1

.1, f]а'rоtо отрl{мання кредлIту Iзважасться дата вида.li l1озича_пыtиtсу су\{и

кре.цLI,I},

Kircv ltрелLlтоilавця. а lIри безгоr,iвкових розраху}Iках - i{a,l,a c]iиctttlllri Bi,iltoBt,rtrtol
c)/M11 З РаХУнкУ Iiрс:ttr'сlДавцrI, прl,t сlIряп,{),ванtti lta попо]]I{ення добровiльtlого Jодаlкоl]ого
ttitt)iоtзоt,о BIlecKy ГlозичалыIика - да:га зарахуваlIIIr{ суми кре/]иту }Ia поповIIенIIя 21обровiльного
l'oTiBttoto

1-1ерез

ДОДаТКОВОГО
:JаЗIIаЧаСТLся

паЙового внеску Позичальника. Виrцезазначена дата отримання крелиту
в I'рафiку платехtiв, щсl е !одатком ЛГs1 до даного ffоговору (надалi по TeItcTy

I'рафiк п,латехtiв).
1.5. Щатою IIовернення (гlогirrпення) кре7циту так само,]к i даl,оtо сплати ttроIlсttгitз
BBaЖaСl'bcrl:taТa офор\I.'1ення ltре:rитолавцеr.t ttрtrбуткових ка}сових op,ltepiB на ()гpll}llltti cl,rllt, lr
ПРИ беЗГilТiВtСОВИХ розрах),Ill(ах - ,]а,гii зарахvв[lнIlr{ tiоцt гitз lla pilx) l{oK lipej{rlt,t1,1itBttit. 11prt
crlpя\ly]]aullli добровi,IlыIих додатковIIх пайовлtх BrtectciB llозичzutьника на пOгашсння t(редлllу ra
ПрОцен'гiв За Його користування за письN,lовою заявоIо члена кредитноi спiлки за уN,Iови
ДОТРИN,{аII]lЯ креДиТною спiлкою нор]{ативу достатностi капiталу пiсля приЙнятr:я спостерех(ною
ралоЮ ltреди't'ноi спi.ltки вiдповiдпогсl рiшеrttrя - дIата приЙняття спостерехtною ралоIо кредитноi
П ti
вiдповiдного рiшеннlt.
l ,6. Kllc.,trr l lti,t, ta(, l bcrl lla y\loBitx
(lt-'lalllLr ПpcltlettПlir; ic'tt.tcttlttt <lc,ttoBlt<,li c,1,.lttt Kllcc)lttll),B t;ilttli clTtpol;1l )ii Kpcdulпttclatl OrleclBo1l1l;
tlellill0tt,tttol' сruшmu процеttпliВ i перiоduЧtt(lI сп,llаllЭLt piBHux часmок octloBltOI су.чtu кре()umу, :LKi
|)()Зрuхо(jуlоmьсrL ul:lяхо.14 c)iltettlut З|l?а.'IьНОl сузIч наdспtоzо креОumу tta Kittt Kicmb перiоdiв
IiOpLlcпly,Bultttst Kpedttпlo.1t,, перiоdttчltоi cn.,l(tt1llt пpcltleltmiB i octtoBltcl| cy]rl! креdumу "рirлtrt:п.t
c')(l.,lя_ll1,1",:t(l ,пiL:,ll переdбачсtсlпься tteз.ltitttta ('odttaKoBa) су,иа плаmеJrcу проmя?о.цl всьо?о cm])Oliy
О i l кре i)ttпt
о: о d о z cl ri ору,).
1.7, ГIозl.rЧсi.JllJIII]К :зобов'язуС,1,1lс}I l1оlзеpHl,Tll ItредlитоlцавцIо кредит ,га сплатI],lи процеII,ги
За tiOpIlc1'\"l]ill1ItrI i(рt'ли,l,о.\t ло закiн.lе]:IIIя с,грокч. l]изнаtIеIIого lI. 1.1,5. rlт,ого i{оговорr,.
1.8. У раЗi виникнення обставин, ш{о уIIеможливлIоIоть виконання Bcix упtов цього
/{oroBopy В ЗаЗНаченi строttи (в тому числi, &.tе не виклIочно, невико}Iання ГIози,rаJIьником умов
LlЬОГо Щоr'овор1, щодо IIоверненIIя кредиту та сплатi процептiв у t]стаIlовленi цим /_{оговоролr
с'rроки). цеr:r /{ог,овiр продовх<ус дiяT,и j{o N,IoN{eHTy остаточного виконання Сторолtаtл,tи своl'х
зобов'язаltь.
2. прА.вА тА оБов,я:]ки CT,OPIH.
2. 1 , l IОЗИЧаЛЬНИtt KpiM обов'язtсiв, передбачених вищезазIIаIIеIIиI,Iи пунктall\{и LIl ого
/(oгoBopy. зобов'язаний
2.1.1. Використати кредит за цiльовим призначенням, визначениNI циN{ flоговороrt.
2,1,2, НаДавати Кредитолавцю Bci необхiднi локументи для здiйснення перевiрки
r{i:tt,oBo1,o вIlкоl]истання ttредиту.
2.1.j, ]]часtttl здiйсгttовати гtлсLтеlкi tцодо lIогашення кредиту i процеrгr,iв, гIapttxotsi1llt1.\ Ji.t
корист)/ва,I{llя кредлIтоп,t, вiдповiд{но,lо Граф irta пrtатежiв.
2,\,4. Пист,п{ово tttlвiдоrt:iltг1-1 Кредltt,го;lавцяr про змiни мiсцlt tlрохtиi]анIlя, робо-rи.
lio[I1,aк,i,Itl{x ,ге;ефоltiв, гlрiзвища або iпl'я та iншi обставини, шо здатнi BlUllIHyтLI IIа виконанIIя
зобов'язаttь CTopiH за цим flоговором, протягом 15 (п'ятнаДuяти) робочих днiв з моменту [х
вLIникнен]lя,
2.1.5. Уrtлас,ги договiр Lцодо зlабезгtе.tенliя виконаIIня зобов';tзання IIози.lальtlиI(о\l Ilcpc-l
Кllе;lитодавцеп,Т зil циN,I /]оговоiэом, ,Iкщо забезпечення зобов'язання пi,ltляtгас or}loprt:tellti;tl
t t

:

окре\{иr.,I l{оговоро\,I.

2.1,6. опЛатитI,I T,pe,r,iM особа1,1 за cBiii рахунок пов'язанi з викоIIанням цього lJоговору,
rtо;tt:tивi l]и,грати, а caN{e: оцiнку lпредметiв застави, державне мито, HoTapia,rbHi послуt.и,
cTl-taxoBi платежi,
2.\,7. У RипадкУ прострочення спIIати частини або Bcici су]чlи кредиту сп"'Iатити
HapaxoBal{i tlроцен,ги за користуваIlIIrI кредiлt,го\{ виходrIчи з фактичного строку користчваIIIIя
кре.r]и,г()\,{, l]ltлlочаIс)tIи j{eIlb llогашення Та }Iе)lс,Iойк5,(ш,граср, пеtitо). IIарахоRаIl).rзiдrrсlвi-rlI()
",lO
Роздlлч б rlbol,o lJor овору,
2.1.8. У випадкУ tзiдrtови вiд oilep)t(ar{rlrl крсдитУ (вiдпrова вiд t{ього l{оговор1,) з
l]lо],ри\iанIlrl},t виN{ог зазнаLIеIIих у Tt. 2.2,4, пись},{оl]о повiдоIl,tити Кредитодавця до IIастанIIя
Itредитодавець
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-гср\Iiн),. вс,гановjlеIIоI,о в I1. 1.2,
цього Щоговору. ПозичальнI4к IJe зобов'язаний сп.,Iа.I),ва,ги
it;tа,гехti у зв'язtt\, з tзi;цrtсrвоtо tзiд r\ьогtl fiоговору.
2. i ,9). У рttзi o,rpr,trlalIIIя l]I{IIогl{ Itрсдlr,годilвця гlро llocTpol(oBe tloBeplleliilrl i(pc. iI1l ) в
iIоряli(Iiу, I]iиl]IIачеIIоп,lу rr. 5.4.З. цього /{оговору, дос,гроково, llро1,ягом 10 KaJletl/1al)HlI.\;1ttitз з дttя
OjlepжaHHrI вiдповiдноi вимоги, повернути Кредитодавцю Bclo cyN,Iy кредиту, HapaxoBatti
llроценти за фактичний час користування ниN{, а також нести вiдповiдальнiсть, передбачену цим
/_{оговороп{,га чинни\{ законодавство\d,
Ilозичzutьtlик вважасться такилч{, що отри[{ав вимогу, якш{о виI\{ога вручена Позrtчаrыtиltу
особrtсr,о пi,,I ро:]tlис або надiслаllа Позlt.tалыtику рекоN.lендоваIlllNl jIlIс,го]\1 за адрссоl().
заз}Iаченоtо Гlозtt.ла.tьLillко\{ t] IlьоNlу,Щоговорi або в повiдоплленнi. згiдно з l1.2,1.4. цього
/{oroBopy. tлавi,гь якlIIо IIозичальниtс tliдлtовився вiд отриN{аIIIIrI лисl,а, IIе зl]ерIIуI]ся /iо IIoltlToBoI-o
вi.lutiлення за отриN{анням лtиста або змiнив мiсце проживання та не повiдомив llpo Ile
Iiреjtlлтодавця.
2.1 10. У разi зшliни кредитора у зобсlв'язатrнi iнпrиN,I законIIиN,I кредиторо,\I. J{аги c}]olt)
зi,о1,1\, на li],ос,гуll ло креди,гrrоi iс,горii фiзичrIоi особи в бюро кредитних iсторiй, а також зl о/{\, Ita
oTpI{\Ialltl,,l itttl-toi Додаткоl]оi iнфорrrацii про фiзичrrу особу з державItIlх рссс iI)iB в особi rx
у,повI{ова)кенtlх о1-1гзttirз (дерlкателiлl, розttорялltикiв, адмiнiс,гра,гсlрiв) та iнruих i\о,Jl]олсIIl1х
]alioIIo\{ .]1жерсл дj]я переl]iрки вiдс,пtостей. якi були таlабо булуть наl{агli Itрели,гнiй сгri_ццi
кАtt,геяt> ,цJIII отриN{ання кредитних коштiв у таlабо укладення договору(iв) поруки, iллших
договорiв,;
2,1 .1 1 . Викоttувати iншi обов'яIзки передбаченi цил,t Щоговором;
2.1.12. IIа ви.r,tогу Кредитод|Iвця зllстрахувати зазIIачеr:i в п.4.1 [огсlвор1, IIрс,д\lеlIl
заст,аI]и tti:l t(орисl,ь Кредlитодавцrl Hir CyN{y риrtковоi Bap,r,ocTi прелNlL,tу зас,rавI] tttl }]есь Cipr.)ti
liорl.Iстyваrillя Kpt],,t]{,to\l за l1lrпt /{оговоро\,{, IIри цьошrу, вибiр ст,раховоi ко,r,tпанii ,га визнаLIеllllrl
pe,r i Kr, с,грахових ризиttiв ll.э1 ол)tiусться з Кре;tитодавцеNI
t
2.2. IIозичацыIик \.,1ас право:
2.2.1. Вимагати вiд Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманняNI вимог п. 1.1.1
цього fiоговору,, iнш_тих умов f{оговору та законодавства УкраТни,
2.2,2. В буль-якrrй LIac лостро!iово Ilовернyти кредит ltовtлiс,гlо або ,lacTKoBo. у ,го\{}, .tис:ri
Lt].]Iяхо]\1 збiльшlеtltlя суми llерiоди,-lних плат,елtiв. ,|,а сII.-Iат!I,Iи l]роllеIl,ги зi] liорис,l \ l]aItlirl
креди,гоN{ в1lхо,]1ячи з фактичного за,липIк1, i с,гроrtу корисl,ува}Iня крсдито,\,t. ]]KJIlOrIa}()(t]1 .1icjiIl
Lt_l

l

IогаIIIе}{}IrI.

2.2,3, Зверl,а,гися до Крелито,цавця з письN{овим клопотанI{ям про перенесення cTpoKiB
п.;rатеrкiв (повернеttня кредиту таlабо спIIати процентiв) у разi виникнення тимчасових
фiirансовлtх або iнrпих ускладнень з незалежних вiд Позичальника причин.
2.2.4, )\о настанIIя,гермittу, встаноl]JtеFlого в п. 1.2. цього rГJоговору. lзiдrtовtrttтст, lзi_t
\,к-]latдеll}ir{ llього /{оговору без пояц:неIIFiя Ilричин (лалi - строк tзiдrtоtзlr).,за l,rtoBl1 Itt1.1аI]1l.ч
Кре;ltIтодавцtо iicltзijlorI:rettHяl 1 tiисьмовiй форrri (у паперовоN,Iу Bиr,:-tltiti або v lltti .lit_ ti
с|-IIеIIтронIIого доку\{ен,Iа. с,гl]ореIIого згiltttt-t з l]ltIIога\,Iи, l]изначеIIи}lи Законоrt YKpairtrr ,,iipo
(:-ltei,r,rrurrнi ;1оttуr,tсttги ,tа електроннийt лоttушtеilтообiг", а 1,акож з
урахуваIIням особливосгей,
передбачених Законопt Украiни ,,Про електронну комерцiю"у паперовому або електронно},Iу
вl,tг.llядi з наклаленням електронних пiдписiв, електронних цифрових пiлписiв, iнших ана-цогiв
вIIасноруIIних пiдписiв (печаток) cTopiH у I]орядку, визначеному закоIIодавствоN{) до закiн.IенIIя
сlроку вiдltоtзи. Якщо Ilозичацыiик пода€ повiдомлення не особис,го, t]o}Io \1ае бути засвiлrtеltе
ttсlтарiальttо або 1lодане iгliдttисаttе гIредсl,а]}ниl(ох1 за IlilrlBIlocTi itoBiperrocti ttl_t ljtIiltluIltlri 1iIiil].\
лiй,
],З. lipe;ttl годавсtiь ttpilt обов'язкiв, tlсрсдбачених вl]щезазlIа.IеIIлINIl.i t{),lIK 1,ti\1}1 цьоl о
7_{сlговору, зобов'язаний

:

2.З.1. Прийняти вiл Позичальника виконання зобов'язань за цим /]оговорtlм (у толrl,чис,]i
it :tocTpoKcll]e як чаO,гиI{аN{и. так i в пс,вному обсязi).
2.З.2. Illrсыtово rlовiломляти ГIози.lа-ltь}Iика про змiни п,tiсцезнаход)кенllя, а,гаl(();Ii ittrпtlx
tзiдомос,геЙ, за,]l]аtlсlIих у розлiлi 9 цього Щсlговору lIротягоN{ 15 (tt'lt,t,налlrяr,и) робо,tt,tх,цrtitl ;
},IOIIeHTy t'x ви}tикttсtlttя.

Itредитодавець
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2.3.з. У разi письмоl]ого зt]ернення Ilози.tалыlика що/lо перенесення с,грокiв п-цатеlttiв

,гиNlllilсоtjtlх (littaltcoBttx
(поверненrrrl крсjlитy ,га/itбо сплаги процеrrтiв)
), зв'язi(у з вI{никненtIяп{
абсl iнпrих }CKJIai{lICtIb рOзглrIнуl-и Titкe з]]ерI{сIIIIя протяI-оI,1 15 (п'ятttаl1l]яти)
робо.лих дttiв.га

jltl,ги чi,гкУ i одIIозtIачltУ вiдповiдь, У будь-яrсому випадку перенесення c1poKiB платеrкiв
(повернення кредиту таlабо сплати прочентiв) оформлясться додатковим договором.
2,4. Кредитодавець мас право:
2.4.1. tsипrага,ги вiд ГIози.tа-цьriика виконаIIня ним yмot] цього /Jоговilру.

2.4.2. Вимагати вiд [Iозичальника уIIJIа/]еIIня договору щодо забезпеченtlrl l]иt(о}lаlll]я
зобов'язаtItlя ГIозичаJIыlикоN,I перел Крс.ли гоJаljцс,\1 за цим l{оl.овороrи,
2.4,3. I]lrlral,[I,г]I l{остl]окового пoBel]IIe}IIIrI I(реIIи,Iу 1,а сплаl,и пpol1ctiTiB за l]ecb (lаlt.гичtlий
сlрок кор].tстуваннrI кредtитом у виIlаlIку нilявIIостi хоча б одrriсТ iз зазttачеItrтх обс,гавrttt:
а) виIсориСтанFIЯ rIозичальникоN{ креДиту не за цiльtlвим призначенням;
б) зirтриllання спJIати частини кредиту таlабо процентiв за користування кредитом на
стрOк, II{о псревиIltус один каленларний мiсяць;
в) tlеilевиl_ЦеIiIIя c}N,loto заборгоllаttос,гi c},xItI l(редиту бi:тьш як FIa деся.Iь вiдсоrкiв.
г) riecrt;taтlt llозичаtьникоNl бi:tыrtе однiсi виIlJItlтLl, яка IlеревI]ЩУс II'rI,гь вi;цсо-r-кitз lзi.r( cl,rttt
кред!Iт},;

г) trевl,tконаIIttя

з

1lозиLItlJIьнико},,1 виз}IачеIIого

абезпеченнrI креди,l,у.

д)

II.

2.1

.5. цього /_{оговору сlбов'яtзк1, щодо

виявлення Кредитодавцем факту недостовiрностi даних або документiв, наданих

ГIозичальником для отриN.{ання кредиту;
е) ttеtзикоt{аIIIIЯ Ilозича,цьНиItоN{ BItзtlalle]loI,o п.п. 2.1 .4, цьогО /_{oгoBopy 0бов'>t,зкr' що.,(()
ll ов iлtlл,t.ltеIll Iя 1lро зrtiни в iн(lорплачii
с) ittlзlсlго iс"t,t,l,гttого пор},tшеIIня ,у}{ов КРе,rlц,1.11gaо доl,овОРУ,
Свосl ltpaBo IJр1\{ага1,11 /(ОС'ГРОКоt}ого llоl]ерIiення крелиту Itре:lи.голавець \,Iоже
реа:riзува,ги
як lIlJrIxo\,I пl],rlрilвjIенItя вiлповiдrtсli ви1,1оги liозичаJlьнику, так i шляхоlчr безпосередньоо
звернення до суду.
2.'1.4. Випlагати вiд Позичальн]{ка повернення суми кредиту, процентiв за користування
креlЧи'ГОt{ в tloBнoMY обсязi та викона]rня yciX iншиХ зобов'язаНь передбаЧених
циМ ДОГОl]ОРОIчI.
2.'tr.5. l]rrirrИтИ КРеДИТОРа У Зобов'язанrri з передаLIеIо крелитttоТ ic.,opiT iнrшол1\,r",,,u,,,,,.,у
креди],ор).
2.5. Yci права та tlбов'.ltзкLl ]lозича;tыr}Iка lцодо Ilього lJoгoBopy lIожуть за зго.tо}о
Itllе.цtлr,од:iвtц:t гl epeti,гIr ло тре,гь oi ocoi5 и,
;

2.6. У випадкУ cMepTi Позичilльника' що наступила до закiнчення строку дii цього
fiоговору, Bci права i обов'язки щодо цього {оговору переходять до його спадкосмцiв у
ljоряi,u(у, l]из}tачено\{Y чиIIни\{ законодаВствоtчt Украiни.

j llЛАТА

ЗЛ КОРИСТУВАFIНЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРДХУНКIВ.
3.1. За корисl,уtsан}lrl креJlLlтом IIози,IаUIы{ик сплаLI}.€ КредlттодавIlю 1lia1.}, (trроuеtrгtr,).
Г[роцентна ставка зat кредl{l,оrr с фiксоiзаноIо i скlалас _%
рiчних Bi,tt суми з1LтиIIIку Kpellt. l V за
l(ожс}t ]1еIIь корис,г},ваrIIIrI кредитом. 11роцен,ги нараховуIоться за
фак,гичне чисJIо ка;Iсндарlrих
дtliв користування креllитоN{ починillочи з наступного дня пiсля отримання Позичатьнйкоrл
кре,rlитV,гit l]клIочаючи дату його повс:рнення.
З.2. У разi не]]I{коFIання зобrэвязаIII]rt rцодо повернеIIIIя кредиту у строки зазttачеtli
у
r1,1.1.5 цьо],о договору процеI{тна Cl'i;IBKa склалас
__% рiчних вiд суми залиilIкч креi{!Iт-\,за
кожеl{ деIIь i(орl]с,l,),ваI{IIя кредитоNI д(] tIовIlого його поtзернення.
З.3, I-IapaxyiJ;rltlIrI ttроlLеltтitз за r{и\1 f{оговоlэоirл здiйсrttос,гься з
урахуванняN,{ чиоjlа лttit; l,
lill-,letlj{ap1lort1, роцi (вихiдtIих, святко]]их та liеробочих дIliв ]]клIоLпIо). Itiлькiсть
дrriв у роцi
itрrtйп,lас,гl,ся за 365 (366).
3.ul. l1оверIlення кредиту вiдбувасться частинами або одноразовиlч{ ПЛаТе}кеr.л. Стороtlи
.I]омовLijIися, Iцо розп.riр ,га cTpolt сп.пilти пllоliен,гiв i ocHoBtroi суми погашення кредит}, га
ttpclt{ettгiB з;t користvваIIIIя крелито\{ з;]iйснlоваl,иN{е]ься згiдно Графiка ltлаiтеrкiв (Д{оiагок
Л!, 1
i-(O IIbol'o 7|[oroBPoY)1 ЩО С НеВiД'СМНt)lО час,1I{IlоIо цього
t'рафiк
tt-lilггс;itiв
t;i.(ttoBr,l.rc
f]огоlзору.
у_\{ова\,1, зазначенLlIr 1 п. 1,6. ltьсlго Щоговоlэ5,,

Кредr,rтодавець

позича-цьник

Cylra ttpoцetlTiB за користуван.ня кре/Iитом, ttередбачеrrа l-parPircrlrt п,,iатежir]. с

,l1ji',!g11,,,,t,,

,,u

уп{ови лоl,р}]NIаIIItя l [озичtлrьIlико\.{ cтpoKiB сlt-ltt,l,и, пеlэедба.lених Г'раdliкол,t tt_tit,tc;ttitз.
У p;Bi Ilop\"I1jcItI]rl c,lptlltiB cп.,III,I-II, llере;lбачеtlих Г'рафiкоN,l lulal,eжiB. cyr,ra tlporцett,titз заl
liОРИС'Г)rВаtl}rЯ КРе/(}I'гоN{.
пiдлягас сп:tа,гi, змiнlосr,ься в залежнсlс,гi вiд суNlи заLIIиtllку кредt1],у

'IKa
та с,гроку ]{орис,гування кредитом без внесе}Iня змiн до Графiку платетсiв

3.5. JIкщо дата здiйснення ч:ергоl]их платеlrtiв згiдно Графiка платеrкiв припадас на
tзихillниЙ (св;tтttовиЙ, неробочий) день, ,t,o здiйснення пJIатежiв вiдбуваеться на наступiлий за
вrtхiдrtиr,tи (святttовип,tи, неробо.лими) дняN,Iи робочий лень Креди,годавця i це не вважас,l,ьсr{
lIopVl-tIeHrt яrt

розрахr,нкiв.

З.6. ОбЧис"rсttrtя с'грок\, корисl-уван]Irt t(рсllитом та Ilapax\/BillIIIri ttроtlеrl,гilз зll

I{и\,I

/l'оl'овороп,t здiiлсttltlсl-ьсrl за фактичrIу tсi:rькiсгь к.rлеIIдарних /{ltiB користуваLIня креi](и,l,ом.
ВИхоl{яl]и з (рiчrrа процентIIа ставка') рiчtlих. IIри цьому проценти за користуваIIня кредитом
IIаРахОВук)ТЬся у розlriрi (денна процентна ставка) за кожен день вiд суми залI,{шку кредиl,у з
насТуПIIоГо дня пiсля надання креДиту Позичальнику (списання вiдповiдноi суN{и з рахунку
Креitrл,го.,tttвtiя або вилачi готiвкою) /Io дня IIовного погашення заборгованостi за крелитоN{
(ЗаРаХУ'ваltНrl IIit рахунок Кредитодавця або BI{eceHHrI в касу Кредитодавtl:l го,гiвttоtо) Blt,ltcl,tttc).

}-lарахуваltняt i сtl.,t{гга itроllеll,гitЗ l1рово/lиться на зzulиIпок :заборгсltзаttос,t i ,Ja lipt,, цI1I()\l
l [СРiОдirчтriс'гь Hi}piixyBaIIIIrI гlроtlеttтiв за креi(итоN,{ I]I{зlIallacTbcrl на пiдtстаlзi BrtvTpitTltt ix
lIсl"IoжeHb ltредитодавцяr. Нарахування процентiв за кредитом здiйснюеться не рiдцше одIIого рirзу
tla лtiсяць. виходячи iз фактичноТ кiлькостi днiв у rчriсяцi та роцi.
З,7. IIогаIIIеIIня креjlиту та п[)оцентiв за KoplIcTyBatIHrI кредитом вiдбува€ться I] тако\{у
I1Оряi]кУ:l] Першу чергу спла],i пiллягсLIоть процен,ги за користування кредитом, а ]r лругу черг.Y
.

c),l{a кре/U]l у.

У раЗi дос,гроl(ового

LIас,гков()го поверtIеIIня Пози.lа_тtыIикоN.I кредигу, t,polltoBi liоlLllи
llOIIajl С)'l1И ЩОý{iс.я'lного llJla],e)ity зарахоIJуIотьсrI в рахунок tlогашення чергоl]их п:rа,геlttiв за
lil]c;{rt1,0\t.

З.8.

У

ВипаДку утворення прострочеtrоi заборгованостi Позичальникоп.{ по кредиту ,ra
IIроцентаIIи1 lIогашення боргу провоilиться ts настуttнiй черtовос,гi: в пepttly черlу погаIIIаIо,[},ся
llеI]я та процеIIти HapaxoBalli за порушення зобов'язання, в другу чергу - прострочеIti ttlэоцеiI],и
за корист\,вilllня кредитоN,I, в тpeTlo чергу - }Iепростроченi процеIIти за Kopl{cT},l]alIIirl 1(редll,го.\1. 1]
IleTBepTy черг), погitIIIасться прострочеIIа заборгованiсть lIo креj{и,гу, а в OcTaIIIIIo чсрt,у
гI огalшасl-ьсrl су\{а кредиту.
З.9. IIрострочеIIня сплати крелиту таlабо процентiв за користування кредито\t (згiлllо
I'рафiка п,татежiв (додаток }Ф1)) не з)/пиняе нарахуваIIня процентiв та неустойки (штрафу. пенi).
,lK IIроl,яг()\{ с]року надаI{ня кредитувизначеного п.1.1,5. цього Щоговору, так й пiсля закiнченtтя
ilbo1,0 строк\, l]ро,t,rtгом llолzulьшого корисl,VI]ання ГIозичаrьt{икоNl наданLlN{I.1 гроlli()l]t1\lи
t(ОШ1l'а\]И. ttpirr випадк1, приЙнятrя окреNIого рiшеtтrtя про це ltредитодtавL1еNI.
з.1(], У виtIаl{кУ сп,rертi IIозича.ltьника HapaxyBalrнrl процеtI,riв за цIr\1 /{clt,tirзoptlrr
Ilриг]иtlясться з дня HacTatll{rl слrер,гi.
З.1 l, llозичальник проводить погашення кредиту та процентiв за користуваI{ня кредито\{
\' КасУ Кредитодавця за iT мiсцезнаходженням у вiдповiднi робочi днi та години, або згiдно
заяRIl l1озича:rьника, шляхом перерахуваЕIня коштiв на поточний рахунок Кредитодавriяr.
tlrtЗНаЧеllИЙ РОЗДi;tСlМ 9 Цьсlго f(оговорлl або tп;IrTxc)N,I cllprINlvBaIIIlrI .:tоброrзi.Lt,tll1\.,[о,,ti_1 lli()I]I1\
littйовиХ l:i}ICCKiB l]сlзича:tьНика на поl,ашсIIItrI кредиT у 'Га ПРОtlL'lt,гiiз ,за йоt,tl Ktlptrcl,).i;altltrl ,Jal
пись\IовоIо зltrlвоIO tlj]eнa креди,гlтоi с:гIiлки за }\Iови дотри\lа}Iня креди,гI{оtо cгii;ttttlto tlop\Ii-гllll.}\
,IocTaTHoc,Ti KaшiTa.lry ltic:t>t ltриГtttяI,п,я cпoc,l,epcжI{oIo радоIо кредитноi спiлкlл вiдttоtзiдlrоt.о
рirшеrrtl_я.

З.12. СтоРони погоДились, ш0 розраХунки готiВкою за flоговором l1ротягом од}Iого дня
зi(iйснюватись виключно в },{ежах граничних сум розрахункiв готiвкокl, встановJених
вiдпов iдною l Io cTaHoBoro l Iравлiнrrя I lацi оtli1-:1ьн o1,o банку УrtраТни.
j.1.1 . Bci
розрахYнКи l,tiiK С-торrэнаr,rИ ведV,гьсЯ l]икJlIочнО lз ttittliclrIa,,tbttiй ва,:ttсl,гi \1tpal.rrll.
.l, З,\БЕЗi IllLll:lIl Irt liРtj/[И't У
4.1, Зобов'язаttrl;t 11ози.tальлtrгка ]щоi(о свосLIасIIого 1lоверIIеltItя креди1,}, ,l а сгl"]lа,ги

N,{о)Iivl,ь

l

tptllletI,t,iB

за корI{с,I,уваrIIIя кредитом

Кредtlлтодавець

заrбезltечуетьсrt

позичальник

(заспtut;оtt,l пlсt,/'або поруliоtо ltла/або treycmrlйKlllo (ttпllрсtфоlll, tлеlLею) п,lсt/або ittbttLt.lttt
пе ч е t t l Jl, LL| о t t e,l cl (l <цл tl t t е l t i :з t t;O l t 0 О а в с, t t t t; o,1 t ).

з ct б е з

r;t.tOtt.ltt.t

t

t

4.2. I]iДПОвiда"rыtiс'rь за офор.мJIення забезпеченIIrI кредиту ), ]]iдповiлtlос,ri до вrltlог
LIинtlого ЗаконодавстI]а та Bci витрilти, пов'язанi з таким оформленнЯМ, IIОКJIадаIоI,ься
Iia
Г[озичалыtика, ,Iкщо забезпечення зобов'язаFIня пiдлягае оформленню окремим договороп,1.
4.З. У ]]ИПаДКУ, я](щО l]ротягоNI дii цього l]оговору вiдбувас,rься втрата:забезпе.tеtlнrt, в
тому чIiслi, але не викJIIочно, вгrаслiдок cмepTi, огоltошення llомерлоtо або ви:]наннrI безвiсltо
вiдсl"t-ньоlil фiзичrrоi особи, що вiд свогО iMerri надала порукУ або зас.l.авУ (ilioтcrt;,)
у
забезпечеItня зобов'язltlIIIя ПозичалыIика за цllr,I ЩоговороN,{, l1орушеннrl судоN{ lrроваджелIIIя
ttlo.il() l]сlаII()ljлеIrtIя ttелiiiсностi або }IeyK.TaдeIlocтi .1oKyMeltTiB забезllеIIеIIIIrt, а1 ,I;lKo)It BlrзttaHIt.lt iх
судо\,I LiеукJrаленими або недiйсними,, крадiжt<иl IIсування, втрати лiквiдностi ltредме,гом застави
(iпо,геки), fIозичатьНик у строк rIе пiзгtiше 15 (п'ятнадцяти) ка-чендарних
днiв iз дня l]1.рати
забезпе.tеitня зобов'язанлIй надати Кредитодавцtо рiвIrоцiнну запliну.
4.4. _KpiM визlIаче}lого п.4.1, rlього /]оговору забезпечегtнrl креl(ит також забсзttс.t\,(:.гьсtI
всiп,t Hiute;lilII,INI Ilози,iа.;rыlLiку H21 правi в:titсгIос,гi MariHorT та кош,гаNIи. IIil -яtl<i lзt,i,(rto lI11III1()] ()
законодавс,тва }/ltрltitlи NIo)Iie бутrl звернено сl.ягlIсIIнrI.
4.5. IlозичаJiьllиI( ttiдтlзердяt)/€, tцо маЙIIо, яttип.r здit"rснIоI]атиN,{етт,ся забсзпеченIлr] ]]IJItoIlaHI{rI
зобов'язання за циN{ f]оговором tlfuце}I(ить йопrу (l1озичfu,Iьнику) на правi власносL.i, не обмежене в
обiгу,. ttiдl заставою у Tpe,r,ix осiб не перебувас.
4.6, I1озичалыIиlсу роз'яснено зп,tiст ст. 190 "IIIахрайс,гво" ,га ст. 358 "Пiдроблення
,l1otty_rtell,ri в. l1еLIа,г()1(. шr,ампiв та б:tанкiв, збyт,ч!r ]]икористання Пiдроб;lених док},\,Iеtt,гiв, 1tc,ll-fttllc.
цI,гаNlIIitз" {tрилriн аль] Iого кодекс1. Укtrlаiни.

5.

зАс]тЕI,Е}кЕFIнrI позиI{АлыILlItА

tI

{оло дIЙснос1-1

умов договору

IIри укладаIrлli цього f (оговсlру Пози.{аjllltик пiдlтверджус що:
1) Bilr с псlвнiс,гю дiсздатним та щодо IIього немае
рiшень сулiв (якi набраллt законноi си:rи
1,а не cKacoBaHi iншип,tи рiшенняпlи) про обме>ltення його У Дiсздатностi чи визнанrIя
неiliсзлатним. а також йому невiдомо про розгляд судами справ з вказаним виN{огамиl
2) його волевиrI]]леIIня с вiльтлипit та вiдповiдас його вну,грiшнiй волi;
З) BiH tte ttepeбvBttc пiд IJп-цI{I]о},I r,яхtltоi для нього обсl,авини, lцо l\.Iylltr,t, йilt.tl
_\,IijtAc,I t1 tlcl1
_5.1.

!оговiр;

4) вirl чiтко усвiдомjtlос Bci y,rtcllllt цьоl о fioгoBopy та не Irеребувас triд вttitивоN1 I]оllиjlки чи

облtаltу,;

5) Birl вважас умови цього /{огов,ору вигiдними для себе;
6) докvменти, tlадаIli ниN.l для отри]\,{ання кредиту е достовiрними
рсtutt,ttий (li HaHcoBtlti cTatr на да.tу Itali(aнi{rl докупtеttтiв ;

та вiдображають його

7) пrаrйно. яtкlтr,t забезilечусться ]]икоIIання зобов'язання за цип,I /]огоr]оро-\I ltiLIC7litttb ijilrti
обiгу (обороl,i) ,r,a пiд з.tставоIо нс перебувас.
5.2. Iн(lормацiя визItачеIlа у U,ьому /{ot,oBopi вiдноси,гься i(о iнфор,rrацii з обьtе;ttеttилl
дост,vIIо}l (статr,я 21 Закону Украiни,,I1po iнформацitо") та може бути tttlширена за ]]за€NIноIо
l]голою cTopiH та в iнших випадках) передбачених чиним в ykpaiHi законодавством.
6, ВIДПОВIДАJIЬНIСТЬ CTOPIH ТА ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
6.1. ('торони несу,гь вiдповiдаr,rьнiсr,ь за lIорушення
умов цього Щоговору згiдItо чиIIноI.о
,JalioI
о.lав(:,гllа Украittи.
6.2. Jl 1оруrliенiiяN,I yN,Io1] IIbOl"o l]оговору с його iIеl]иконання або неI{але)tiItс t]lti(o1IAjtttя.
,гобто
викс|наFIIIя з порушtсItllJ{\l ),\{ol], 1]и:]Ilаt{сllllх зrtiстолл цього
f]оlовоlэу,.
6,j, ]Iозича_rIьlIик, яtкий поруtUи]] сво€ зобов'язанIIя tцодо поверIIе}iня креди,l,у ra tt1-1cltlettгiB
:jа I{им. r,tar: вiдшкодувати Кредитодавцю завданi цим збитки вiдповiдно
до закон},з урахування]\,I
особ:tиtзос,гей, визначенрIх у п, 6.4. - 6.6. цього !оговору
6.4. Ilозrrчальник, яttий порушив cI]oC зобов'язання щодо пoBepIreHHrI кредиl.у та сплати
tlpot_teltTitз за цим /]оговороlr. i нс скористався праI]оN{ передбаченим п. 2.2.З ltiого
/jоговорr,. за
рiшенняпt KpcilиTItO1,o ltол,tiтету КрелитодавrIя il,,Iас спJlатити Кредитодавцtо I1cII1o. lILO
обчltслlос,т,ься у вiдсо гltitх вiл cy},1lt 11cctJOC,IalcHO вико}Iаного tрошовоr(1 зобоtз'lt ]i-tllli)l
ttpoc гро,lеttоТ заборговаrtостi зlt КРеДИТОI\Л 1,а ltараховаIlимИ IIроцсн,га}l[i за 1ioilicIt
леiiь
IrростроLIе]{ня виконаннЯ. Пеня встановлIосться У
розмiрi подвiйноi облiковоТ ставки
rtа праtзi BltacHocтi" lte обмеlt<еrrе в

I

ItреjIи тодttвець

позичалыlиtt

FlаЦiОНаЛЫlоt'о баlIlt), Украiни, rцо дiялit 1, гrерiо21, зit який сlIлачусться rrеня, та IIе п.ttllке бу.r-и
бi;tьпlоtо за 15 вiдсотtсiв сул,tи llростроLlеного пJIатежу.

6,5. l]a прос,грочення ПозичаJIьником cTpoKiB сплати, передбачених Графiком платежiв
,гаlабо п. гt. 2.1., 5.1.9 або 9,4.
цього !оговору, Позичальниtс згiдно з ч.2 ст. 625 I]K УкраТни
сllJIачус It]эедитолавцIо на його виплогу сумy боргу з урахуванtlяпл iндексу iнфляuiТ за весь Llac
l]рос,I,роче]IIIrI, а також
. прошентilз рiчних вiд гtросr,ро.tеttоi су\{и.
6,6.ЗaKirl'IeI1l{я строку цього /(оговору tte звiльlляlс CTopirr tзi;1 tзi;l1lIoBi;tit:rt,trocti за iit.,ro
llopytшellliJ{, яке \1aJTo rtict{e гtiд час лii цього /{огсlвору.
6,7. 'Yci спорl1. яtкi винitt<нуть пiд IIас виIIонаIIIIя цього Щоговору або псlв'язанi iз нип,r.
tl iд;t;tгаtоr,ь врегулIоtjаIIнIо шляхоNI llpo ведення lrереговорiв м iж Сторо нами.
6.8. -tIкщо вiдповiдний спiр не Ntожливо вирiшити trIЛяхоlчI переговорiв, BiH вирiшусться в
с),довому lIорядку за встановленоIо пiдвiдомчiстIо та пi;tсуднiстю такого cllopy вiдtlовiдrrо до
чtlн]Iого в YKpaTrTi законодавства.
7. ГIОРЯДОК ВI-IЕСЕLIНЯ ЗМIН ТА ДОI]ОВI-II1FIL.

I]ригl]инЕнFlrI. розIрвл} ItIя договору
7.1 Llнесеrlня змiн л0 1lbo1,o /]oгoBclpy,. l],гоr,rl,числi збiльшеttrtя фiксоваttоi процен,t,ttоi
сl,авI(и, зазначсноi в ir. З.i цьогО Щог<lвору, яI(щО iнше не передбачеFIо законодаI]ством, Mox(y.гb
бут,и BHeceHi тiльки за взасмноIо згод(эIо CTopiH, оформляrоться додатковим договором до цього
l[оговору.
Itре;tитодавеIlь I{адас ГIозича,rьнику tlропозицii про зlriну iс,готних умов ttього l]оговору
lпJlrlхо\{ I]аlпраI]"'rеIltlя IIозичаJIьнлIку пtовiдопtлення У спосiб, U{о дас з\,IоI,у I]cTill;otsi,lTtl да,г),iiоrо
,Jil .]0
вi;цправ.пеtltrя. або вруча€ ,l,aкe поlвiдол,tлеIIня I lозtrча:tыIиttч сlсоблtсто rri,t
р(lзlll1с
,зrtitl
тiit-llеIlд?tрIIиХ дtliВ дО ба;ttаltоi даl,И l]tlроt]alл)ксtll{rl вiдгttlвi;lttих
до цього / |o1,oBtlpr,,
[]ози,tа.tьниtt зобов'.ltзаttий впродов)I( 10 кiшrен/lарних дrIiв ltрийIIяти надану пропозицilо Tit
пiлшисати додатковий договiр або вiдхилити ti, надавши необхiднi обгрунтування. У разi
нсдосягнеIrttя Сторонами згоди щодо змiни умов цього f{оговору, спiр вирiшуеться у судовоN,{у
rIорялку.
7.2. IlозиЧальниК N{ac IIравО досl,рокоl]о 1эозiрваТи цей i {оговiр лиtпе за Y\{о]]и дос,l,рок()lJ()Iо
гIоверIrеFIIIя кре;{иl,}, та сIIJIати процеitтi в з а liopJ1 с I ),]]aI{I Iя крсдитоN{.
7.3. l{рели,года]]еJi], \.{ас праtsо,цостроliоI]о розiрвати цей ffоговiр таI(ож
rэбс,t,ittзин. l]tlзнаLIеIIIIх rr. 2.4.3. цього ![оговору.

1,разi lliiclitltllя

].4.У разi розiрВаI{ня догоВору 11озиЧальниК зобов'язаlrий повернути всю суму кредиlу в
,,(ellb ltiдпIlсання додаткового договору tlро розiрвання цього ffоговору або в день набрання
законноi си.;tи рiшеНняN{ судУ про розiрВання цьоI,О ЩоговорУ та сплатиТи проценти за весь стрOк
tРак,гичltоt-о користуваlIшя кредитом Д,О МоМенту його поверIIеIIня.
8.

сl,рок:дi договору тА

8.1. ()трок лii цьtlt,о l{оговоlэ1, с,гаIIо]]II,гL

IIIIшI

yМol]Ll

(porciB, iltiсяцirз, дrriв r,ощо).
разi i]инllкI]еIlItя обставrтI{, щс) }/lIc\loж.rItI]]Jlloloтb IJиliоIIаIIIIя Bcix 1,rtoB I{bot,o /{clr овор1 в

У
зrвначенi строки (в тому числi, але не виключно, невиконання Позича,rЬникOм yN{oB цього
/{оговору хцодо повернення кредиту :га сплатi процеrттiв у встановленi цим Щоговоро.v строки),
ttеЙ flоговiр продов)Itус l{iяти до NtoMerITy остаточного виконання Сторонами cBoix зобов'язань
8.2. llей.ltоговiр ttабувас чиннос,гi з Mor,leнTy його пiдписання обопла CTopoHaMlr.
8.З. l{iя цього /{оговору IрипиIIrtсться:
8.З.i. ГIiс.;rя I10B}Io],o BIIl(o}IaIIlIrI )/\1ов Ilього f{оговору Сторонаrtи;
t].j.2. У ВrrПаi(кУ ttабрання чиннос,гi yxl]a:IrI або рiшеrrнri cyi,iy 1lро припlIIIеI{ItrI l(ii цt,огtl

,/lоговор);
8.3.з. У вLlпалку дострокового 1розiрванFIя цього flоговору в порялку, визIlаченопrу гr.7.3,
]lього f{огсlвор1,:
8.1. ЗакiнчегIня строку договору не звi.;tьttяс с,горони вiл вiдпсlвiда,rьностi за йоt.сl
llор),шlсtlнr{, якс \IалО пtiсllе пiд чаС лii логовору (вi.цповiдно до ст.б31 Illt YKpairrrt).
CTopoHli до\lоIrIJJIIIсь. пIо до tlра,воtзiдносиI]. поlз'rlзаних з уклалаIIням та I]икоIIанIIяN{ tlьогo
,l{or овор1,. l] 1,о}{у чrtслi до вимог про стяI,нсIIIIrI IIеус,Iойrси (штрафу, пснi), застосовусться строк
tiозовноТ i{aBHocTi ,гриваtiстtо у 5 (п'ять) poKiB (вiдповiдно до ст.259 I]K Украiни).
8.5. IIозl.rчальник пiдтверджус. пiо:
Крелитодавець

Ilозича,ltьtlиl<

R llисьмовiй форrлi вiд Кредитодавця до уIоIалення fiогсlвсlрч ittфop1,1attirtl
вкilзан\, в частинi другiii с,гаr,тi 12 Заrtоirу, УкраiIrи кllро фirrаIrсовi посjIугLI та jtcpжaBIle

-

отри\{аI]

сових llo сл,уг.
8.6. Пiдпlас Позичальника в роздiлi 9 цього Щоговору е пiдтвердженням того, Iцо
llози.tалtьгtик отримав в письмовiй формi iнформацiю, вказану в п, 8.5 та один з оригiналiв tlього
рсг),.] l IoB aI tляt plt
],

tlttiB

ф iH ан

/{оговору.

8.7. Сторони jIомовилися, щ() листчваItня мiж

IIиN,Iи

буле вiдбчватt.тся за

rticllc-rt

l]роживаI{lrяl (мiсtIезt{аходжеtlняrr), що зазначенi в розлi:ri 9 ltьtlго f{оговору.
8,8. I3iдrrовiднсl до закоlIу Украitlи Kllpo захис,[ персоIIаJIьIII.Iх /]аних) По:Jича,тьtIIiI( Iliri(ac
зl,о;(у Clli",iцi на обробrtу своiх персоI{аJIьFIих даних та на передачу цих даних TpeTill особаr,t, в

порядку визначеному чинним законодавством УкраТни, а такох( при yMoBi невиконання умов

jIаI]ого i1o]]oвopy. Позичацьник посвiдчус, lllo отриN,Iав повiдомлення про вклIочення iнформатlii
Itpo нього до базlл персонilльних даник ItредитноТ спi:rки <Аtlтея>.
8.9. I]озIлчсLrIыIик пiдтвердхtус, що йошrу повiдомлеrii адреси та ,гелеt}оIIи оргаltiIз, яtti
здiйснюtо гь лер)кавне регул}овання plaHKiB фiнансових IIосJIуг.
8.10. L\ей Щоговiр складеlIо в 2-х ttpl,tl.tipttrIKax, rrо олному l]ля кожI{оТ iз С,горirr, II1о N{аl(),гь
OiI{FI

itl(o I]y ],орI{дI.1чti), с I{лу.

8.11. Пiсля пiдписання цього !сrговору, яtсий вiдповiдае умовам кI]олоrкення IIро tPiHaHcoBi
llос.цyги liреди,тноi спi.lтки <Антея> (нова редакцiя)>) чинного на дату пiдписання цього. Bci
llоttерелнi переговори за l{иN,I, лис,гулtzшIltrr. поIlсрелнi договори, llротоколи про намiри ,rа бульякi irrtrri 1,crri або trисьмовi ломоl]леностi С,горiн з питань, Iцо так чи iнакlпе cTooyloTbc}l I{Lого
/\ot,oBopy. l],l,раtlltlо,гь iори/lичl]у сиjIу.
8,12. Yci не t]pel,yjIboBaHi шипr /.(огоrjороN,I правовiдносини CTopilr регу.ltlоIоться чиIIiIи\,1
зако i]Oi,laBcтBoM Украiгttt.
9. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH:

КРЕДИТОДАВЕLIЪ

ПОЗИЧАJIЬНИК

Itредrtтна спiлка "Антсlя"
]VliсцезнахолжеtI lя
I

гIIБ

11аспорт cepii

:

вiд

___року

Hoп,lep картки фiзичноi
Ресстрачiйrrий
особи-пла,гника ttoj{aтKiB (i;rенi,иф iKaI ti йн ийr

'I'ел:

rroMep)

Гliр Nl
]]_ __

_

Заресс,гроrзаний i про;кивас за адресоIо:

NlФо
Код СДРПОУ

Тел..

()рllгiнал цьоl,о Щоговору, укладеного у паперовоr.{у виглядi. А

clt,pиrtaB(.ta) олраз1, ttiс;tя пiдписаttItя.,

2а

а_це

TaKo>tc ло]IаткI,{ .1О tIIlOI-(]
i{о поча,гку наданнrI фiнансовоТ пос-lr,гll

р.

(пiдпис)

:

(пIБ)

З irrформацiсю. вимоги до перелiку,га змiсту якоТ визначенi частиноIо другоtо cTaTTi 12 Закону
УкlэаТгrи c;I1po фiнаtiсовi послуги та дер)IiавrIе реl,уjIIо]]аIltля риrtкiв (liHaHcoBrrx пос-lvг Укра[trи,l.
ltре;rитноtо сtriлкоttl <<Антея> ознайол,tлеItий.
20_ р.

Itрсдитодавець

(пiдгrи,э)

(пIБ)

Позича,льitиl<

лодаток Jф1
до КредtитIiого договору
20

Проtlентнt1 сl,авка:

7u

рiчних вiд

сул,tи заJIишку

р

кредIiту за ко}кен день корис,l,уlJаtнltя

KpejILIToN,{.

l. l[ипr

r,рафirtоrr встановлIоIотьсrl гtерiодlrчнiс,гь та розплiри плате>ttiв ГIозича;Iьника з
Ilовернення кредиту та сплати п]lоцентiв за користування кредитом у випадку отримання

спJIа,ги. l

+

вiдсоrкiв с opicrtroBttrlпt
Z. Згiдrrо з 11. 4.2, l{оговору, вiдrrовiдальнiсть за оформrIснtlя забезIlе.lетttlя i(l]сjl}1,г),),
tзiдгtовiлttос,r i ilil l]иN,lог LIинного закоItодtlвства та Bci витра,ги ltов'яlзаlti з ,гаlilI\l1.1
офорrл.пенняпл (оп.;rа,r,а l]осJlуг рессl,раl,ора, HoTapiyca, страховика, оцiнювача ,[ощо),
Iioli,Iar],alo,t,bcя на llозичальника, якц{о :забезttечення зобов'ltзання пiдлягае оформлеIтнlо
l'рафiк

tl,;lат,ехсitз t-tcl сгt;Iатi

договором.
()укупна BapTicTb кредI.rту для ПозичальFIика (в процентному значеннi та грошовому виразi) з
YРаХУваrIr{япt BijlcoTKoBoT ставки (гrроllен,rttоi) ставки за кредиlом l,а BapTocTi Bcix пос.rl\/l,
(реС:с'грlагора. rrо,гарiу,са. сl,рахоl]ика. оtlilitовача т,ошlо). IIов'язаI]их :i o.r{ep)l(ilIIIIrl\l.
ОбС:tугОtзl'ваннrI}1, IlогашеIlня\{ кр(эдиту 1,а }клаi]еlIня]\{ ц],ого Щоr-овору, з;1 },\1Olj}.I .lol,]ltl\1aIllIrl
IlОЗИ.t;utы{lIком ilbolo l,рафiкr, ta Bpaxol]vlotlll витра,[и I{оt]'язаrli з офорл{лен}{r{N,I забезпечсtrilя
ta /{оl-оворопI. cTalIoBLlTb
отримаtного крелиту та включас в себе:
а. ГIроцентлt (вiдсотки) за користуванFIя кредитом
гривень
копiйок,
абсl *___ % вiд суI\{и отримilllого креди,гу (за наявrrос,гi);
Ь. I3ар,гlсть rIосл},г peccтpaTo1)a ____,
гривень ___ Kottit:tott, абtl
9; Iзi,i ct lltt
отриNIаIIоt,о кред!1l,у (за ttаявнос,гi) ;
копiйок. або
9ir Bi;t cl,.rtrl
о,гриN{аIIого крелиту (за r:аяrвнос,гi);
0%
d. BapTicTb послуг страховика
гривень
копiйок, або
вiд супrи
отриманого кредиту (за наяrвностi);
е, }Зартiсть послуг (вказати iншi послtl,ги якi оплачус l'Iозичальник llри отриманнi
% вiд сулtи отриN{аного кре.l(I],гу
(за наritзtttlс t,i).
4. C]lt;taтa llозu'tlгtt,tIrII(о\{ lзitрt,ос,гi iгтlrtI.tх rIoc.-l),I,, ttов'язtlт{Iтх з }/к,IадсIIlirlll l{],o1,o /{rlt,oBtlpr,.
Oj{el))tiatilIrI" сlбс.liчг,сlвуваlIIIя\{ ,га п()гаlпенttrlNl liредиl,у, L{им f{огсlворолr не ttеlэс;цбаILiсlIа.
5. I{ей Г'рафiк розрахуIrкiв укладений у двох оригiнальних примiрltиках llo олному длtя KorKHoT
iз Сторiгr та с невiд'емною частиною Примiрного договору про надання коштiв у позик},, в
,гоплу
чис",ti i rrа 1,мовах фiнансовоr,о кредиl,у Jф
вiд
20_ р.

З.

oKpeN{I,tM

_

_

6.

к

itpcлrrтo;t[lBeLlb

uцоrllr1?_]ILIillк

))

/(рlrrrй tlрrиrtiртlиtс цього

(r20

Креди,годавеtlь

к__>

_

ПIДПИСИ CTOPIH:

1

рафiка п;tа,гехtiв оr,риrI ав(ла)
р.

__J
(пiдlпис)

))

:

(пIБ)

позичальtttrк

