIозичальнику роз'яснено змiст ст. 190 "ТТIахрайство" та ст.358 "Пiдробленняt
локуrtен,гiв, печаток. rптамгIiв та б.паLнкiв, збут чи використання пiдроблеrrих до](}ментiв, печаток.
ttt,гatMttiB" Itриплiначьного колексу УкраТни,
5, зАстI]р Е)i(ЕLlня llозI{чАльникА Iлодо дIЙс но (]TI yN4o I] l1ого в о ру
ГIрlr укладанlri цIэого /{огоlвору По:з1.1чальниtс ltiдтверд)i(ус Iцо:
1) BiH е troBHicTto лiсзj{а,гilиr{ та п]одо lIього HeN,Iac рiшень сулiв (якi ttабрали зattotirioT

_5.1"

си_lt1.1

,га не cKacoBaHi iltшишли
рiшенн:ями) r-rpo обмеrкення його у дiсзда,гностi чи визнанIiя

Irедiсзда,гним, а такох( йому невiдомо про розгляд судами справ з вказаним вимогаN,lи;
2) лlого воJIевиявJIення с вiльнлtпt та вiдповiдас його внутрiшнiй волi;
З) BiH не перебувас ttiд впли]]с)N,{ т,яrlttсоi для нього обставини, що змушус його уклас,ги цей
/{ol oBip,
4) Bitr ,лi,гксl усвiдоllJilос Bci ум,эви цьоl,о l{оговор5z та не перебувас пiд впливоr\{ lloNlll_lllii1 lll,i
oбrtatly l
5) Birr t]Ba)Itac у.\{ови цьоl,о f{ог,эвору виr,iднипtи лля себе;
6) ,цокументи, наданi ним длrt отриN{ання кредиту е достовiрниN{и та вi:tображають його
1эеа:tыtиtl фiнансовий стан на дату наданнri документiв;

7) lлайно, якип.,t забезпечус],ьсrl викоIIання зобов'язання за цим !оговороN{ на-rlеrкить йоrtу
tta ttpaBi B;lacHocTi, не обме>ltене в обiгу (оборотi) та пiд заставою не перебувас.
б. вIдповIд,\льIllсть с,горIн тА вирIшвнIJ,I сгIорlв
6.1, Сторони Hecy,l,b tзiдповiда:tьтtiсть за rlopymeнHrl yN{oB цього /]оговору згiдно чинtiоl,о
Jaliоllt-r_li.tlicr lз;l )'Kpiti't t и.

6.2. 11орушенням умов цього ,Ilоговору е його невиконання або ненаJIе)кне виконання, а
несвосчасне tIовернення кредиту пoBlticTto або його частини, або несво€часна сплата
[iредtлтолавеllь
ПозичLцt,ник

ca]\,Ie.

ltр()цеIlгil]. l((J}Iiciii rоrцо. BиI(olIi,llIitrl ,j пор\IIlсllllям

ittluих yMolJ. lJизна(Iсни.х,зrtiсrом цltоlо

/[c.r,oBop},

6,З. ГIозичальник, який ц9рушив свос зобов'язання щодо повернення кредиту та
ltpotleHTiB за ним, мае вiдшкодуватIzt Itрелиr,олавцIо завданi цим збитки вiдгtовiдно до закону з
урахуванням особ:rивостей, визначених у tт. 6.4. - 6.6. цього !оговору,
6,4. llози.tа-llьник, ltttий поруIIIив свос зобов'язання tцодо tIовернення кредиту та сплати
tlроrlеrl,гiв зil ци\{ /{оговором. i не скорис,I,авсrI llpaBoN{ передбачени\,( lI. 2.2,2,Ilbol-o /{огоtзорl,.,за
рiшенtlяпt крс,r{и1,IIого KoMiTeTy ](редитодавttlt \,Iae спJIziтити Itре2tитодаrlцrо пеIIIо. il{o
tlб,itlcJtt(lc,Lt cll у вiдсо,r,ках вi.lц с)/N{и IIесt]осчасно викопаного гроtUового зобов'язаtttпя
ttpoc,t,pcl.tetToi заборгованостi за кредитом та нарахованими процентами за кожен день
l1рострочення виконання. ilеня встановJIIосться у розмiрi подвiйноi облiковоТ ставки
[lацiональноr,о баriку Украiни, п{о iIiяла у перiод, за який сплачуеться пеня, та не Mo>tte бути
бiльtпоtо за l5 вiдсотttiв супли простроLlеного платежу.
6.5. ЗакitI.]еIIIIrI сl,року l{ього l\оговору лlе звiльн.ltс CTopiH вiд tзiдlttовi,,-IIIJIыIосгi :зlt iitlttl
llopуlшeн]trl, яке \lajlo плiсце ltiд час дiТ цього /{оговору,
6,6. За простроченlt;t IIози.tаJtLIlиt(ом ctptlttiB сп.цати. перелбачеrrих Графiком платеlttiв
га/або iI.1l. l1.1.1,5.,2,1,8., 2,7,7.2. цього /{оговору, ГIозичальник згiдIrо зч.2 с,r,625 If,K Украiни
cllлallyc l(редитодавцIо на Його вимогу суму боргу з урахуванням iндексу iнфляцii за весь час
lIростроttеIlIIя, а також
процеtlтiв рiчних вiл простроченоi суми.
6.7. Yci спори, яtti виникнуть пiд tiac I]икоIJанI{я цього ffоговору або пов'яtзаtti iз ним"
lti.lulягаtоть t]l]егулIо]]анIIIо шляхо\,I проведеI{ня llереговорiв п,tilK Сторонаlшlи.
6.8. -51rtrrp вil(ltоtзiдний сгriр I]e NIо)клlI]зо вирiшити шIл;IхоN,,I t]ереговорiв. BiH tзирitшчс,гься в
с},jIоI]оNI), llорялку за Bclailо}Jjlettoto ltiдвiдоrtчiс1,1о,rа пiдсулrriс,l,Iо гакоIо спору BiilttoBi/\Ho ло
ч1.11II{ого в Украiнi заliонодавс,гва,
7. поря,цок внЕсЕння змIн тА доповнЕнь,
ПРИПИНЕННЯ, РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Зшriни до цього !оговор1,, в том.y числi збiльшення фiксованоТ процеttтноТ ставки.

зазна'tенtэi t] п.l1.1.1.4. цього fdоговоlэу. якtцо ittme не передбачено законодавствON.{, N{ожу,l,L б),гtr
BtteceHi тi.lbKtl за вза€N,lною згодоIо CTopiH, якi офор;rrляIотLся додатковиN{ jiol,oBopo\I до цl,оlо
/{огоlзор1,
Itре;ttтто;цавеIlь lla/{ac llозича.lIьнtIку llропозиrдii гrро зллiну

iстотних умов цього /_{оговор,ч
illJlrlxoм направJIення I-Iозичальнику повiдомлення у спосiб, що дас змогу встаFIовити дату його
tзi.,1прав;rення, або вручас таке повiдоп.ллення Позичаrьнику особисто пiд( розпис за 30
ка_rIендарIIих днiв до баrканоi да,ги l]про]]адження вiлгtовiдttих зrtiн до IIього l{оговору.
llози.tаli,lIиtt зоб'язаний впродо]])!i 10 каJIендарних днiв шрийняти надIаtIу tlропозиrlittl ,l,a
пiдlltrсати дOда,Iковий договiр або вiлхилити i1, надавши r:еобхiдrri обгрун,гуванtt;t. У разi
нелосягнеItня Сторонах,lи згоl{и ulод,о зшrirtи ylloB цього fiоговору, <.:пiр вирiшl,сlтьсr{ у с)доl]о_\1},
lI0рrlдку.

7.2. Цей Щоговiр може бут,и розiрванlлй тiльки за взаемною згодою CTopiti, яка

офорпrлястьсrl додатковим договороп.I до цього Щоговору. Щей /{оговiр може бути розiрвано за
рilпенняь,t суд{у на виN{огу одгriеi iз CTopilI у виliадках вс,IановJIеI{их законом. У разi розiрванilя
,l[ot,oBop1, IIозичальilик зобов'llзанй поверll}ll,LI BcIo суму кредиту в деtлт, tliдпt{сання l(ol'(aTl(oBo1,o
.,(oI'оBOpy rrpo розiрвtlння цього fiогсlвору або в деrtь ttабранI{я зако}{IIоi сиэtil pillletttt.яlt ct;(}, Ilptl
рсlзiрваtlllя цього ;jоогоlзсlр1. та сIIлатитiI Ilpo]{eHTll за l]ecb c,Ipoк t}акти.rного корисг),вitltIIя
Iipelr {I1,гO}l ло }IоN,{еl l,гу йtого поверIlеIlrlя,
8.

стрс)к дIi договору тА ILIшI умови

,гоtilо),
8.1. C',r,poK дii цього Щоговору cTtltloBl{,l,b
__ _ (poKiB. мiсяtI(iв. днiв
У разi виitикFIення обставин, пlо уЕеможливлюIоть виконанttя Bcix уirlов I{ього /(ol,ctBop1 в
ЗаЗttаЧеН,i С'гроки (в том1- .lислi, iUIe не вI,IклIочно, }Iевико}Iанняt ГIозr,t.lа_IьII}Iко.\l чIIов Lli,OI,L)
Щоr'овор1, щоло по],]срItеIIIlя кред!Iт)/ та сплатi процентiв у BcTaHoBJteHi циttt fioгoBopo_1r cTpoKtr),
rtСЙ l1ОгОвiр lIродоl])(ус: дtятlr до ]\1o]\leнтy остатоlIцого вtIконання Сторонами cBclix зобов'язань.
8.2. I]ей договiр набувас чинностi з моменту пiдписання обома CTopoHaпtl.r i дiс до повного
l]икоIlаItItя л"lого yМoi].

Кредиr,одавець

IIозича-rьник

8.З. Щiя цього f{оговору lIрипинrIсться:

8.3.1. iIiсля закiнчення строку, визначеного п.8,1. цього fiоговору.
8,З..2.

/{оговор1,.

8.3.3.

У

випадку набрання чинностi ухвали або рiшення суду про припI.Iнення дiТ цього

У

вигtадку дострокового розiрвання цього,Щоговору в Ilорядку, визIIачеrrому п.7.2.

цього /{оговор1,.
8.3.4. У разi trовttого виконання CTopott.ll,{Ii y\,{ot] /lоговору, lIроведеного IIaJIеIIII}IM IIиIIоNI.
8.4. Зсrкirt.lеIIItя строку j{ого]зору IIс звiлыrяс стороIIи Bi.Ir вiдповiдzurьтtос,гi за його
Ilорvu:еIлня, яке маJIо мiсце пiд час дii договору (вiдповiдно до ст.631 I]K Украiни).
СтороItи домовилися, Iцо до пtrlавовiдносин, пов'язаних з укладенням та I]I,Iконанням цього
/lоговор1,, l] тому числi /Io t]имог про стягнення неустойки (штрафу, пенi), застосовусться атрок
позовгrоi давностi у 5 (п'ять) porciB (вiдповiдно до ст.259 I{ивiльного кодексу УкiэаТни),
8.5. ПозлrчаJIьник надае згоду Кредитодаl]цIо FIa достугI до irrфорплаllii, Il1o склаj{ае L"loi,o
кредитIIу iс,горirо. та I{a збiр, зберiгання, використанI]я та поширення через бrоро кредитних
iсторiй, вк,r]lочепе до Сдиttого pecc,rpy бrоро кредитних iсторiй, iнtРорл,rацiТ rцо:lо Пози.ла:tьника
1,а IIього /{оговору, визначеноi Законом Украiни Kllpo органiзацilо формуванrrя та обiгу
креjlитних iсторiй>.
В разi вiдступлення права вимоги за цим Щоговорол.t llозичальник надас згоду новоN.ly
крелитор), !Ia вчинення визначеrIих IIиN{ t]унктоN{ fiоговору лiй
8.6. I Iозичалы{ик Itiдтвердlttуе, що:
- оl,рид,{ав Bi:t КредитодавцrI до укладеIIIIя /]огоlзору iнфорr,rацiIо вказаI{у в cTa,I"l,i i2 Закону
УкраТни <IIро фiнансовi посjI},ги та держаI]IIе регуrпованнrI ритlкiв фiнансових посJIуг),
iнформацi;r ltадаIIа Крелитолавцем з дотримаI{Itям 1]имог закоIIодавства та забезпечуе правильше
розlrмiння Позичальником cyTi фiнансовоi послуги без нав'язування iT придбання, та cTaTTi 9
Заitону Уrсраiни кГIро сl]оживLIе креlII{тування),
- irlфорш,rацiя rrpo уr,Iоl]и кред,итуваII}Iя та opicttToBtly загалыIу BapTicTb кредит),. rIаланi
liре:tи,го,rавLlем ]зиходячи iз обраttих IlозtлчалыIиком умов кредитуванlIrI;
- iIози,tшl1,1{},ll( ltiл,tверлlк)€, tl{o йому надаIIа lIol]IIa iIrформrацirl l] письм,оl]оN,lу виt,;t-tt,цi в

зрозумiлiй форпri rIpo вартiс,rь кредиту, додаткових ]]итраl, (пrоrкливi витрати з
lJltl(olliillHяl\1 l(ього логоворv. а caNIe: оцiнl<у предметiв застави. послуги trо,гарiуса.
страховика, ресстратора та iншi) по оформленнIо кредиту, а також порядок сплаIи
податкiв i зборiв за paxyнolc фiзичноi особи при отриманнi кредиту, та роз'ясrtенi Bci

llереi]аги та tlедолiки IIропоII(]]]аних cxeltl кредитуванIIrl;
Bci ltоясtrеtIttяt, необхiднi д.lrя забезttе.tеннrl хIо;l(jlиlзt'с,t i tlцitttt tti.
чI{ адап,говано цей Щоговiр до потреб та фiнансовоI ситуацii ГIозичzr-lьниliа. зокре\lа
шляхоN{ роз'яснеtltl;t навед,эllоi iнtрорп,rацii, l] тоN,{у числi суттсвих харак,герис 1,ик
запропонованих посJIуг та п(]]]них нzlслiдкiв, ltlci вони можуть N{ати для Позичальника, в
TclMy числi в разi невиконання Позичальником зобов'язань за цим fiоговором,
*. iнфорпrацiя надана Кредитопавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав
сrtоживачiв r,a забезпечус правильне розу]\tiння ПозичаjIыIико},{ cyTi фi.нансовоi пос_цугll
без нав'язуванI{rt ii придбангrя;
,tс, що irrdlоllrrацirl .|i_ IrI
-- l-[озtrча,,tьitttlt ltiл,гвердлt1 е. що BiH б),u повiдолtлений про
формуванtiя йioL,cl ltре.ttлt,гноi iс,горii бу-ле r rередlав.lтися l{o
(ttазва бrоро кредитI{их i,э,горiй, вкJlIоченого до Сдиного peccтpy бIоро кредитIIrlх
iсторiй), яке знаходиться за адресою
8.7. Пiдпис Позичальника в розлiлi 9 цього Щоговору е пiл,гверлженням, в тол.,Iу числi,
,гого,
шо Пози.rальник отримав в письмовiй формi iнформацiю, вказану в гI. 8.6. до наданн;t йоп,tу
фitrансоrrоi ilосJIуглI зазначеноi у rr.1.1 цього f{оговору, та один з оригittа-riв цього f{oгoBop1,.
8.8. C,1,opoIlil ломовиJIися, ]до лис,гчl]аl]liя Mixt ними буле вiлбу-ва,гirся за rticllcrt
гlроживаIlня (мiсцсзltахо,il)кеIlIIrl\r), urо зазttачеtIi в розлiлi 9 цього Щоговору,
8,9. l]iдrrовiдrrсl до закону Украiни Kllpo захист персонtiлыIих даIlихл Гlозичiutы{Ilк налас
зго;{у Сгriлцi на обробку cBoix персонfu,Iьних даI{их та на передачу цих даних TpeTiM особапt, в
llоря.цку визFIаченому чинним законодавством Украiни, а такох( при yMoBi невиконання умов

- ]Iозичаrьником отримано

Креди,годавець

ПозlI,tа_.ltьttltк

.lirного логовору. ГIозичальник посвjiдчус, що отриN{ав повiдомлення про вкj-IIочення iнформаrliТ
IIро пього до бази персональних ланI.Iх Itредитноi спiлки <Антея>.
8.10. .Що правовiдлIосин, пов'язаtлих з уIuадан}IяN,,I та виконанням llього /]оговору
застосов)'стt,ся строк позовноi давностi тривалiстtо у tt'.ltTb poKiB (cr,259 I{K Уrtраirrи).
8,11. IIсlзичалыIик пiлтвердц>lt},с, що tiol,ty д9зiдоп.rлеtti адреси,га те.ltефlэttи opt,atIiB, lttti
:здiЙснtоlсtть l{epx(aBнe регуJIIоI]alIIня ринкiв фilrансових IIосJIуг та оргаlliв з ttитсtttь захисту tlpa]]
сrtсlлttлвачiв

8.12. Щейt ffоговiр складено в 2l-x примiрниках, по одному дJIя кожноI iз CTopiH, шIо MaIoTb

однакову Iоридичну сиJIу.
8.1З.Iliсля пi]{llисання цього /]оговору. яttttй вiлповiдас 1,п,лсlваr,t кIlо.;rоження про фiнаrrсовi
tlOс.Ivl'и i{рс,'tиl,нili сгti:tки кАнтея> (нова 1lедакцiя)>) чинного на ,{iтl,у t-tijlписанняt цt,сlго. lзсi
ltОПере;lнi lIерсговорI,1 :]а [Iил,{, листуI]аIIпя, l]опере,цtлi догоtзtlри, протоколLI Ilpo ltai\{ip]r та б\,,]lL*
яr<i iHrrri '1'crri або ltисьlчrовi дON{оI].IIеIIос,Ii С,горiгr з пиl,аI{ь, Iцо так .tи iгlакше стоOуюl,ься цього
/{оговору. l]1l]ачаIо,Iь Iоридичну сиJI),.
8.14. Yci Ire врегульованi цимr Щоговором правовiднооини CTopiH регулюються чинним
законо,ца]]ством УкраТни.
9. Аl]РЕ(]И, РЕКt}IЗИ'ГИ ТА ГIIilIIИСИ (]TOPIH:

крЕди,годАвl]Llь

Kpe.,tTT,r,rt

lvli с цезлI ахо/{женI

trl

]1о:]ичАrIъник

а спi,rка "АI-1тея"

гlIl]

Паспорт

:

cepiT

вiд

'Гел:

видапий

N9

___JoKy

Реестрацiйний ItoN{ep картки фiзичIIоi
особи-trла,гIIика ltодаткiв (iдентифiкацiйttrtй
нопrер)

II/р,Цч

i]

Заресстрований i проживае за адресою:

мФ()
Код СДРI]ОУ

Тел..

__l,_

Орrtгilrшt цього /lоговору, укладеного у паперовоN{у виглtядi, а також l(о,,I(а,гклI ло
отрlrлtав(.па) одразч пiс,lтя пiдписання, fuце до поLIатку надаIIFI;I фiнансовоi послl.гI,t

гlL() 1,o

:

20

1]

Y,

(пiдпис)
(пIБ)
li iнформацiею, виN,{оги до перелiку та змiсту якоi визначенi частиноtо другою стаггi 12
Закону Украiни <l1po фiнансовi lIо(элуги та дер}кавIIе регулIо]]ання ринкiв фiнансових l-Iocjlyr
YKpaitttr> та статте}о 9 Закону УкраТни Kllpo спохtивче кредитуI]анIlя), Кредlлтгtоtо clri.-tttcllo
кz\нтсяl> озttайомtitений(на). [liдтвер,ц;куIо, шtо iнфорrчlацiя надаIIа Кредитноtо спiлtкою кr.\н,гсlll, :]
.]tо,I,римання\{ I]иNIог зitliоltодавст]]а. про заlхLIс1,пра]] споlttивачiв та забезпечус llравильlIе
розr,пtitlн,я NlHoIo сч,гi фitlаrrсовоi lIос.гiуги без нав'.ttзування ii придбанняr.
(___*.)___
(пiдпис)
(пIБ)
ltiдтверд;к)цо,
паспорт
споживчого кредиту (у письмсlвiй формi, у паперовоrtу),
що
Щаним
вiлгtовiлrIо до tsиN{ог cTaTTi 9 Закоriу Закоrtу УкраТни <Про спожи]]че кредитуваIIIIя), NllIOIo
отри}Iано до уIijIаданIIя даного f{огсlвору, Крелигrrа сttiлка кАнтея> в lIOl]ItoMy обсязi виliоttit-lа
I]ип-Iоги с,га,гтi 9 Заrtону yttpaitttl Kllpo cttorrtиIjlle i(редиl,уваIIIlя)

_20_р.

(пiдпис)

(пIБ)

Кредитодавець

ГIозичальник
10

Додаr,ок Np1
до /{оговору
кредит М
))
вiд

"

ГРАСDIIt ГIЛАТЕЖIВ
f{ата надання кредиту:

0%

11роцен,гна сl,авка:
Iiре;lито\,I

споlкltв.{ий

z0

р

(

___(

Сl,шtа кредиту:

про

рiчtlих вiд

сул,rи заJIишку

кредиту за кожен день користуванIIя

.

1.I(редитодаlI]ець надае I1озичалыIикч ле,гаJIыIий trepeititt сlсладttвих загitJlьноi варrос,гi
1(реj{и,г), у виг.пядi цього Графiка п-цатеrкiв (згiдно зi cTpoKoBicTto, зазначеноIо у дого]]орi trpo
сгtоittивчлtй кредит, - за кiлькiстю днiв. щомiсяця, щокварталу) у розрiзi сум погашення кредиту

(осltовного боргу), сп,цати процентiiв за користування кредитом, BapTocTi Bcix додаткових та
cl,ttytttix lIocj,lyl, Itредитода]]ця, кредитного l1осередника (за наявностi) та TpeTix осiб за кожIIил,I
п,,tа,гirltltилt ttерiсlдоr,t за форплою, на,веденою у додатку 2 ,,ilравиJт розрах)lIIк). irебаtlкilзсt)кtl,\l11
,Ia petutbtIoT pi,tttoT
фitланссlвиNlи ),стаIlовами Украiни загальноТ Bap,rocTi кредиr,у для споживача
пllоIIеII1,I]оi с,гавки за дого]Jоро]\{ llpo сполtивчий кредит" затверджених I]ocTaI]oBoIo ГIравлiнrrя
I-iацiональноl,о банку Уrсраiни NЪ 1б вiд l 1 .02,2021 року (далi - I]ocTaHoBa NЪ 1б), в таблицi
обчисленtlя загальноI BapTocTi кредl4ту для споживача та реальноi рiчтtоi процентноi ставки за
догоtsороN,{ гIро спохtивчий кредит, а саме:
Види платеrltiв за кредито]\I
плаr,еrtti за лодаl,ковi тa cyrryтHi послуI,и

о

Е{

о
о

,

о
о

F

ьcJ

/,

z-

'л
F

Ф

i-

сз

Ns
зlгl

ь

aa

r.1

о
с.

:1

сЕ{
.0

F
о
j

F_

ц

>,:
>,=
-d)
{!
CJ r<
с-+
SlБ

>,F
ол

-А
:*с
".)c-

l--l

о
J
ý
L
о

с
с_
с
сlо

сa

-

:{
с)

о-

кредитодавця

a.

наявностi)

ь_

{a)

о_

z

:Е

Е

Ф

F

j

FЕ{

о

о

о-

о
F
(.)

!(

о

ь
L

l-

ц

о
L

э\

о

о

гп

TpeTix осiб

(за

о

а)

)r

кредитt{ого
посередника

о
L

с

tо оL

а.
:-

(.)

а.
ф

ц

о
о

о

0,)

о(-)

о о
ц
Ф
сa

tr

о
F tо
q

о

т

оt

ц

F
Е{

о
оt

о
о
о

Ф

о
о
I

f

h
l
о.

lчо
о

о

Y

а-

9

о

5
с

F
д
L

о

:

х

о
А

сF
()
L

q
,)

4

l

F
о
оF
l

:о

a:_

tr{

о

с_

(.)

о

9

гс_

:-

::

о

i

=
,=
=

\1

18

I

-.'\-

t

1

-\

_\

.\

Прлt цьол,tч.

рялttу 1 I'рафiку платех<iв :]азначаIоться:
1) \, Ko;tottrti 2 - даrа видачi l(редиту:
2) 1' колонrti 4 - !Iис,Iа сума кредиту (да-цi - ЧСК) зi знакоr,t п,riнус. розраховаttа зt,i_tно rt. 4
lll,ого /{одатrtу:
1. У'

Itредитодавець

позичiлrьник
11

ко.;rонцi 5 - сума кредиту згiдно з договоро}.( про сполсивчий кредит;
1, колоrrках 7-16 - yci платежi спо)Itивача за розрахунковий rrерiод \/ гривнriх. lloB'liзi]Hi
0трI{\IанЕ:яlл. обс,т\,го ву ваIIням та поljерIJеIIнrIN,l Itредиту.
2. )/ р.ядках2 - .,. п l'рафiку trла.геrкiв зазI{аItаIоться:
3)

4)

1,

з

1) 1, rtолtlttцi2 - дата платежу сп:о}кивача;
2) У КОЛОНЦi З - кiлькiсть днiв у розрахункоtsому перiодi, що визначасться як кацендарIIа
кiлькiсть днiв Mixt датами платехtiв споживача згiдно зi сr,роковiстю, зазначеною в договорi tlpo
cllоittивчtrй кредит:
З) 1, колоllt(i 4 - cyN,Ia IIJIатежу за розрахунковий перiод( у гривнях. яка складас,rься iз cvrtlr
lt"чатеlttiв, зазначених 1, ttолонrtах 5- 1 ti;
4) у колоrrках 5-16 - yci платеrк:i сIIо)киl]ача за розрахунковий перiод гривнях, пов'язанi з
у

rlпl, о бслуго в)/I]ання\,1 та п ов epHeHHrIN{ кредиту ;
5) у колонцi l7 - реальна рiчна процентна ставка у вiдсотках
рiчних, для розрахунку якоi
вI.Iкористовусться функчiя XIRR програN{I]ого t]родукту OpenOffice за даними, зазначеними в
I(o_lollкax ] i -l габлицi:
6) у Ko;ioHui 18 - загальна BapTicTb креди.гу, визI]ачена,IK с}/\{а плаtс:лtitз cIIoжIIBittli_t,
зазначенLlх у i(ojIoнi(ax 5-16 рrrдrtа "Усього",
2. Реальна рiчна проllеtlтIlа cTaI]Ka .l.a за,I.а,lIьна BapTicTb креди.l.у для ГIозичalльника на дату
Yli,JItI;]elJH-ll цього flol,oBopy розраховаlнi вiдпttвiдно до вимог ст.8 Закоrtу Украiни кIIро сllо)Itивче
](реllитувilння). Розмiр opieHToBHoi реальноТ рiчноi процентноТ ставки не залежить вiд способу
llаданllrl крели,гу зазначеного у п. 2.5. цього !оговору. обчислення
реа,rьноi рiчноТ процен1.ноi
cl,aBKI,I та загальноТ BapToc],i rtрелиту бitзl,с,l,ься на припу[lеннi, uIо цеЙ
,Щоговiр заJишIас.t.ься
,1iйснrlrt tIроIягоМ cl,poliy кредиту та lцо Креди,годавець i Позичалыlик I]икоiIаtо,гl, сtзоi обоtз'ltзltи
на v\toBa}l та у сIроки, визI]аче}Ii в ць,оплу /lог.оворi.
З. l_[;lя цiлей об,tисrit,ltt{Я p.'lr,lbHoi pi.ltToi IIроцеIIтноI с,гавки визначаIоться загальнi вliтрzi,t,и
:}а сIlо)liLLl]чr{N,I Kpellи],oNl ,ra зага!,Iьна, вартiс,гь кредиту для споживача (лалi - загаJIьна вар.гiсть
rtреztиту) у грошовоIlлу виразi згiдно Ilостанови Jф 16 за TaKoIo
формулоrо:
0,гpI{\1 aIII]

ЗВК: ЗРК + ЗВСк.
З]]К
загальна BapTicTb кред]4ту;
де
зрк _ зага-;tьний розп,riр кред!lт,/. тоб,го cyl,Ia коштiв, яtti надаtli,r,а/або \Iож\/ть бr,тtl ltit.,trtrti
спо)кивач), зz1 догоl]оро\1 про споживчий кред{Ir[;
зi]ск - загаtьiti Brltl)xTll за cl-to)KlIl]LtrL\I Kpel{итoll, тоб,t,о виl,ратI,I споживача. поtз'ltзаtli з
O,гl)],1\1aIJIIr{-u, обслуГоI]уваI{I]яN{ та по]]ерненl]яl\{ кредиту,
уклIочаIочи llроценти :за користуваItIIя
l(рс]ди,гом.

Ito}riciТ ,га iншi обов'язковi платежi зtl додатковi та супутнi послуги кредитноi спiлки,
tlов'язанi з Hal{aнHrll\,l. обс;rуговУtsаl{няМ i гtоверненням кредитY (уклtочаIочи KoMicii за
tlбс-,tуговl,ваннrI кредltтIIоi заборгованостi, Iоридичне оформлення та itltlli rr.пaTeTti), кредlrтI{оl.о
Ilосерел}I]{ка lа Tpeгix осiб [KoMicil. за розрах,чIIково-касове обслуl,овуваtiнri баtlк1,- v,IIi()_\lч
вiлкриrийt paxyнOti ltlэс;lItтttоi спiлtсl.t (rtilt LIilc зарахуваIIrIя KotttTiB
у рах),IIок 11оI,аrшснIlя
cIIO)Ki1l]LIoI,o кредиl,},), cT,paxoBi Ta п,сдатковi tl.ltа,гетti, збори на обов'язкоl]е
дер)Itавtiе tletrciйtre
страхування, бiржовi збори, платежi за послуги державних pe€cTpaTopiB, HoTipiyciB та iнших

сtсiб,

а тако}к iншi обов'язковi платежi], якi сплачуються споживачеМ згiдно З

ВиN{оГаi!{и

законодавСтва Украiни та,/або у\,1овами д{оговору про споживчий кредит (KpilvT плаr-ежiв,
що
згiдltо iз :iaKoHoдaIJcTl]o\{ Украiни I{e включаIо,гьсr{ до загальних витраТ за сIlо)ItиВЧИlл,t КРеJIИТОrТ)
ло ЗI]СК не вкjlIочаIоться вttаслiдоtс ix вi2lсутttос.гi.
f]o :заt,а:rы{ilх Br1l,pal, зal кред}Iто\{ IIе вкjIIочallоться:
,tt;tа,гехti, що tliд1.,tltгаtоть сllлат,i ГIозича;tыIиком
у разi rIсвиконанIIя iлог.о обов'язкitз.
ttсредбачс:ъIих цим ffоговором;
, tt,цirтежi з оплатИ ToBapiB (робiт, послуг), якi 1-Iозичальник зобов'язаний
здiйснити
lIe:]fu,Ie}ItIIO Bi,1 ,гtlго. rIи правоLIин
укл:адено з оплатоIо за рахунок ]]ласI,Iих коштiв Пози.rа-цьника
ltII за pax),ItOK кредl]ту.
4. PeaIi,Ha рiчна процеIIтна ставка за договоро\.,1 lTpo споrкивчий кредиI обчltс;ttосtt,сяt
вiлtlовiдн,э :]О t]ll}lrJг ГIостаrtови j\г9 16 i розраховусl,ься в процен,I,ах з вI{корис,гаIIIIя\1 TaKoi
t}.'lclplrr,,iti:

Itредитодавець

позичальниtс
12

Li(

j{c

tiCK - чиста

.,(.

=

+дjllлj
T,i--ri

кредиту, тобr,о супла коштiв, яtсi l]идаIоться сlпо)ttивtt.Iеlзi або
1Iерераховуlоться на його рахунок в момент видачi кредиту, розрахована ,{к зага_пьний рсlзмiр
кредиту (:ЗРК), rrкиЙ вlrзначено згiд.но з умовами договору про споживчий кредит, MiHyc сума
Bcix платеrкiв споживача за додатковi та супутtti послуги за кредитом FIa дату видачi кредитy,
cyN,{a

додатковi тa супу,r,нi послуги кредитноi спirtки,
t(реjlи,гlIоI,()
Bj]ac}{1,1x Kottttilз
споживаLtа ,га за ра\\,IIок споживчого кредиl,у. Зватtаlo.tи на вiдсутttiсть uлате;ttiв сполtи}]ача за
,гir супугtti llocjl)Ii,и за кре,lитох{ ilа.ца,гу видачi
кредиту. ук.]IIочаIочll ttoMicii та ittnri
,:1tl;1а,tlttltзi
обов'ttзltовi ttлатеясi за додатковi та cyrryTtli послуги кредитЕIоТ спiлки, кредитного посередника
(за наявгtос,гi) ,га r,ретiх осiб, спла.тенi за рахунок власних коштiв споживача та за рахунок
сItоживчого кредиту ЧItС дорiвнrос l]PK.
d - реачьна рiчна lIроце]],га cl,ai]Ka, ,lкa l,очно дискоi{тус Bci rr,rайбутнi грошовi п.;raтeitti
cIIoжI.1BaIla за кредитоN,I до чистоi сул,rи видапого кредиту;
I - знаit счми]
t - поря;lковий Hor,tep пеlэiоду дii логt_lвоlэ) IIро сгtоlкивчий креди,l, (мiсяць або денl,)]
п - ,зal,ajlbнa :]Lr]иIпкова кiлькiс,rь перiодiв лii договору про сполtивчий кредит (лriсяцiв або
дlriв) на дату розрахунку;
IloT,iIit - сума коштiв, яку споживач спJIачус кредитнiй спiлцi, кредитному посереднику (за
ttаявтrостi) ,rа TpeTiM особапt за споя(ивчиN,1 Itредитом. !о Потоку вIс.lIючаються шлаr,еilti в
пог,аш]еI{I1rI ос}tовного боргу за с[IоNiIlt]чиN,I крсдитом, проLIенl,и за користуваIIIIя IlLltl, tttlrlici'i ra
iHiIti обов'яlзttовi it';tаге;кi за додатковi ,та cyrlyTrTi посJl),ги кредитодавця, кредитllого lIocepei{rtL{iiit
(:за tIаявtlостi) r,a TpeTix осiб, яrrti спjliiч}llо,I,ьс>l вiдповiдно l{o yN{oI] отриманого креди1,), l,a
lltlв'я'зl,ttti з огрll.\,Iаljtlяrt. обслуговуIJаIlням i поверненням i(релиtу. liBa;rcatoчlt на вiлсу trticlb
комiсiй та iнп-тих обов'язкових плatтеN(iв за додатковi та супутнi послуги кредитноi спiлки,
\,кjIlочаIочи ttoп,ricii та iHrrri обов'язковi плате>tti

зzr

гtосере.lцlика (за наявнtlстi) та Tpeтix осiб. сгtла,lенi за рахуIIо1{

крелитного посередника

(за наявностi) та TpeTix осiб, якi пов'язанi з

отриманI{яN{,

обслуговуванняN,I i ttоверtlенняN,l ](релиту, до ГIотоку вклIочаIоться платеrкi в погашенIIя
основItого боргу за спохtивчиN{ кред].Iтом та проценти за корис,гуванIIяI IIим.
5. Ctt.:lal,a IIозичальниколt вар,гостi ittml.tx послуг, пов'язаttих з уIOIалеI1IIяII цьоI,о
,Ia погаше}IIIяN{ Irредиту, ци\{
/_lогсlвор1,. одержаllttяNI, обс,чl,гов,уваIIIIrI},l
Щсlговоролt ite
ttсрсдOitчеIIа.

6. L|ей Графiк платех<iв укладений у двох оригiнальних примiрниках по oi{FIoN{y д,tя
!!
rtclltttoi iз CTopirr та с невiд'смноIо частиною [оговору про споживчий кредит Jф
вiд .,
20* _ р.

7. IIU{III,IСИ

<<Кредитоjtаl]ець)

КРЕ/{ИTНА СГlIJltiА кАLIТl]Jl>
540З0. rt. N4trколаitз, By;t. Спаська, б.

сдрпоу

Koi{

CTOPIH:
кllози.tалыrик>
ГIрiзвипlе, iпtя, по-батьttовi

19,

з]9694зб

Паспорт cepii

влlдаitиti

J\Ъ

l i,/1l

ц,lфо
Заресстроваirий
адресою:
тел.

I'orI clBit ttраIзлirtiIя

(пidпчс,)

/_{ругий прил,tiрниtt цього

()

(пIБ)

,V.]7,

Графiка trлатежiв отрlлrtав(ла)

20
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Креди,годавець
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