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1.2. Itредитна.пiнiя с лtевiдновлIовtulьноIо, тобто Itредитодавець надае ГIози.lальну кредиту
\.{ежах лiпtiту кредит,ноi лiнiI та в ме]ках строку користуванIIя кредитом таким ч]]ном, rцо по п,riрi
IIоверI{ення ГIози.лальнико\{ I{одёного paltirпe креlIит)/ лiмir,крели,rноi лiнii не вiltновлюсться.
1,З. Кре:tиr,на лiгtiяt надаеться строком на ____
_,___ (.lrHilз. bticltttiB.
poKiB) вiд дати }IilJltltiнrt IIозlтча;IыlI,IIi:у IIершого траншу.
1.4. Креди,l,оi{аl]еIц, зобов'язаItиl.i tлаl{а,ги l1озlлча.ltыIику BcIo суму креди,гу або здitiслttt,t,и ttcprllttй
гранtI] в _\{сжах креди,гноlо:iiMiT,y в лень Iri;lписання Стороltа]ии Llbot,o.rjоговору, zl.1e не pattiltte
,цltя о(lорr,IJlення riеобхiдного забезпечення виконання зобов'язання за цим !оговором, якttlо
забезгtечення зобов'язання пiдлягас rэформленню окремим договором.
Кожен нirстиlний транш в ме}ках кредитного лiп,лiту, зазначеного в п. 1.1. цього,Щоговору, та в
\1ежах с,l-роlt),креlдитноi лiнii. зазнаI{еного в п, 2.1. цього !оговору, надаеться I-Iозича-,tьн}lку на
rtiдставi i.tого гtl.lсt мсlво[ заяви вllродов}к 7 днiв з дня отриманIIя Кредитодавцем письмовоi зltrll]tl
lloзtt.la;lt,ttиita. llаitzulня Ko)Ittloгo траншу оформлrIосt,ься вiдlгtовiднипr додаткови\{ логоворо\1 ,]
оIIоI]JIеIIиN,l l-рафiкоп{ пJra,I,t,)ltiB tj дteн]b наданн,rt кO)кного 1,акого ,гранIIIу.

1.5. УкладеrtIIrI jIього l\оговору пов'язано/не поlз'язаItо з необхiдIriстiо отримаIIFIrt IIозIл.лальнико\,I

додаткових чи супутнiх послуг Кредитодавця, кредитного посередника або TpeTix осiб.

укладення ffоговору iз забезпеченням, що lrотребус
нсl,гарiапьного шосвiдчення. Ilозичальнику необхiдно ук:rасти договори щодо додаткових чи
супутitiх IIосл),г,гретiх осiб, пов'яIзаI{их з отриманI{яN{, обс;rуговуваI{IIяN,I та lIol]epItcllIlrl,\I
кредиту.
1.7. Крелlrтодавець у Bc,l,aIIoBrIeIIoM,y }lиN,l lIорялку мас право вLIзначати перелiк третiх осiб, якi
Biд(itoBi,цatclTb iiого I]иN{огам та можуть надавати llозичалыrику додатковi чи супутнi посJIуги,
ttов'язанi з укладенням f{оговору. Крелитодавець на сво€N,Iу офiцiйному веб-сайтi забезгrечус
оl]рI{jIIо.)_lнення, вi:tьний достуII та своечасне оновлення iнформацiТ про вимоги до осiб. яrti
Iti-I_lal()l ь _tоJ{а-t,коtзi та cl lt5Ttti IIrJслуl,и. la .Io вiдповiдtlих договорiв. lцо пlrий.rtаtоtься
itредrrrо;lаt]I{еN,{ у якостi забезтtечеrlнrl за крелитом та/або укладеннr{ яких с yмoBolo надагitlrl
(поiiа_пыltсlго обс"rуговуваtrня) кре|диту, а також розr.лiпlус на ньомч IIравиJIа cttiBlt1llilli
Креlи,rо;lавriя з такиN,lлt особаtлtи.
1.б. С,гороttll l1оl,олиJIи, що у разi обранtrя Сторонами забезгtечення у виг.ltядi пор}ки,
IIозича,rьник зобов'язаний надати забезпечення - поруку TpeTboi особи, яка вiдповiдас вlrr,tогалt
до rэсiб. якi надають додатковi та супутнi послуги визначеним ПозичальникоN,I, а договiр порчкI,I

1.6. С,горони погодиJIи, rцо

у ptBi

,гакоi TpcTboi особи вiдповiдатиме
Iiредlлr,о.цавLlеN{ у

якостi забезпеченгt.lt.

виN4огаN{

ло вiдповiдних лоr,оворiв, ulo

гtрtлйr.tаtогься

|,7. IIозttча:lыtrtк зобов'яз}стьс1{ 11овернути Itредиl, та сплатити процеltl,и за корLlс1,),ваIl}Iя
кредито\,1 з lioTpиMarrlmM Г'рафiка плате>ltilз, шlо с ltевiд'спIIIоIо части[iоIо цього Щоговора ;1о
,заttitiченгtя cтpoкy. ]JизIлаLIеIIого п. 1.i.5
цього Щогtlвору.

i,tt, ltрелит надасться Позичальнику готiвкою у Kaci Кредитодавця або (згiдно заяви
11ози.lzutъtlика) ш.,Iяхом безготiвкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаltий
lltlзич;ulьником у зzrявi. абсl зr,ir,lно заяви llози.rаrьниI(а шляхоN{ спрямуваI{ня на l]оIlоRI{еtltIя

додатIiового пайового BIrecKy ГIозичальника. Неrtаданttяt 1lозича:tьtIIIl(о\t
cвol,o
реквiзигiв
рахунку в банiсу (надання реttвiзи,riв з помилками) або tIеявка I]сlзи,tlutьtll.tка за
отриN{анtIям liрелrllу го,гiвttоiо IIеtlез Kac.v Крс;lи,года]]ця (чи ухllлеttтIя ittml,tM сtrособоrt tзiд
ol,pt]_\IaLttlя ttредиту), а також неtsI{конаttня Позичальником зобов'язання шодо забезгtечення
кредиту, llередбаченого п, 4.L ц]ього f{оговору, якLцо забезпечення зобов'язання пiдлягае
о(lорrл:tеtlнIо окреми]ч1 договором, l,a зобов'язання щодо укладання договору нотарiальних
l]ос.ltуг ,гаlабо iнших додаткових чL] супутнiх ltослуг у разi, якIцо вони необхiднi для укладен}Iя
логовору llpo сlIоживчий кредлlт. lttэlэелбаLlеного гI. 1.З.. п.1.4 та п.1.6. тIього /]оговсlрr,. зtзi.;tt,ttяtс
Itреllr,го.tавця вiл вi;{ilоlзiдальrtост,i за порyt]Iеrrttя зобсlв'llзаIIня. Ltере;lба,tеli()г() I1. 1.? tlt,tlt о

.,1tlбрtltзi:tьttсlго

l{оговtllэ5,.
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1.!). /lа,гоrо о,гриN{ання кредиту BBa;,KacTbcrI .|{ата видачi 1-IозичальIIику суN{и Ii:редиту готiвкtrt<,l
через кас1, I(рсitлIlолавцrI, а при безl,отiвкових l]озрахунках - дата списання вiлttовiдttсlТ c),lvtl.t з
рах\"нку Itредлr,годавц}l, Ilpll спряr,{),l]анlti tla llогtовIlенtlяr /1обровi,lIьFIого додатItового ttайового

i]IIecK},

I

[озtrчшtьtлиltа лата за]]ахуваIIнrI су\,{и кредиту на поIIоl]нення добровiлы{ого

пайовогсl внеску П,озичальника. Вищезазначена
креди,гу
додаткового
дата отримання
зазIIачасться в ['рафiку платехtiв, ш,о е f{одаткопл NЪ1 до даного ,Щоговору (налалi по тексту
l-рафiк п.;rа,те;кiв).
1.10, /{aToro IIоверI]ення (гIогашення) кредLIту так caN,Io яtt i датою спJIати процеtlтitз Bl]B}Kncl,Ilcяl
дата офсlрп,tлtеttлtя Кредитодавцепr прибуткових касових орлерiв Hil отриманi суми. а 11ри
безl,отiвкових розрахункаtх --.i{aTa заl)ахуваIIгtя ltot_tlTiB на рахуIIок КредитолавцrI1 IIри сгtрltлtуваннi
;1сlбровirIьних .цода,Iкоllих пайових BiFIecKiB [lозлlчальника на погашення кредиту та процентiв за
його корlлстування за письмовоIо зая:вою члена кредитноТ спiлки за умови дотри.мання кредитноIо
cttirKoto норl1ативу достатностi капiталу пiсля прийняття спостережною радою кредитноi сrti.itки
вi,llгtовi:tttогсl рitпеtrня -- дата прлtйгtяттlt спостережноIо радоIо кредитноi сrti;tки вiдповiдttого
plIxcH]trl.,

l

. 1

l. liре;rиl, Iiала€,гься на yNloBax
(спlапltt ttpotlettпtiB i octtoritto|cy.lttt

lcsladuпt1,,

в Kiltъli сmроку di|KpedutTlllo?o

Ооzоr;о_р1,;

tlellicli,|tt,tttoi cпltatlttt пptltleltmiB icпltctпttt tlc,ttclBttrll c,y.utt l;peOumy с; кittцi спlролiу Dil't;lleOttmtюecl

t)ozoBtlpy; перiоdччttоl' спlumtt пlэоцеltmiв i перiоduчltо[ сплаmu piBltux часmок ocltoBltoi' cy_lttt
л;реduпу, stKi розраховуюmьсrt lu]tяхо.м di;tеttttя зqzшьltоI cyMu ltadaltozo KpeOt,tmy Ila Ki:tbKicmb
llepioc)ir; KopLlclпyBaltltsL l;pedttmo.1,t: перiоОttчttсli' спttапlu прtltlеttпtiс; i oc,ttoBltt:,l! c)).|lLl кpeOttttl1,
"1liBtLtt,ltu Оо:tя,lttt", за якl1.1l переОбсtчuспlьсJl lteзltittttu (o0ttaKoBtt) cyv(l t,1.1tal710)t(,1l п7lgllrrr,,,,.r,
G сь () ? Ll (, п1 р () l;), О i i l;p е d mll о z о d о zо в о ру. )
2. ПI'z\ВА'Гz\ оБоВ'ЯЗКИ CTOPIFI.
2,|, Гlози.tал;tьtlик
Kpiпr обсlв'язlсiв, Itередбачеtлих вищезазнаLIени\,{и гtунктаNи цього
f]оговорr,. зобов'язаний
2,1 .1 . I]икористати кредит за цirlьовим призначенням, визначеIIим цим Щоговором.
2.1,2. I{адавати КрелитодавцIо Bci rrеобхiднi докул,tен,ги дJlrI здiйснення rrеревiрriи цiльоlзоt,о
t

t

:

корисl,аl IIIя кред1{,гу.
].l. j, l},rirclro з.tiйснlовати tl.ta,relKi щоJо Ilогаlшеннrl I(ре.lиту
корис гува}I}lя l(peлrl,I,oirt, Bii(rtoBiдtro цо Г'раф iKa пrtатежiв.
в11

.4,

i

tlpt_lueH

t

itl. tta1llrrt)tJitIlit\

Jit

Iисьп,tово повiдопrляr,лr Кредлrтодавця l]po зп,tiни мiсця проживання, роботи,
контактних телефонiв, прiзвишда або iм'я та iншi обставини, що здатнi вплинути на ]]иконання
зобов'язань CTopiH за циI\,1 Щоговоglом, протягоN{ 15 (п'ятнадцяти) робочих дlriв з пtоменту iх
2.1

l

виtlI{кнеIiня.

2.1,5. УклLlсти договiр(-и) за:iначений(-i) у п. 1.З. цього fiоговор1,. а також, договiр з
](редttr,оi{аtзцепt п,toj1o забезпечс,нняt вLIкоIItlння зобов'язання lloзlt.ta,,tbtltlIto\I tIcpc.:l
Креди,r,олавцепr:]а ltl]\I /{оговороп{.,fкulо,забезпе.tення зобов'язаlttlя пiдl,,lяt,ас ot}op_rt,rctttlttl
0tiрсtlи}I i{o0,0Boi]oNI.
2.1.6. Оплатити TpeTiM особаtи за свiй рахунок пов'язанi з виконанням цього ffоговору
л,tсlх<ливi витрати (за наявностi), а с:аме: оцiнку предметiв застави, дер}кавне Nlито, нотарiальнi
послуги, cTpaxoBi ltлатеrкi.
2.1,7 , У випадку простроче}{ня сплати частини або BcicT суми кредиту спJIатити llapaxclBlttli
IlрОr{ен'гII за корис,tуваI{Liя кредиl,с|NI вихоl{ячи з фактичного строку KopIIc]),IJaIIIIr{ Kpe.,ll1l()\1.
tsкjIIочакtчи деIIь tlоl,аIlIе}Iня,rа неl,с,гойку(шlr,ра(l. пеню), IlapaxoBaн)r Biдlrorii;tl]o.1() l]trJ.ti. l\ 6
I{l:ol,L] /[оговору,
2.1,8. ГIроr,ягопл семи кален,царних днiв з дати подання Кредитолавцrо письNIового
tlсlвiдоrt;tеI{ня про вiдмову вiд tIьсrго Щоговору з дотриманням вимог зазнаLIених у п.2.2.З.
lloBepнvl,Il Креди,годавцIо грошовi кошти, одержанi згiдно з цим Щоговором, та сплатити
1IроIIен,гII за rrерiод з дня одер}кання коrптiв до дня Тх повернення за cTaBKoIo, встановленоIо III,IN{
,[[ot,t,lBсlilr

l пt

.

повер}IеII}tя I-Iози.тацьникох{ i,рошових коштiв, одер;itаttих зt,ijtt1() з цIl,\'t
,i[rtttltзtlprlrl.'гa cll"tal,a пp()ltetttiB зiL перitl/1 J _tllrl олерх(анIIrt t<ouIrill ,[о дня )'к поверttсIlltя,Jа
13 :гаrкому

разi
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cTa]]Kolo, .l]cl,aItoBjIeIioIo циN,I Щоговорсlпt, lIe с tlJ]атежаi.{и, вiдtлttсtдtуваIIiIr]Nlи, trt,гpzttPIrrt,rtl.r
санitцiяпли за рсалiзацirо ГIозича.]]ьtlиком праl]а на вiдьлову вiд цього fiоговору.
llозичальник не зобов'язаний ,сгIлачувати будь-якi iHllti плателti у зв'яtзку з вiдмовою Bi/t
цього /{оговору.
2,1.9. Ilовiдомити Itредитодавця про HaMip дострокового повернення кредиту Iпляхом
HallaHHrI lзiдtгlовiдtlоi письмовоi заяви та у разi .цострокового поверненFIя кредиту сплатити
Кредито;.1авцlо lIроr{енти за корис,I,уванIrя крелиl,ом та BapTicTb ycix послуг, гIоtз'язаtIих з
обс:rуговl,ваннях4 1,а IIогашенняI\{ кредиту, за rrерiол фактичного корис,l,уваIIlIя кредIr,lо\{,
2.1.10. У разi зrliIitt кредитора ll зобов'язаннi iнпrипл законним кре/]итором, дати cвolo зlоllу
IItI ,цос,lуп до кредитноi icTopii фiзичrrоi особи в бrоро кредитIrих iсторiй, а також згоду IIа
отриN{ання iнпrоi додатковоТ iнформацii про фiзичну особу з дер}кавних peccTpiB в особi iх
уIIовноважених органiв (держателiв, розпорядникiв, адмiнiстраторiв) та iнших дозволених
законоN{ ltжерел дJ]я IIеревiрки вiломос,гей, яrсi були таlабо булуть наданi Itредитнiй ctri.lrtti
кz\tt,гея> jlлrI о,гриN,lаI{ня креllитни)i коIп,гiв у ,гаlабо укjIilдення .rоговору,(iв) пtlpyttt.r" itttлlrх
договорiв;
2.1 ,1 l. I]l,tкоtlчllати iItпri обов'язttи передбаченi t(ипt /{oгoBopolr;
2.1.12. На вишtогу ltрелитолавцrl застраху]]ати зазначенi в п.4.1 f{оговору ItредN{е,ги зас,I,аl]и
Ila користь Itреди,голавця на cyl{y ринковоi BapTocTi предNIету застави на весь строк
користуванIIя кредитом за цим Дог<rвором. 11ри цьому, вибiр страховоi компанiТ та визначення
гrерелrку страхових ризиltiв погоджусться з Itредитодавцем,
2.2. Позичzltьник N{ae IIраво:
2,2.1. }] бу,tь-яrсилi час iroBIlicTto або час,гкоI]о дIостроково llовернvти кред}]1. \l томV ,lttc_ti
ulJIrlxo\,1 збi;tьшtенttri суми перiодлr.ttrих tt. raL,e)ttiB, ,га сIIjIа,l,и,ги процеIl,ги за корис,l \/ва1ll1я
l(ре1,Irl,го\,l виходячи з фаtt,t,ttчtrоI,о зал]Iшtt_t, i c,tpot<y ](орисl,у]]ання кредитоNI, t]клIочаIоLI}I zl(eнb
IIогашlе}Il1я.

2.2.2, Звертатися до Кредито,цавця з письмовим клопотанням про перенесення cTpoKiB
п.llaTerKiB (повернення кредиту та,/або сплати проuентiв) у разi виникнення тимчасових
фitlансовttх або iнrпих ускладнень з незалех{них вiл I-1озичалыIика причLIIL
Z.|Z.3. I1ротягоrt rIотирI{адцrtти кzLrIендарних днiв з дня укла.ценIIя lILого /_iоговоllv
вi,llпловиrисяt вiл уiiла/]еннri /Jоговор,/ прсl сi]оживчий кредlиl,без ttояснеIIня llриttиtl. y,toNl\,.tttc.li
в рtiзi от]]иN{ання ни\,1 грошовllх ttопr,гiв (да-lri * строк вiд:rtови), за y\loBI1 }IадаI]tIя Кре,tитсl:lавlltо
псlвii{олrлtеrllrr{ у письмовiй формi (у гlаперовоN{у l]иглядi або у виглядi електронного докуменl,а,
створеного згiдно з вимогами, виз]]аченими Законом Украiни ,,Про електронlli документи та
еJектроt]ний докуплен,гообiг", а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом
Уtсраiни ..I1po електронну кол, ерцiкl") до закiнчення строку вiдмови, lIкшо Позича-rtьник подас
ltовiдоьtлеilt{ri I{e особисто. воIIо ]иае бути засвiдчене нотарiаt-пьно або подане i гliдltисirпе
предстttl]ilI1ко\1 за наявностi довiреностi на вчлtttеttня таttих дiй.
i]rдлrова вiд itboto /_{oгoBolrl,c itiдс,гавоIо j,lJlrl lIрипиIlення дtоговорiв що/]о лолаl,коt]I1х чи
cl,trl,Tilixilocjlyi,,зaзIlalleltltxBrl. 1.З,,п.1.4,гаtt.1.6цьогоf{оговору,тадого]зорузКредлrr,одавцсм
1цодо забезпечення виконання зобов'язання l]озичальником перед Кредитодавцем за ци}{
/]ot oBoprllt! якщо забезпечення зобов'язання пiдлягае оформленнIо окремим договором.
чrIий рахунок itредитодавця, визнаLIеIIий роздiосову€ться, якщо виконання зобов'язання за
ttlrrt забс:зlIечено шляхо]чI укладенII]d нотарiально посвiдчених договорiв (правочлIнirз), а TaKo)Ii,
якщо креди,г бу:lо rIадаIrо IIа придбаttня робiт (послуг), виконанIIя яких вiлбчjlt)сrl i{o заtttitrчсttttяt
строку вiдмови вiл цього /(оговору.
2.2,4. I]iдповiдно до закоIIодаI]ст]]а одержуIJати коп,{пеIIсацirо вiд Itредитолавця ,у зв'язку з
рсlзiрванняtчt або невиконанням Кре2lитодавцем цього Щоговору.
2.2.5. Виrrагати вiд Itредитодавця за письмовоIо заявою, але не частiше одного раз}/ на
л,tiсяtць, безоtt;rа,гного отриN,lання llро,гягопл 10-и робочих днiв вiд;цати по:Jоння Крелитоjlаrзцrо
т,акоi зilrtl]Ll наданIIrI письмовоi irrформаuii пlэо поточний розмiр заборгованос,тi Ilози.{аjIьII}lка,
,за t(tt.rt
розмiр сум1{ кре.il1,1,гу. llовернутоi ltредитодавцIо. зокрема iнформаrlilо i{po ltjta,гeltti
.Iaci
та y\IoIjII сtljlа,ги
/.{оговоролr, якi cit,ta,tetti. яltti IIа"lсжLlть сlljlатити, iIати сплати або перiоли ),
гакi{х с у, ll (за ]\,Iorli.] lи i]o cTi зазtiil,tеtIttя тatки.ч ylroB).
.

Кредитодавець

позича"tьник

2.З. Кре;lитодавець Kpirr обов'-ltзкiв, ltерслбачених виU{езазrIаченлlNlи пунктаlп,lи

Llt,O1.o

l{оговору, зобов'язаниli
2.3.I. 11рийняти вiд ПозичальнI{ка викоIIання зобов'язань за цим f(оговоропл (у тому числti й
дострокове як частинами, так i в повlному обсязi).
2.З.lZ. Ilисьмово ttовiдомляти IIозичаJILI{ика гIро зп,tiни мiсцезнаходження, а .гако)tt itлших
ВiдомостеЙ, зазI]аLIеI{их у розлiлi 9 цього f{оговору протягом 15 (rr'ятнадt1;tти)
робо.lих.ltlilз з
N,IoMellTy Iх вrtниклlення.
:

2.з.3. У разi писы{оl]ого ЗВерrнg111111 rIози,лальtlика uIo/],o перенесенняl с.t.роt<itз tt.;tа.t.сlкitз
таlабо сlIлати процентiв) у зi]'язку з виникненням,гимчасо]]их
фiнансових
або iншtих ускладнень розглянути :гаке звернення протягом 15 робочих днiв ,u дur, чiтку i
олI{озriачIIУ вiдrrовiltь. У буль-якому випадку перенесення cTpoKiB платежiв (повернення креди.гу
(I1OBepHeltIrя креди,гу

гаlабо спjIа,ги rrрошен,гiв) оформлясть,ся додаl.коl]им договором.

2.З,4. Якrrlо IIозича,тьник скс)ристався правом повернення кредиту I]],IяхоN{ збiльtпеrrlt.яt
сушtи rrерlодI{чr{I1х ttлаr,ежiв. здiйсtt1.1,ги вiдповiдне коригуваIIrtя зобоtз'язань .[lозичалыtltка
1, бiк
ix зп,tенiлення та на Bll\,tol,\, ГIозича-rьtlикir Ilад(аl,и йому tlовий Графiк rt:rатехtilз.
2.3.5. Приiiняrги вiд Позичаль,}Iика trла,гетti у разi дострокового поl]ерI{еIIнrI rсредцту бсз
1]с,IаIIовлення [Iозича-цьникУ буль-якоТ плати, пов'язаноi з достроковим поверненням кредиту.
2.з.6. У письмовiй формi пrэвiдомити ГIозичатrьника про затримання llозичалы{ико\,(
спла,Iи часl,ини крелиIу та/або процентiв щонайменпIе на одиII календарнlлй мiсяtlь, а за
I(релитом, забезпе,tеtlиrr iпотекоIо, та за кредитом на придбання яtи1ла
- rцонаймеIlIIIс на .гри
каJIеIrдirр}{i мiсяцi iз зазначеlIняI\.1 1]иN(оги до lIози.тальника про здiйснеttrrя tаких ti:tа.гс>t<itз або
IIоверIIення креди1,}'проl,rIгоNI 30 Ka,пetl/]itpllrix лнiв, а за кредитом, забезпечениN,л itto,tettoto. ra за
lipei{и,0,t)r,{ на придбання житла - бi0 кzuIендарIIих дttiв з
дIIя о/(ержан}Iя вi,ц Креди,rодавця
tttlвi/{оп,tлення Ilpo таку вимОгу, ЯкпцО протrlгоМ цьогО перiодУ Позича_гrьник
усуне порушен}rrl
YN,Io}] догс,вору про кредит, вимога Кредитодавця втрачас чиннiсть.
2.З.7. БезОIIла,гIIО нада]]а,IИ заt письмОвоlо заявОtо Позичалы{ика. але не частitпе одIIого
на
-rriсяr{ь. llротягом 10-и робочих днiв вiд дати отри\{atнi{я такоi заяви llисьN4OlJу
раз\,
irrформацirО прО lltl,гочltиЙ розпriР заборгованосr,i Пози.tа_rtьника,
розrriр с},}II1 l(pc_(lt l,V,
lloBepнyToi ltрелlr.,одttl]l{lо! зокреNIа irrформаrlilо про шлатеrкi за цим
l]оговорой, якi сtrла.ленi, якi
IIалс)i(и,гь сIUIа-ги],и. да,ги сплати або перiоди
у часi та умови сплати таких сум (за мож.ltивсlс,гi
зазItачення таких умов), шляхом надання письмовоi довiдки iз додатками (за необхiдностi) або
iltljlання iнфорпrацii в уснiй формi.
2.З.8. rr{rя ОТРИI\,IаННЯ довiдки або iлrфорr.лацii в усrriй формi Позича-,tьник звертас.Iься
до
I(ре:tlt,годавrlя iЗ IIисьмовоIо заявоIо, у якiЙ зазнаLIаС iнформацiю) lllo необхiдtIсt пuдо,r".-lа (ltl1l-rlv
l{аДаНI{Я iПcPoPrraUii (YcIta Чи пl,Icb\{oBa). Itредитодавець протrIго},{ 10
дrriв з,,{ня nrp,,rnri,,,,"
ttircЫtoBoi ЗаЯRtI ПОЗtI.IаЛЫ{ИКа IIал,ае довiltltу, за умоl]и що така irrфорrлащi" ,ra a,iu,roI]l.il.b
iНфОРrrаllirО З ОбПtСlКеIlИNl ДоступоNI та пiдлягitс наданнIо Позича-цьнику вiдпоIзiдно
до ви\lог
заtiоllоi{аЕiства.

2,3.9.

У

разi, якщО надання вriдповiдi в уснiй формi не потребус лодатI(ового часу дJя
У разi, якщо *ruдirrпо вiдповiдi в уснiй форпti
rtо,гребус дода1 KoBo1,o LIacy длr{ пiдготоilttи, вiдповiдь надас,Iься протяго\l 1 0
днiв з ,lIIrI
гtiлг,отовки, вiдповiдь надасться У деп{ь звернення.

ри\lання t]и\lоI,и.
2.4. Кре:rrr,г(),]аl]еI{ь \{ас I]paBo:
2.4.1 . I]lll,rагаr,ll вiд llозичсulыIика викоIIаIIня IIим yN{oB цього
ffоговору.
2.4.2, Виьtагати вiд IlозичаJть.ника укладення договору щодо забезпечення виконання
зобов'язаttня ПозичальникоМ переД R.редитодавцем за цим
{оговором.
2.4.3. Виllагати достроко'ого
кредиту, строк виIIлати якого ще не настав. в
Itol]Iloмv обсяrзi. та сtl-тати процеtlтiв 'овернення
за весь (lактичниIi строк i(орис,l,ува}Iня кредито\{ \,Bltlla. lK\/
rtаяllностi хtlча б одtriст iз зазlIа.tеtлих обсгавt.tгl:
а) заr,рип{ittIIIrt спJIаТи IIозичаtцыtикоМ Llас,IиIIи кред(иl,У ,rа/або вiдсо.гttiв щонаtiлtеttшс tla
оi(ин каленларний rtiсяць, а за сшож.ивчиN{ Kpe/lIIToM, забезltе.Iеltиr,t iгtотекоIо. та за спо)I(ивrI[t_\{
кредитоNI на придбання житла (нерухомого майrrа) щонайменше на три каJIендарнi мiсяцi;
б) перевиrцення сумою заборгованостi суми кредиту бiльш як на
д..оr" вiдсъткiв;
01

Кредитодавеrlь

Гlозича,,tьгtик

в) FIевиконанця

ПозиLlzLIIьникс|м визнаIIеIIого

п,

забезпе.tення кредиту.

2.1

.5. цього Щоговору обов'язttу щоло

г) у разi розiрвання ГIозичальн_цкоN{ договору про надання додаткових чи cyllyTHix послуг,
якrtйсобов'язковиN{лJlяуIt;Iаденняцьогоf(оговорузгiдноп. 1.З.,п.1,4.тап.1.6. цьогоf]оговоlэч,
та IIеукJIа,денI{я протrIгом 15 калеtлдарtлих днiв IIового логовору llpo наланIIя ,t;lltllx салlих гIос,,Ivl,
з особоtо, щсl вiдlrовiдас l]и]\{огаrл КрlэдитодавI{rI (за наявrтосr,i).
;t) ;r разi ]]l,ра,ги забезпечеt{Ilя викоltаIlrtя зобов'язання або погiршенн,я його tr\{o}] з&
обс гавин, за якi ltрелитолавеuь Ete несе вiдrrовiдальностi, якщо ГIозича,тьник не надасl,ь
рitзttоцiнгtу замiну :забезпечення.
е) виrIв,цення Кредитолавцепл фаrсту rrедостовiрностi даних або доl<ументiв. наданих
[l оз и.iа:tыi l]

ком дл я отриN,{ання

кред]4,I-у

;

с) rteBtTKot]illlllrl IIозичапьнико\{ визначеного л,п. 2.1.4. цього f{оговоlэ1, обсlв'язк1, lllo.10

гitlвiдоt t;lеIIIIя llpo зr,tiItи в ir,rформачii.
ГIозiт.tlllтt,гtllк в]]ажас,I,ься такиN,{,

що o,l,ptlx{aB виN,Iогу, ,Iкщо виil.lога вручена Позlrчалыtику
особисr,о rriл розlIис або надiслаLна Пози.Iальниttу рекомендованим листом за адресоIо,
зазначен()ю llози.tальником в цьоN{у Щоговорi або в ltовiдоп.лленнi, згiлно з п. 2.З.2. цього
Щсlгсlвор1,, HaBiTb якLцо Позичальник вiдмовився вiд отримання листа, не звернувся до поштового
tзijlJti;rення за отриN{аI{ням листа або змiltив r,riсце прожива!Iня та не повiдоплив про Ile
Кре jIl.t,го,цав t lя

.

суми креди,гу, ttроцент,iв за l(орис,lуваI]ilя
ycix iнших зобов'язань передlбачених цим договоро\.I.
2.,1.5, Змirl}Iти кредитора у зоСiов'язаlrлti з гiередачею кредитноТ icTopii iншому закоЕIrоNIу

2.4,4.

I]иллага1-I1

вiд

Г{озичальIII.{ка IIоверIIеIIIля

кре,ци,г()м l] iIol]Ho\,{y обс.яrзi та вр{Iiонання

креj{итору.

2.5. Yci права та обов'язки I1озичаIII)IIика щодо цього l]оговору N,Iожуть за зголоIо

Кредито;lttlзtlя перейти до ,гретьоТ осrэби,

2.6. У випадку clrepTi lIози.tа:tыtиttа. п{о настуlIила до закiItчс,rtIt.ll с1l]ок\ лiТ rlr,or
/]оговор5,, Bci права i сlбов'яtзttи rцодо цього f{оговору IIерехолять до йогс) сIlадк()€}ttlitз
I I

t.l

ряlIку, визначено\.{у чи l1IiиNl закон

одавс,1,1]оý1

УitраilIи.

о
1,

2.7. JIкшо Креди,годавець на ocHoBi п.2.4.З. цього Щоговору вимагас повернення
спожIIвчого кредиту. повернення споживчого кредиту може бути здiйснено Позичальником
llро,l,ягом тридцяти кzuIендарних днiв, а за споживчим кредитоN{, забезпеченип,I iпотекоIо, та за
сllоIiивчиNI кредиl,о\,{ на trридбаltня житлit (ttерчхоплого майна) - шiс,гдесят каJIендарних дtliв з
д}Iя о;tср),каriня ttоtзiдlоNI-r]еIIня про таку ви]\,Iогу вiл I{ррелитодавLIя. Якпlо протяго}I цього trcpio,t},
I[ози.tаtьit1-11( \,c\iIie IIоруi]rення yNtol] цього lог,овору,про IILiлаiIIIrI опоiкивl]()го Kpeil1.1 l,\" i]I.1I1()la
Крс:tито.tавця втрачас чиttttiс t ь.
З.IIJIА,ГА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ.
З.l. За користування кредитом Позлtчальник сплачуе КредитолавцIо плату (прочеrrтлr).
ILrата за користування кредитом (проценти) е фiксованою i складас _% рiчних вiд сlrми
заjll{пlк\, кред!lту за коже}I день кор]истуванIlя кредитоN{ i не пложе бути збiльшена без пtrсьмовоТ
зl 0.|iи Ilо,зt1.1а,цьника. Проценти нараховуIоться за фактичlrе LIисjlо Ka.ileIt.rlapII1.1\ , trriB
користуваItllr1 крсдl{то}{ за вик,цlоtIенняN,l днrl 0триN{ання кредиту та вклIочattо.ltt .Iаг1 itt,to
повср}IеIIIIя,

З.2, IIарахуI]аIIпя tlроцентiв за цим f{оr,овором здiйснюеться з урах),ваIIIIяNI tlисjlа дttiв l
каJIендарному роцi (вихiдних, святкових та неробочих днiв включно). Кiлькiсть днiв у роцi
ttрийr.tас,гt,ся за З65 (Зб6).
З.З. l'озrriр,rа с,грок clljlaTи проtlенгiв iocHoBHoi суми креди,Iу встановлlосться Г'рафiкоrr
tt:iatcittiB. що с tteBiд'cN,,IHoto частиноIо цього f{оговору (Щодатоrс Ns 1 ло цього ДIоговору). l'pa(liK
tt:tагежiв lli:lrtовi,цаtс у}{ова\{, зазIIаче:IIим у rr.1.7. цього fiоговору.
Сума процсllгiв зlt I(I)рIIстч]]аIIня кре/]{п,го\1. l]ередбачена Графiком плате>ttiв, с лiirсttоlо за
j{01,риI{аIIня
Позичtlтьником cTpoKiB сIIJ]ilти, передбачеrIих Графiкоlt п.цаtеlttitз.
}/\{()lJ11
У разi порушення cTpoKiB сплати, передбачених Графiком платежiв, сума процеtл,гiв за
користуваIlня кредитом, яка пiдлягаLе сплатi, змiнtоеться в зzuIежностi вiд су]\{и залишку кредиту
,IiI
строку користуваlII{rI кредитоtчt бс:з внесеI,t1,Iя зrtiн до Графiку платежiв.

Itрсдt.t,t,одавеIlь

Ilозичtt".tьн иlс

З.4. Якщо дата здiйснення rLIергових платеrкiв згiдно Графiка платехсiв, припа/1а€ на
tзихiдний (свяrrсовий, неробочий) день, то :злiйснення пJIатежiв вiдбува€ться Ila IIас,IyпIлиli за
tзltхiднtrмlr (свяrковипtи, ltеробо.липли) днями робочий лень ItрелитодавцrI i це lle l]l]al)taclbcrt
l

lop) tlIcllIlrI\l P(),tl)alx\ lll(il].

j.5. lloгaruclIIIrI

l(релI],гу та llроцеIlтiв за KopI{cTyBarIIIrI креди,гошr вiдбувасться I] 1,ак()},ту
llорrtдку: lr lieplJ]y rtерг), сtrлатi пiдлягаtоть l]роцсII,ги за корис,IуваIII{я кредитом, ar в другу чергу с),ма крелиту.
разi недостатностi суми :здiйсненого платежу для виконання зобо.в'язання за цим
/Jоговором про спох(ивчий tсредит )/ повI{оп,rу обсязi ця cyN{a погашае вимоги КрелитолавIlя у
l,itкiй черговос,гi:
1) 1,rrcprlly.tepl,)/ спjIачук)ться rtpoc,t,poIieIIa до повернсIIIIя cyjua i(pcl:ll{,I,! ia ttllclc,Lptl,tclti

У

llроriеI{,ги за Kopl.tc

г\,IJ

tlIIIIrI кредI{,l ом

:,

2) у itругу чергу сlulачуIотьсrl cyx,Ia крсдиту та процентI{ за корtlстування 1(редитоN,1,
З) у тре,гrо чергу сплачуються неустойка та iirmi платежi вiдповiдно до цього f]оговору.

З.ti, Прострочення сплати кредиту таlабо процентiв за користування кредитом (згiдно
Графiка плаr,еrкiв) IIе зупиняе HapaxyBaнHrt процентiв, як протягом строку надання кредиту
I]]1з}lаLIеногсl tt.1.1.5. цього /{оговору, так й гtiсл.lt закiнченrIя цього строку протягом пода,-tыllого
корIiс,гуваrIня IlозrrчальникоN,I на.I{аними грошlови\.1и коштами, KpiM випаtдк1, tl1-1иilня,гl,я ()Kpc\l()lo
рiпrснtля про цс 1(рс.lrli,одавllе\{,
У разi поруlпе}IItя c,t,potciB. пере/(бачсIlих п,1.1.5.,

2,1.7.,2.7. 1.2. цього /[оговору
зобов'язаний сплачувати проценти за користуваIII1я креди,гс)м rцомiсяця за
пpotIeHTHoIo ставкоIо, tlерелбаченою п.З,l.цього fiоговору, в останнiй день поточного мiояця до
troBHoi сttлати суми кредIiту.
З.7 . У випалку сплер,гi Пtlзичаllыtика нарахування процентiв за цим f{оговором
l Iозirча:lr,,tttлtt

llриllинrIстьсrI з дItя IIастання cMepT,i.
З.8. У разi:tострокоj]ого часткоI]ого поI]ерIIенIIя ГIозичальником кредIlт),. гроiшовi Kortl,ltI
]tolltl]I суN{и II{оNliсячногсl IlJlal,e)iy зараховуIо,l,},ся в рахунок llогаIIIенIIrI черl,оl]их п.rаr,е;кiв за
креl{11,го\{,

З.9, Позичальник проводить погашення кредиту та процентiв за користування кредитом у
касу ltре,liи],одавця за ii пtiсцезнаходженням у вiдповiдлri робочi днi та години, або шляхом
lIерерахуваI{Irя коштiв на по,гочни,й paxyI{oK Кредитодавця, визначений рсlздiлол.л 9 цього
/{оговору, або rпiIяtхоi{ спря}Iування добровi;lьлtих додаткових пайових BtiecltiB ГIозrtчiutыIllка I]a
пOгаttlеltнrl креди,г\, l,a llpor]eHTiB за його корис,l,уваII}{я:]t} IIисьмовоIо заrIвоIо члеiIаl кр0.{и1llоТ
спiлки за умоl]и дотрLIIIаlIIIя крс)/lи,1,1lоlо ctti.;tttoto норматиi]у дос,rатttостi капi,га;ty ttiс_tя

прtrйняшя сlIостережноI<l радою кре,цитноi сtriлки вiдlrовiдtтого рilпеttiIя.
З.10. Вiдrrовiдно до вимог п.9) ч.1 ст.12 Закону УкраТни <Про споживче кредитування).
орiсн,говыа реальна рiчна процен]]на ставка та opicHToBHa загальна BapTicTb кредиl,у лJlя
1lозичаrьника на даl}/ укJадення 11ього /fоговору, а також, yci приrrущення, використаrti д;tя
обчtlс.lrеннятакоi ставки, зазначенi в Графiку платех<iв, що с Додаткопл ЛЪi до цього [oгoBop1,,
Розrriр opicrl1,oBttoi реальttоi рiчноi процентIIоi с,rавки IIе зfuтежить вiд способу ]]адалIня кредlI1,у.
()бчислеtttтя opieHтoвHo pea.rlbrroT рiчlrоi процеltтноi ставlси та орiсгtтовноi загальноi варгостi
liрс;l}iг\/ баз\,е,гься на приlIущеtttti, що цей f[оговiр за,тишасться лiйснttrt ],lро,l,яr,0,\1 строк),
креl{иту та що Кредитодавець i ГIо:зичальнI{к виконають своТ обов'язки на у]\,1овах та ), строки,
визttаченi в liboмy Щоговорi.
З.11. Bci розрах},нки плiж Стороriами ]]еду,гься викjttоrlно в наt{iогtа-пьнiй вtutt<lгi YrtpaiHr.l.
4. зАБЕзl IЕчЕllня крЕдитноi лtlltI.
4.1. Зобоtз'язання Позичальника щOдо свосLIасного LloBepHeIlHrt 1(релл1,I,)1 ,1,а cI1,1a,l,11
проuентiв за l(optlcI\tJalIItrI l(рс.1lIlо\I,1абсзlIс,I},сl,ься
(зclc,lllctBcltcl

пlа/або поруколо tпаthбо ilпuu,ц,tu вudамu забезпечеttttst, Lцо tle забороltеtti

з ct l; о l t cl d а ri (, п,tв o.1t

).

4.2 Вiдпсlвi,l;r-rьнiс,t ь за оформленгlя забезllечен}tя l(ре,lиту у rзiлlrовi.,lнос,гi .,(о l]и \{ог
tI}lнlIого заl(оно.цtlвства та Bci влIl,рtlти. гtоtз'язанi з таким оформленняпt (оп;lа,га tIOc jl\ I
рессl,рагOра. lrо,гарirса. сIрахо}lиt<а. оцilttоl]ача 1опIо), rtоклалаIоться на ГIозll,tlutьttика_ ,lliltlo
забезпечелtня зобов'.llзi1llIIя ltiдлягас офорл,t.liеIttIIо окреN{иNI договором.

Itредrlтодавець

Ilозич&.tьниtt

4.3. ItpiM визначеного г1.4.1. цього /{оговору забезпе.lення кредит такохt забезпе,tуетl,ся
BciM на:lс:лtнилl lIозичальнику на правi власностi MatlHoп,t та кошта\,{и, на якi згiлно чI,IнlI0l,о
законо/{авства Украiни може бути зв,ернено стягненнrI.
4.4. llозичitjIыlик tti,,цr,всрдll,уе, rцо плайlttl. ltttип,t здiйснIоватиl\{сться забезпечеI,11lrl l]1.1l(oI1itl11Ir1
,зобов'яtзаtttlIя за
цIi\{ .Щоговорошr наJlе)Itи,tь йоrrу (Позичilлыrику) на правi власнос,гi, tte обltеlttсrtе в
обiгу, triд заставою у TpeTix осiб не перебувае.
4.5. У випадку, якшо протягом дii цього /]оговору вiдбувасться втрата забезпечення, в тому
{{LIcjli, zulе не виклlочно, внаслiдсltс смер,гi, оголошення померJIою або вI.{знання безвiсно
вi.Iсl"гньс,,ttl фiзичrlоi сlсоби, 1цо вiд сl]ого iшteHi надала поруку або зас:гав)' (iгrотеку) у
забсзttс.Iс:tlня зсlбоIз'яtзаLIlIя Ilозичzutr,tlика за цим /{оговором, порушеrIн}1 c},i\C)r\l llp()l]i.l..l)lietlilrI
щодо BcTaHoBJlelttt:t ttej{il:icttocTi або IIеуttлiадсtlос,гi доttl,рrar,,r'в забезпечеIIня, а тaкortt визltаltтtяl iх
с) jloNl llе\,t(jlадениrrи або irедiйснилr_лt, ttрадirкки, псуваIIня, t]трати .itiквiдностi пред,uе,ttlм засl,ави
(irtо,геки), I1ози.rа;lьник у cTpotc не пiзнiше 15 (п'ятнадцяти) календарних днiв iз лII;I втрати
забезпечс:ння зобов'язаний надати Кредитодавцrо рiвноцiнну замiну.
4.6. 11озичапьниlсу роз'ясiIенrэ змiст ст. 190 "ТIIахрайство",Iа ст. 358 "Пiдроблення
i(tlKvr,teHтiB, IIelIaToK, rптаплпiв та бланкiв, збl,т чи використаIIIIя пiлроблrених документiiз. гtе.iаггсlк,
IлтaltItiв'" KptIпtiHalbiIого кодекс1, Уl:раТtlи.
5,

зАстrlрIl)](ЕFIнrI позLlчАльникА

щодо дIЙсностl умов договору

5.1. Гlри укладаlлtli цього fiоговору rlозrтчалыlик пi,,lт,верджу€ що:
1) BiH с повнiстIо дiездаrним Ti1 щодо IIього немае рiшень сулiв (яtкi набрсr,ли законноi сlr,tи

обл,tехtення його у дiсзлатностi чи визна}II{я
не;liсздаr,ним. а TaKo)It йол{lr цgзi^омl] про розг,цяд судами спра]] з вказаI]им вимогами;
2) riого I]оjIеl]иrIвлення с вiльнипt та вiдгlовiдас його вну,грiшнiй волi;
З) r,rirr rte ltеребувас пiд вплrIвоNl ,t,lt>tcttol для нього обставини, що з}{упlус iiого vlt.ltzrc,ttt цей
/lоговiр;
4) BiII .liTKo 1,сlзiлом,jllое Bci улt<lви t(bol,o /_{оговору та нс перебувас пiд вп.ltlлвом поI\tиJlкl{ Llи

та не cKacoBaHi iншими рiшеннями) про

обпrаtrу,;

5) BiH BBaiKac уN{ови цього !оговору вигiдними для себе;
б) ;rокуrчrенти. надаtri ним для отримання кредиту с лостовiрни]\1и та вiдобраiкаlоть його
1.1са,тьнrtй dliHaHcoBlTti с,гаtt на дату нilданнrl доttументiв;
7) л,rаЙно. llttиl,t забезпечусться: викоIIаIIIIя зсlбов'язаttня за циьr /]orol]op()\,I lIа.lе)киlt, iit)\1\,
tta прztвi в:tасносгi. тlе сlбпrежене в оеiiгу (оборотi) та пiд зЕtставоIо не перебувас.
6. t}lдгIовIщ.,\лъFIIс],ъ C,I,OPIH тА l]ирlшЕння CIIOI,IB
6.1. СтороIlи lrecyTb вiдповiдальнiсть за порушення умов цього .Щоговору згiдно чIlFIiIого

законодавства УкраТни.
6.2 I1орушення\1 умов цього f{оговору с його невиконання або нена[е){не вико}IанлIя, а
ctlмe. HecBoCr{acHe lrовернення кре,циl,у rtовнiс,гtо або його частиItи, або HecBtlCtliiCttit clI-1ilIa
ltроllен,гiв. Korlicit:t тоц{о, виконанFIя з llорупIенIIяNI iнших ),xlolj. I]изнаttсIIlI\ з\liс tort tLl,tll о
/(oгoBopv.
6,3. 11ози.tiгtьtlиtt, яltltй пс)рушI{I] с]]ос зобов'язанн.lt lцо/цо поl]срIIе}IIIя кредит),,l,а
ttllоtцеrtгiв за ни\I, пtас вiлшкодуват,и КредигодавцIо завданi цим збитки вiлповiдно ло законy з
},рахуванI{ям особливостей, визначених у гt. 6.4. - 6.б. цього Щоговору.
6,4. Ilозичальник. який порушив свое зобов'язання щодо повернення кредиту та сllла,гLI
tlроllетlгiв за tIиI{ /{оговороп,r, i lte слсорис,I,авсrI l]paвol{ tlередбачени\{ п.2.2.2. цього f{огсltзор\,.,за
рiшеlrняrt кредитного KoMiTeTy Крелиr,одавtIя NIac спjlаl,и,ги Креj\иr,одавrltсl Iletllсl. ll!.()
обчис.;ttосгьслt 1, вiдсотках вiд суми IIecl]octlacltO викоIIаного l,poIIIOl]ot о зоб(lв';t заltttll
ltlrocTptl.leHoT заборt oBaHocтi заt 1(рсдI{,1,оN1 ,га нарахованими Ilроце}IтаlIи зal Ko)i(crl j{eitb
llpoclpoLIeItHrt ]]иконання. ГIеня всl,ановrllос,гься у розмiрi ttoi{BitiHoi с,б.;tiltовоi сIаlвtiи
I,Iацiона:rьного банку Украiни, шо дiяла у перiод, за який сплачу€ться пеня, та не може бути
бi.ltьшоtсl за 15 вiдсоткiв сул,tи прост]роченого платежу.
6.5. Закiнчення cl,poкy цього 7Щоговору не звiльняе CTopiH вiд вiдповiдальностi за tiого
llор1,rпс.tlня. яке N{aJIo пliсцс, lriд час ]lii цt,ого i]оговору.
б.6, lja прOс l,рOttенняI]ози.tа;tь1II,1коN{ с,гроltiв сплilти. передба.лсгtих Граr(;irt оrr l lJli.t,j t,rliilt
,га/або l].tL lLl.i.5., 2.i.8." 2.1,7,2. llboгo
/loroilopy. lIозич;.t";tыLttt< згiд\ttt_l з ч.2 c,r,,625 L(li )"rtplirrrr
Кредитодавець

позича,rьник

на його tзимогу cyN{y боргу з урахуванням iндексу iнф:rяцiТ за Becl, час
та.кож
llроцен],iв рiчнлtх вiд llростроченOi суN{и.
6.7. }ici clloplт. яlкi виникнуть пiд Itac викоIIанIIя цього f]оговору або uов'язанi i:з ttим,
lii;{Jrlгаlо:гь 1]регулIоваIIIIIо lшляхом проведеl{нrl переговорiв ьriж С,rороttапtи.
6.8, JIкшtо вirr,trовiдний спiр не можливо вирiшити шлrIхом llереговорiв, BiH вирiшуетьсяr в
cyjloBoМy r1орядку за встаноtsленою rIiдвiдомчiстIо та пiлсулнiстю такого спору вiдповiдно дIо
чинttого в YKpaiHi законодавсl,ва.
7. lIОРЯl]ОIt ВНIrСЕtII{Я ЗМIН ТА ДОIlОВI]ЕНЬ,
припинЕннrl. розlрвАFII Iя договору
7.1. Зплiни до Ilього /{оговору, IJ тох{у.lисlti збiльшенtIя фiксованоТ прсlцеtIт,ноi с,га]Jкlt,
зазна.IеноТ в п.п.1.1.4. цього f{оговоцlу, якiцо iнruе lte tlере2lбачено закоI{одавс,гвrэ\,I, ллохtуть бl,т,лt
tзllecetti тiльклt за взаемною згодоIо CTopiH, якi оформляIоться додатковиN{ договороN,I до цього
l{оговору
Кре;tитола]]еllь надае Позичальнику пропозицii про змiну iстотних умов tlього /{оговору
tj]jlrtxON,I iIапраI]Jlе}{tt.я ГIозича:Iьнику ttовiдопt:lеннrl у спосiб, що дас з,\,IоI,у I]станови,ги .t{a,t,y йtlгtl
вi.lltраlз;tелtтtя. або вручас,гаке tt,эвiдбr1 ,1g111-151 11озичаtыtику особlIстсl tliit po,]ltLlc за ]0
i(аJIеI]дарних :{HiB llo бажаноi датI{ впрова/]ження вiдповiдних зrriн ло цього l]oгoBtllэy.
llозl.tчальIlиtс зоб'язаниti t]продовж 10 каJlеIIдttiрних лнiв прийняти надаFIу пропозицitо та
пiдписаrтlt llодаl,ко]]ий договiр або вiдхилlлти ii, надавши необхiдIri обгрун,гуванняt. У разi
}Iеi]{осягнення Сторонами згоди щодо змiни умов цього Щоговору, спiр вирiшуеться у судовоN{у
сItJIач)r(] I,СредитодавIдIо

llрос,грочеI{IIr{, а

порядi{у.

7.2, I{ей l]оговiр може бути розiрваний тi:lьки за вза€\Iнок) згодоI{) CTopirr.

яttа

офорпl:tяс,гься додаткови\,{ догоl]ороN{ до цього l{оговору, l{eri /{oгoBip rto;lte б1,,r,lr розiрIJаlI() ,jil
рiшенняtrt с),:1}, IIа ]JиN{огу одrtiсТ iз С,rорiн ),tзllltltдках встаlIовjlеIIих заI(оноrr. }' разi розiрвlltittlt
/{оговорч Ilозtлчальник зобов'язаttй llоверtlу,гlt BcIo суму кредиту в ,цеttь пiдпtrсання llоl{а1,](оIJого
,]lог()вору trpo розiрваr{IIrI цього /{оговору або в день набранFI,I закоtlноi сили рiшенняпл оуду про

рtlзiрвання цього Щооговору та сп.IIатити проценти за весь строк фактичноl-о користування
tiрсi,{и,го\4, ло моменту його повернення.

сl,рок дIi lIоговору тА
/_].огсlвtlру cTaIIoB}{,l,b

IIIlшI уN,{ови
8.1. Crport ;tii цього
(poKill. r,tiсяr\iв, .lttitз tuIIl.)J.
У разi виникнеitlt.я tlбставиFI, шIо yнe\Io)tijltlt]jlюIoTb l]иl(онаIIIIrl всi.ч уr,tов ](ього /(oгor;opy в
зазllаченi cTpoKIl (в ,гопrу числi, алiе не викJIIочI.Iо, неl]иконаrtня Гlозича,lьникоN,l y}IoB цього
/{оговору, щодо IIовернення кредиту та сплатi процентiв у встановленi цим !оговором строки),
uеЙ ffоговiр продовжуе дiяти до моменту остаточного виконання Сторонами cBoix зобов'язань.
8.2, Llей договiр lrабувае чиннс,стi з моменту пiдписання обома Сторонами i дiс до повного
8,

l]IIконаliлlя t"Iого ум ов,

8,3. l{iя цьоI,() l{оговору IIриIIиltясться:

8.З.1. I]iслrl заtiitt,lегilIrI cTpol(y, визIIачепого п.8.1 . цього l{оговорlr.
8.j.2. У BIII]LI/{K), ltабраttltя.lиltнос,гi ),хI]аjIи або рiшеrrltя с),ду llpo

llpиl]I]llcllllrl;{ii

/{оговор1,.

l(1,oro

8.З.З. У вI,Iпадку достроковогсl розiрванIIя цього ffоговору в порядку, визначенол.лу п.7.2.
цього Щоговору.
8.3,4. У разi повtlого виконанн;r Сторонами умов f{оговору, проведеного нilлеж}ItIN{ чиitо\I.
8.4. Закirtчеlrня строку договору IIе звi,цьняс стороFIи Bizt вiдповiдшlьtlсlс,гi за ijoro
поруILIе}ILtя, яке }1aj1() rticцe ttiд .litc дtii.цоr,овор). (вiдповiдIIо .rlo ст.6З 1 IJlt Украirrи).
(Jtороllи i{oMOBl.IJlrIcrt. Iцо ло пllавовi/цнослIli, ttов'язаг{их з
уi(ладеtrllrtм,га B].1KoiIaItIlr{Nl цLого
1]
To\.Iy
чисзri
вимог
(штрафу,
про
стягнення
IIеустоiiки
пенi), застосовусться clpoк
до
lоt,tltзор5,.
tttlзtltзноi давностi у 5 (rr'ять) poKiB (вiдповiлно до ст.259 I{ивiльного кодексу УкраТни),
8.5. ПозрIчаJIьI]ик надас згоду Кредитола]]rIю на доступ ло ilrформацii, що складас його
кре]{итI{) iсгорirо.,t,а на збiр, зберiгання. використаIIня та поширення через бIоро креди,гнIrх
iсl'орiй. Bi(jlloчcLte до С'лIrtrого ресстру бiоро кредитFIих iс,горiй, iнфорпrачiТ tt{o.,lo lloзl1.1at_,Ibtlrttril
'Га цЬоГо /{оговорr'. 1]lt1]IIачеIIоi Зtlttоttолl Уltраiни Kllpo органiзацilо cPopr,tyBattttяt ,I,it обir
у
l(рс.]{ri,гl {rj,x iсторiй >.
Itредитодавець
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В Разi

вi,'_цсг5'tt:tеl{нrI

lIpaBa

]]LIл,,{оги

за

IlиN{ f{оговоропt ГIозича.;lьник

Iiреi[и,гор\,, Hil вчIl}IеIiIIя визIlачених ципI II)TIKгoNl /{оговор1,

8.6. llозичальник пiдтвердлtуе, шlо:

llалас зго;lу Itol]()\ly

дiй

- отримав вiд Кредитодавця до укладенняt /Jоговору iнформацiю вказану в cTaTTi 12 Закону
YKpaiгrll Kllpo фiнансовi пос.,туги ,га лержавне регулювання ринкiв фiнансових пос,цу1,),
irrформаuiяr IIа/\ана Креди,годавце]\{ з дотримання\,I ]]имог закоI{одавства та забезltе.iус: праI]ильIIе

розумiння IIозll'Iа-,]ttIико\,{ cyTi фiнаlrrсовоi iIосJlуги без ltав'язуваtIIlrI i1 прлt.lбаrlttrt. l-tl c:,tarri 9
Заксlн1, YKpaitirt <111ro с п о>t(иl] че кред итува{]tIя )
- iн,:}ормацiя про уN,Iови кредl{туваIIнr{ та opieHToBHy загzuIьну BapтicTb крели,гу, ttal{atti
l(редrrтодаl]IdеIчI l]иходячlт iз обраллих ГIози.rальником умов кредитування;
- Гlозичальник пiлтверджуе, що йому надана повна iнформаuiя в tlисьмOвому виглядi в
зрозумi.lriЙ формi llpo BapT,icTb кредит}/, додаткових витрат (мож:tивi витрати з
вI,{кOнаIIIIя\,1 liього i{оговору, а са\,1е: оцiнttу предметiв застави, lIослуги tto,l api\,ca.
С'ГРztХОВиl(а, ресстратора ,га iнrшi) ircl оtРормленнIо кредитч) iI ,гatк()}li lIol]r{l1ol( cll"ilitil.J
llо'l1а,t,ttitз i зборiв за рахунок фiзичrrоi сlссlби при оl,римаtttli крсjtит.y. 1.а роз'яtсttсгti Bci
;

]1е]]еI]аги,га l tедолittl 1 l lpo].lorloBilHиx cxeN,I кредит.уваннrI ;
lIозичzulы{икоNl отриN{ано Bci гtоясrtення, необхiднi для забезпеченнrI N,Iож.пивостi оtдiнитlr,
ЧИ аДаПТовано цеЙ Щоговiр до потреб та фiнансовоТ ситуацii ПозичzuIьника, зокрема
Ш-rIЯХОМ роз'яснення наведеноi iнформашii, в тому чис:li сут-tсвих характеристик
ЗапроtIоноваI{их послуг та певних наслiдttiв, .ttKi вони можуть мати для ,llозичальника. в
'toilI} ЧцСjli Iз
разi Ilевико}lаtlгiя Гlозича,цьником зобов'язань за циNI /]оговороrл,
- iьrфорьrацiя на;цанir КредитодltlвLlем з /1о,гриN{анням ви\,Iоl,закоIIодавс.l-ва гIро зatхrlсl. lipltl]
с:поltивачiв та забсзtlеч},с гIравиJIьIIе розуп,tiнн;t llози.tа,rьнrtкоп,t cyTi фiпаtlсовоI пос;tу,t и
без ltав'яtзування ii rrрилбанrrя;
- llозичапьниtt пiдтверджуе, що BiH був повiдомлений про т9, що iнформrаuiя дJlя
tРормчванtlя його lсрелитноi icTopii буле передава,гися до
(tтазва бrоро кредитних iсгорiй, ]]клIоченого до Сдиного ресстру бrоро кредитIIIIх
iсl,орiй), ,IKe знаходиться за адресоiо
8.7. Пiдrrис I'lозrtчаrьника в р,оздiлi 9 цього l{оговору е пiдтвердх(еIIlirIN{. 1] To\1},,lttc_ti.
ТОГо, Iцо ]lозичальttик ol,plll{itl] l] пllсьNlовiЙ (lopMi iнфорплаuilо, вказаIIу в п. 8.6.,,1о надання irorty
(litlartcoBoi itослyги зазначеноi у п.1.]| цьогtl /{ol,ctBopy, та одиII з оригiItалiв r(ьсiгсr /loгoBopr.
8.8. Сторони домовилися, що листування Mi>tt ними буле вiдбуваr,ися за лtiсцс_v
tIро)IiиваI{Irя (мiсцезнаходженням), ш,о зазначенi в роздiлi 9 цього !оговору.
8.9. Bi;rrroBiдl-tcl до закоIlу Укрiriltи <<Гlро захист персональI{их даних) IlозичzutыIик нада€
:,}I,oJ(y Сrri.lцi на обробку cBolx IIерсонаJIЬних даних та на передачУ ц}rх данIiх ,rpeTil,r особаrt. в
llорялку l]lIзIIачеIIо},l)r чиi]iIиN{ закоIlодавствоilI Украitlи, а також при yMсlBi HL-BиIiolIallltrI \ \I()l]
;IaHoI,o дс|говору. Ilозlt,tа.ltыtrtк посвiдчус. trlo оl,ри\,Iав повiдоrrлеFIIlя про вк.IIючецII;I irrфорlrацii
llpo 1IIlогсr ,,lcl бази персонaLIIыII{х дан!lх Креди,гноi сtli;tttи кАlI'I,е't>.
8.10. ДО правовiдносин, поЕi'язаних з укладанням та виконанням l{ього flоговору
застосовуеться строк позовноТ давноlэ,гi трива.,tiстlо у п'ять poKiB (ст.259 L{It Украiни).
8.1 l. llозltча:tьttИк ttiЛr,Bep.lrtcyc. щб ji91,11 повiдоrtлеrri адрсси ta rелсф<lни opl aHiB. якi
здiйсttItltс,tь лержавrIе регуIIоваIIня ринкiв фiнансових посJIуг та оргаIIiв з ttитань захIlсl-\, llpal]
сIтохсивачiв
8.12, I]ей Щоrовiр склilдеIIо в 2l-х приrtiрltиках' по одно\{У для Ko}KlIoi iз C1opiH, Iцо }lalo1.b
0.rl}1.tкo]])/ iоридичI]у силу.
8. i 3. Iliсля пiдписання цього Щоговору, який вiдповiдас
умовам <Полох<ен]]я про фiriансовi
l]ос.llуги Кредtитноi спiлки кАнтея> (нова редакцiя)>) чинного на датУ пiдписання Цl,оГо, tsСi
tlollepej{tri персговори за lIиNl, листуванIIя, поllереднi логовори. llротоколи про наrлiри га бr,.цьяlti iHrrri ,,,ctti або trисьмовi доN{ов,цеIlос,ri CTopirr з питань, Iцо так ,ltt iнакttlе сl,ос\.Iо,гьс}I 1lL()l о
,Jогtlвор1,. I],Ipaliillol,}, Iори](ичFIу си.IIу.
8,14. Yci tlc l]l]el,\rJlboBaнj цlrпl f{оговороМ правовiдносини CTopirr регулюю,[ьсr{ .]LIIII{Ll\{
()l]
(at}cтBobt Украitrи.
заI(() lt

-

9.

АДРЕСИ, I'ЕКВIЗI,1ТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH:

Кредит,одавець

l0

Пози.tаtьttl,tli

ItрЕдLIтодАвЕцL,

IIо:]ичАrIьник

Кредитна спiлка "Антея"

пIБ
ГIасгrорт cepii

N4iсitезнаходження:

,l,c.,t:
Il/p JФ

й.,]р"ц,-r,",'J'О

N9

;;;.7-

l]I.IланlIi."i

Ф;;|'o")ii.".,nnT

особи-платника пода,ткiв (iлен,гифiкацiйний
номер)

_

llареестрований i прох{ивас за адресоIо:

_]1_____
McDO
Код еДРПОУ

l LJl..

Оригiнал цього /{оговору, укладеного у llallepoBoMy виглялi. А r,акож додатки до нього
tllриl,tав(;ta)

одралз1,

tliс;rя гIiдписання.
20

it"fle

до початку наданнrI фiнансовоТ пос.ltугll

р.

:

(пiБ)

(пiдпис)

З iнформацiсю, вимоги до перелiку та змiсту якоТ визначенi частиI]ою другоIо cTaTTi 12
Закоll1' У'краТни кПро фiнансовi по(элуги та державне регулюваIIIIrI ринкiв фiнансових IIослуг
УКРiriни> 1'а стат:геIо 9 Закону YKpaiHIr Kllpo спотtивче кредитування). Кре;-rитttсltсl спi:ttссllо

<z\ttt,еяl> озrtайом.;tений(па). l1iдтвер,цrкуIо. Ulo irrфорпtацiя надаIIа Кре2lитtttlrо ctti.lLttclttl KAtllc;tl,, :]
дотри\,1ання},I ви\lог заI(онодавства, про захист прав спо>itивачiв та забезпечус llрави-цыIе
розvltitIтrя \,1ною clrTi фiнаirсовоi Ilос.цуги без нitв'.яtзування iT придбалtня.
(
р

___)___ 20_

(пiдпис)

(пIБ)

/{аrrим гtiдтверд;кую, що паспор,г сllо)lt]ll]LIOго кредиту (у гtисьмовiй формi,

1,

ttalteptltзo_rtr

).

вi.llгtовiдitо до ви\IоI, с,гаттi 9 ЗаКОГIУ ЗаКОltу Украirtи кПро споil(I.tt]t{е ]{ре;]ltI,гчI]аItIIrl)). \l ilL)i()
отри\{ано до укJlа]lання даного f{оговору, Itреди,гна сttiлка кАtt,гея> в lIo]]IIo},тy обсязr I]14liotlll. lil
l]l{\Iоги с,га,г,t-i 9 Закону YKpaitttT Kllprэ сполtиi]че I(редитуваIrня )
((__,

_ )_____=

20_

р.

(пiдпис)

(пIБ)

Кредитодавець

llозичаltьниtt
11

!одаток ЛЪ1
до f{оговсlру креl(итIrоI ;tiIIii

спожl.tв.tий кредI4т

вiд

ГРАсDIК ГJЛА'ГЕ)IflВ
/_{а,га

надання кредиту:

__(

Cyr,ra кре,циту:

(

20_

Гlроцелtтлtzt ставка:
Kpei lи,го\,{.

%о

"___"

М
_ 20 __

lt1.1o

_ jl.

porcy

___-) гривень
вiд
с,упtи заJIишку кредит)/ за кожен JIень корис,tуl]аlн]Iя
рi.tttих

падас ПозичальниltY лс,гальний перелiк ск:tа;lо]]их загil-цьtrоi вар.r.сlс,гi
l(рсдrl,г\, 1, виt-;I.1tдli l{ього Графiка п;rатеrкiв (згi.цrlо зi cTpoltoBicTto, за:]наченоIо
У договорi rrpo
сItсlittивчtlй креди1,. - за кiлькiстtо днiв, щомiсяця, ш{оIсварталу) у розрiзi сум погашення кредиту
(осtIовного боргу). сплати ПРоцентiв за користування кредитом, BapTocTi Bcix долаткових та
cl,tty,rHix l]ос,]]уГ Кре;ци,годавця, кредитного IIосереднИка (за наявностi) та TpeTix осiб за кожни\{
lr"ra,гiltHrtlrr ttерiодоr,r за форп.rоrо. r{аведеноIо у додатку 2 ,.I1рави.;t
розрахунку ttебанкit]ськIIIILl
tРiнаttсови\,lи },с,гаliовами УкраitIи зсLгitтыtоТ Bap,t,ocTi ttрсдиr,у lrlJlя c1lO)IttIl];lt{il ,l i]
рсlt-,гr,rтоТ 1ri,tttrli'
llpollellT}ioi с,гавкт.l за .цоговоро\t г]р() cшo)I(и]]IittL"I ltре/tиl-" загl]ерIf]liегtlлх l]ос,гаilовоIо l'Iрав'ltilrIrя
llаrliопалыltlt,о банку Украiни ЛЪ 1ti вiд 11.02,2021 року (далi - IIос,ганова NЬ 16), в таб:rицi
tlбчис;lеrlrlя заI,аJIы{оТ BapTocTi кредI1ту для спо)t{ивача та реальноi рiчноi процент}Iоi ставки за
договором про спо)tивчий кредит, а icaмe:
1.I,(редито.1,1II]еIIь
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При цьому,
1. У рядку 1 Графiку платежiв зазначак)ться:
1) у Ko.;toнrti 2 - лата видlачi креjlи.l.у;
2) у Kcl;ioHцi 4 - чI,Iста сума креДиту (д;r,T i l{Ilo1-o l]o;tarKy.
Кредlитодавець

чск) зi

зltаксlм lrill.vc. розрахоRаIrа згiдrlо tt. 4
Ilозичшrьнлttс

|2

1

l

З) у колонцi 5 - сушла кредиту згiдно з договором про сгlоrкивчий кредит;

4) у Ko;roHKax 7-16 - yci пла,гехti сгIOживача за розрахунковий rrерiод у гриl]нях. tttlв'язанi з
ol,prl\I аtIням. обс;\,го в},ванням та IloBepll eIIIrrIN,I креjlиl,у.
2. У ря;rr<ах 2 - ... п l"рафiку п;rат,сrкiв зазIlаllitlо,l,ьсrl:
1) v колонrli 2 - даr,а lljtal,eжy сllоживачz1;
2) 1, колоtrцi 3 - кiльtсiсть дrriв у розрахунковому перiодi, що визначаеться як календарна
iti.ltbKicTb днiв Mix< латами платеrкiв споживача згiдно зi строковiстю, зазначеною в договорi про
сгtоlttив.tt tй крелит;
3) 1, колоltIIi 4 - cyN,Ia IIJIaTe)It\/ зal розрахy}Iковий tTepio/( у гривнях. яка ск_,lа.цасться iз суrти
it:tа,геItiв, зазI{ачених у ttо,попках 5- 1 ti;
4) у Ko:roHrtax 5-16 - yci rlла,rе>ir:i clloжиt]aLlit з.t ро,]рilхуtil(оl]и}"t rrcpio11 },t,l]иl]llrlx" tltltз'rtзt-itii з
оl,рI{\Iаltняпл. обслугоl]уtsаI lltrl}{ та по]]ерllе1 Flrl N{ Iiрсди,гу;
5) у rtолонrii 17 - реальна рiчна процеIiтIiа сl,авка у вiдсотках рiчrtllх, для розрахунку яttt-li
вL{корL{стовусться функчiя XIRR програмного продукту OpenOffice за даними,, зазначеними в
ItojloнKax 2 i 4таблицi;
6) 1, rto:roHui 18 - загальна BapTicTb кредиту, I]изнаLIена як су\{а платежiв сполtивача,
Ja:]Itarteltllx у ко.цонках 5-iб рядка "Усього".
2. Pea,ltbita pi,tita lIроцентна с,rавка,га загаjIьItа Bapтicrl, кредиту д"lя Г|ози.tаjlьIlиl(it llll .,laI),
ук_цадення цього /{oroBopl,poзpilxoBilrri вiлrrовiдI{о ]lo виNlог cr,.8 ЗакоIrу Украirrи кГIрt-l сttо;ttиtз,iе
liрс1,I,}.I,г.чваlittя>. l)озrtiр орiеrr,говtIоi реаtпьrrоТ рiчrrоi процентIlоi ставttи не зi.L[с)I(иrь вiJ сгrособу
IIiiдання кредиту зазначеного у п. 2 5. цього fiоговору. Обчиолення реа,тьноi рiчноi гtроцентноi
с,гаl}кI{ та загаIьноi BapTocTi крели,гу базуеться на приIIущеtлнi, що цей Щогоlзiр заuишасться
,lцiitсниr,t ]lро,гягом с,гроку кредиту та. що Кредитодавець i IIозичальник виконаIоть cBoi обов'яtзки
I{a ),\Iol]il]\ га у сl,роки, визначенi в цl,оп,tу Щоговорi.
З. /[:rя цi,rсii об.rисленн.lt решrьноi рi.tноi проце}Iт}Iоi ставки визIIачаl(),iься зi.tlit-гlьrti Btltllalt,tr
за спо)Iiивчим крелrl,гоtl lа:]ilгll,,lьнi] вартiс,гь кредиl,ч длrI споживача (лапi - заI,а,]ьIiа Bapricrb
ttllе,,1и,г1,) )/ гроlповоlrу виразi згiдно Гlостаllови Л! 16 за TaKoIo форrt1,:tоtо:
I

ЗВI(: ЗРК

+

ЗВСК.

де ЗtsК - загilrlьна BapTicTb кред,иту;
ЗРК -:зчiгапьтlий розмiр i(редит,},.,гоб,го cyN,Ia KouITiB, яlti tlадалti таlабо N,lo)tiyTb бу"гr.r ttа-цlrtri
сllоiкllRдtlу за договороN{ IIро споlttивl.tий креди],;
Зl]СК - заt,iuLьtti вl1,1рати за сIIожIIвLIиN{ кредитопл.,гоб,го виl,рати сIlожиt]itчit. ttсlв'яlзаtti з
оl,рllrlанIIяшt. обс.;tl,t,ttt]},]]аIIIIяNI l,zi lI0BepIIeII1]rl\I кредIlту, уклIочаIочи проценти за корLIст,увilIIIIя
l( l]c,] (}.l,г(.),\I

.

Itolricii тa iншi обов'язковi п.патежi за дода,гковi та супутнi послуги кредитнсli спiлttи.
ltов'язанi з наланItям, обслуговуванням i поверltенням кредиту (уключаlочи KoMiciT за

обслуговування ltредитItоi заборгсlваllостi, Iоридичне офорr,rлеtlIля та iншli гi:rат,ежi), кред1.I1,t{оI,о
llocepcl(HrIKti 1,а тре,гiх осiб [KoMicii за po,]i]axyHl(ol]o-KacoBe обслуговуваннrI банк1,. \, ,1lio.\1\,
вi;Ittри,гlIi:l paxvlloK ttредrtтноi спi.ткl.t (rri;t час зарахуваIIня коruгiIз ), рах,\ lioIi IIогаlllсltlirl
сIlоiiiIIвtIого крсдltl,)), cTpaxoBi тa ttодатковi li';laтelKi, збори lta обсlв'язкове дер)iiаlзttс Itettciйtte
сlрilх\,ваIIIIя, бiржовi збори, плателкi за IIослуги державних peccTpaTopiB, lIoTapiyciB та ittшrtх
осiб. а гакож iншi обов'язковi п.патежi], якi сплачуються споживачем зl,iдно з BIII\IoIill\l11
закоI{одIавства Украiни таlабо умо]вами договору про споживчий кредит (KpiM платеrкiв. lllo
згiдIlо iз законодавстI]оN,I Уrсраiни не вкл]очillоться до загальних витрат за спожиr]чим креllито-rt)
,ro ЗI]СК llc вiсrlочаlol,ься вilаслiJ(ок Тх вij{сугttос,гi.
/lt_. зага_,lьtlих tJиl,рal,г за креJито\l не l]KJIlOtIlltoTbcrl:
.ttjtal,cllti, u\() itiд;tягаtоть ctt.;lctTi ГIозичалtьником у разi невиttонаttлtяt його обов'.яt,зttiв.
l tc редбачеltllх ц,иl1 f (оговсllэолr ;
. tt.;Ia,le;tti з оlIJIаI,и ToBapiB (робiт, послуг), якi Позичалыlик зобов'язаний здiйсttити
FIез;Lте)III{о вiд того, ч!I правочин ук:ладено з оплатоIо за рахунок власних коштiв Позича,тьника
Llli за paxyrloк крелитч.
4, Pea:lt,Ha pi,lHa llpotleнTнa сl,авка за .цоговороN,1 про споiкивчий крелит обчис"ltrlс,гt,ся
вi.цtlсlвi,llно.l(о l]и\{ог ГIосr,анови ЛI9 16 i рсlзраховусться l] процеI1litх з I]l.I]i()pIIct,tlllllrlxl ,l .t]rt)i
t}_roprIy,_,tll:

iIозичальниtt

Itредитсlдавець
1з

Ll(

_h_

r- -lJ0llll;\.
= \ --

; il_dl'
тобт() cyNIa коштil], якi

I]ид(аIо,гьсri споlкива,tсtзi або
,l{е ЧСК * Llис,l-а с)/}1а кре11и,l,у,
llсрсрахо]]_ylо,гьсrl Ita його рахунок Ii N,loMeHT вrtла.тi кредиту, розраховаIlа ,IK загzutыtttit роз},Iiр
кре/Iиту (ЗРК), якиЙ визначено згiд]]о з умовами договору про споживчий кредит, MiHyc сума
Bcix rlлатеiкiв споживача за додатковi та cyпyTrli послуги за кредитом на дату видачi крели,tу,
,га
iншli обов'язковi пла,ге;lti зi,t додатi(овi та супутнi послуги кредитлlоi спiлкt-l.
укJIIочаIочи rtolricii
креjlи,гIIого посередника (за HarIBHoc],i) та TpeTix осiб, сплаченi за рахунок власIIих ttotltTiB
сIlож}lваt]iа ,],а за рах)/нок споживчого кредиту. Зважаючи на вiдсутrriсть tt.lta,гeitlitз сгtоlItи]]tltlii за
додатковji та суliу,гrli послугI.r за кредитоrI IIа ilal,y вида.ri кредиту. уклIочаIочлr KorticiT ,га ilttпi
обов'ltзttовi платеiiti за додатковi та супутнi tlослуги кредитноi спiлклt, кредитного посере/lника
(за наявн,остi) та ,гретiх осiб, сплаченi за paxyrioк власних коштiв спожиtsача та за рахунок
сIIожI{вLI()го кредиту ЧКС дорiвнrос !]РК.
t.t - pu,lгtt,ttlt рiчна llpoIlcHl,x clalJl(a. яl(а точно,)1исl(оlI,1 }с Bci uайбутtli lpotItoBi tt.tatc;tti
clto)l(Ilвarla за кредитоN{ до чистоi супrи виданого кредиту;

I

- ,lttat< с) \Iи:

t - ttорялков1.lii ttortep гrерiсlдlу дii дiоговору про споживчиli креди,г (шлiсяlць а{5о деrrь);
,загаulыlzl зilлиtшкова кiлькiс,гь перiо,цiв
11 про спо;Itивчий кредит (l,riсяltiв

дii договору

або

;ittiB) на дату розрахунку;

Пот,iкt - сума KorпTiB. яку споживач сплачус кредитrtiй спiлцi, кредитному посереднику (за
наявностi) rа тре,гiл.t особап.,t за споживчим кредитом. /(о ГIотоку вк..IIочак)l,ься платежi в
п()гаIlIегIItя ocHoBHoI,o боргу за спо)л.рIвчиNl кредитом, процеIlти за корист\,ваIlItrI l{l1,\l. r<olriciT,l а
iншi обоrl'язltоtзi п.tа,геlкi за додатковli та суп1 rtti l]ослуги кредl{тOда]]ця, кре;IL],гIIого llоссрсд]lrli(i1
(за rrаявнос,r,i) r,a тpe,r,ix осiб, якi сlIJIачуIоl,ься вiдповil{но до yMoI] отримаIIого креди,гу ,i,a
tttlв'язаlli з отриманtlяп,t, обс;IуговуваIIняпт i поtзернеl{ням кредиту. Зважаlо.lлI на вiдсутtriсть
rсомiсiй та iнших обов'язкових плаtтежiв за додатковi та супутнi послуги кlэедитноТ спiлки,
креди,tI{ого посередника (за наявностi) та TpeTix осiб, якi пов'язанi з отриN,{ання\,1,
обс.r1,1-овчванням i поrзернеIIням крелитy. /{о Поток1, вI(лючаIO,гься платеrкi в llогаlltiеItItя
OclIol]Ilo1,o боргу зil с[IоживчиNt кредI{,гоN{ lа Itроцсгlги за Koprlc,l).,BaIlIIrI I1им.
,;. Cll,,ta,la llозича-цыIико\.{ BapтocTi iltпlих посJlуг, iIов'язаItих з \,Kjlil.,(clIllя\i Ili,()l о
Щоговор1,, одерiка}l1Iя\,1. обслуговlrваIIIIrI\,1 Tli IrогашеIIrIrINI кредLl,tу, l{II\1 /(ot-tltltlporr tre
ttсllедбачена.

6. L{ей Графiк платежiв укладений у двох оригiна",tьних примiрниках по олноNlу дJIя
кох<ноi iз CTopiH та е невiд'емною rIастиноIо !оговору про споживчий кредит Ns _ вiд ,,_

]]r
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7. lI1ДП:l4(]И

IA РЕltВlЗИТИ С'ГОРIFl:

Кредиr,о.цаi]еl{ь )
ltРЕllИ"ГIJА CПIJlKA (AI i'Гl]rl )

к

510З0. lt. N4tlttолаiв, вул. Спаська, б. 19,
кол
сдрпоу
3]9694зб

к-[ Iсlз lt.Ia: lьltиtt >
ГIрiзвишце, iмя, по-баl,ьковi.
ГIаспорт серii
лъ

видаttий
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(п idr,,ttc)

м.п

про}Iiивас

(_)

(пIБ,)
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