цього догово

Вiдповiдно до Графiку платежiв (Додаток Nsl
до_ц!9щ_Дцрд9рD,
1.2. Кре2lитна лiгtiя е невiдновJII()вальноIо, тобто Кредитодаl]еL{ь IIадас Позlt.ла-гtьtrу крсдIlт
у \,Ie}Kax .lriшri,г5, кре]rи,r,ноi лiнii та I] L{ежах строку корисtувtlIIIIя крелитоN{ 1,аким LlиFlоNI, lllo Iltl
rripi IlовернелIiIя Гlозrt.tаJIыll{коrI Ilai{aIIo1,o ранiше кредиту _lriMiT кредttтноi :lirliT IIе
\,|,1

11орядок погашення кредиту

,

вi.,lttовлIос:тl,ся.

1.З Кредитна лiнiя

надасться строком на

(днiв,

л,tiсяцiв, poKiB) вiд дати надання Позича,тьнику першого траншу.

1.4 Крелитодавець зобов'язанtий надати IIозича,rьнику ]]сю суму кредиту або здiйсttити
лiмiту в д(еIIь пiдписання цього Щоговору, аJIс IIе раlIiшtе .illtяt
о(lорп,tлеrtн,lt ttеобхtдцлого забезпечеFIня викоIIzlнIIя зобов'язаttItя за циN,{ f{оговlэолt,,lIill\o
ttеlэlший ,граIIш в межах кредитного

забезtlе.lення зобов'язаI{tIrI iti]\ляr,ас: odloplr.гtctttIIo окре\{иN{ договором.
Ko;дteIt lласr,уtlllиii,гранш в N{e}I(ax кредитtiогсl лiмiту, зазначеного в п. 1.1. цього f]оговорч,
,га I] межах строку кредитноi лiтtii, зазначеного в п. 1.1.5 цього
ffоговору. надасться
llозl.tчалыlиttу на пiдставi його письмовоi заяви впродовхt 7 днiв з ,цня отримання
Itредцитодirвцелл письмовоТ заяви fIозича-цьниtса. IIадання кожного ,IpaFIшIy офорл,tлtосться
вiдttовiдниNl доr{атковим договором з оновленим Графiком платехtitз ]] /]ень IIадаIIIIя Ko)Kltol,o
TaKo1,o

,граtIIlшу.

1.5. Ilози.tаtьtlиtt зсlбов'яз\rс,t,ься llоI}ерIIути Креди,t,одавцю фактичltо отри,r,tаtti су}{и
ltредLIту T|l cIIJlal,и,t,I{ ltроцеIlти за коl)истуванIIя кредито\,I до закiнчення строку, визI]а{{еI{ого п.
1.1 .5

цього Щоговору.
1.6, Крелит надасться Позичlzurьнику го,гiвкою у Kaci Крелитолавця або (згiлно заяви
Ilозлtчсurьника) шjIяхоNl безготiвкового lIepepaxyвaнHrl суN{и кредиту на рахунок, вказаtIий
Ilозll.tа,,tьttико]\{ у заявi, або згiдно заяви ГIозrt.Iа_ltьника UIляхом сIIрrIмуваIIIIя IIа поповнеIIiIrI
,,1обровi:tьнtlго доlца,lкоl]ого пайов,эго вIIсску ГIсlзичальника, Ненадаtittя llози,lа.ltt,tIиl(о\1
реrtвiзитiв paxy[Iкy в баItку (наланtIя рекrзiзитiв з поN,lилками) або IIеявка ПозичалыIIлка за
0,1l]li\lilll}tяN4 крсди,l,у готiвttоiо LIерез касу Крели,Iода]]ця (чи ухилеtlня irtrпим способоlи вiд
0триN,(ання кредиту), а також I{евиI(онання Позичальником зобов'язання щодtо забезпечення
кредиту, передбаченого п. 4.1. цього /]оговору, якщо забезпечення зобов'язання пiдлягас
оформленlrl0 oKpeNIliM договороi\{, звiлытяс Кредитодавця вiд вiдtrовiдальностi за порyшеIrIIя
зобсlв'я:заltня, передlбаченого п. 1.4 I]ього llоговору.
1.] . fа,гоtо отрI{\,Iання траншу в Meii(ax кредитного .lliп,riT1, в]]ажас,гьсrt jlа,га tзtl.llt,ti
lIозtтча:rьнику cyllll ,граIнIII}/ ]] l{ежах кредlI,гного :riпliTy готiвtсоIо через касу ItрелитолаIJllя. а Ilри
безtсl,tiвtttll]}Iх розрахуlIках - дата списанIIrI вizцповiдноi суtrли з рахуIIку КредитодавцrI, при
cItprtr{),BatIHi на llоllов}lення лобровiльного додаткоl]ого пайового tsнеску Позичальника - да,l,а
зарах)/вання суIчIи кредиту на поповненЕIя добровiльного додаткового пайового внеску
Гlсlзtлча,tьtlиttа. ВишlезазначеIIа дата отриNlання кредиту зазIIачасться в Графiку п;lа,гежiв, що с
liсl:rагкопr JYg1 ,цо даlIого fiоговору (надалi lIо,геl(с1,}, - Графiк платехtiв).
1 .8. l{eTclIo llовернеIIня (погатrtенtrя) кредиту так caNlo як i даr,оtо
фаii t tt.ltlcti cllr]ifl 11
проllелt гiв вl]?)I(fiс,rl,ся лата офорлtпенtlя Кре;{иr,одавцем прибу,r,кових касоi]их орj{ерilз на
tlr pllrtatli c},}lrI. а при безготiвltов_шх розрах)/нкttх - дата зарахуваIIIIя ltоштiв lIa рах) нок
Крсдлlтода]]ця, при спрямуваннi добровiльних додаткових пайових BHecKiB Позичацьника }Ia
погашенIIя кредиту та процентiв за його користування за письмовою заявоIо члена кредитноТ
сrti:rки за уN{ови дотримання кре,цитI]ою спiлкою нормативу достатностi капiталу пiсля
ttрийttягlя спостережноIо радою кl]едиl,ноi сtri.,lки вiдповiдного рiпlенtIя - лаlа ttрийltяtття
сIlос,гере;{ноIо радою tсlэедитноi спiлl<и в iдlпоtзiдrtого рiшеtIняt,
1.9. Кре:tи,г iIадаеться Ila у_l{овах
(c,l,t.,tctltttt rlpot.lettlltiB i rlcltclBttrli cy.vrt креdttпtу t; l;itttli сmроку dii KpeOuпtttozo dclztlrlopy, пepiodtt,Ltt<l!
cп.,t(ttllll п1,lоtlеttпtiв i cп:Lallltt ocltoBlttll' cy.ltu l;peOluпy в кiltцi ctпpol;y dii кlэеdtппttоzо dоzово7эу,,
tlерiоdччltсli сп:lаmч процеltmiв i перiоdttчttо| сп.цаmlt piBttux часmоti ocltoBtto[ cy,llu Kpedltmy, якi
рOзl)ахов).,Iоl]1ься Ll.L.|uшo.|l di:tettltst з,а?а.,Iыlоl' cy:lll ltadatюzo креdumу lla Ki.,lbKicmb перiоdiв
liopllcI11.yBOtttt;t t;реdttпul.1t,,перiоdttчllсli L,п.,lLIпltl ltpotlettпtiB i осltоrзlLсli'су,lltt Kpedumy "piбlttt,ltlt

Кре;tt.lтодавець

l lози.I;lлtьltик

}tкц.ll 11ереобQч.асtпьсrl lleз,llittIla (odttttt;clBct) с)).|4а п.|lа|пе)lс)) проmя?оll всьо?о сmроку
0 iI l;1le d ttп,"l oz о d о а о r; op1l. )
1.10. }'вI.Itlадку, якIцо в MoMеFIT заItirлченrtя строку кредитrIоi лiнii, зазнLl!tеIlоI,() в rr. 1.1.5
цLого l{оговору, IIозtлчалыIик IIе викорис,l,iiс t]clo су\.{)/ кредитI{ого .lTiMiTy. не використаIIа
rtаtс,гинal креди1,1]ого лiплiту не надасться (аtIулrос,гься).
1.1 1. У разi виникнення обставин, Iцо унемо}кливлюють виконання Bcix умов цього Щоговору
в зазначеIтi строки (в тому числi, аJIе не виключно, невиконання IIозичальником умов цього
()O,,lя-l,tll",

!:|Q
t

/{оговору tцодо поверIIеIIFIя кредиту та сгt;tат,i uроцентiв у BcTaHoI]JIeHi цим Щоговором строки),
rlей /{оговiр l1родовжус дiяти до момеIIту остаточного виконання Сторонапли своТх зобов'язань.

2.1

, llозичаtьник

2, гIрА]]л тА оБов,rrзки CT,OPIH,
KpiM обов'яtзкiв, ttередбачених вищезазначенимрI пу}Iктами цього

|оговору, зобов'язаний
2.1 .|. Використати кредит за цiльовим призначенням, визначеним цим .Щоговором.
2.\,2. Надавати Кредитодавtttо Bci необхiднi докуме}Iти для здiйснення перевiрки
1i.ltt,овогtl використirllня кредиту.
2.1.3. ]]часнtl здiйсгtюватll п,TatTerKi щодо IIогаI]]е}II]я кре,циту i процсrrti1]. l1apaxot]aIill.\ jlt
Kopl.IcтyBaIIIIrI Kpe.i(I l гопt. вiдttоtзiдно до Гра(liка rtлателtiв.
?,1 .4. Письпtово повiдоп,tлятtл Itредитодавця про зпtittи п,tiсця прожиIJанI]я, робо,ги,
кон,I,акl,нI.tх телефонiв, шрiзвища або iм'я та iншi обставини, що здатнi вплинути на виконання
зобов'язаIль CTopiH за цим Щоговорtlм, протягом 15 (п'ятналчяти) робочих днiв з моменту ik

/

:

t

виникне}t]Jя,

2.1.5. Укласти договiр шодо зlебезпе.tелItIя викоI{аIтIтя зобов'язання ГIозичальнико}{ перед
ltpe,rlttL-o.,{lзtrt{eп,t зil tulIvI /]оговором. якшIо зitбезпечеttня зобов'язаIIttя ttiд,rягirс orPoplt"tctLttro
окре\Iи\{ jtогоl]оро\{.

2.1.6, Оп.та,II,1l,и тре,гiп,r особаtш за свiй paxyiroк пов'.ltзtlнi з l]IIконанням tlього flоговору
rtolttlrrBi витрilти, а саNrе: оцiнку, предtчtетiв застави, державI{е NIито, HoTapia,TbHi послуги.
cтpaxoBi платех<i.
2.|.7. У випадку прострочення сплати частини або Bciei суми кредиту сплатити
}Iapaxo]]aнi процен,ги за користуванI{я кредлIтом виходячи з фактичного строку користування
крели,го\{" вкJIiоr{аIочи день погашеIIня та неус,гойку (штраф. пенlо), IIapax()l]alIv BiitttoBiJt}lo.Lo
Роздiл!, б rlbot,cl /[oгoBop1,,
2.1 ,8. У виIIадку вiлrtови вiд олержаIIня 1(редиту (вiдп,rова вiд цього !оговорч) з
.,lотри}Iання\t ви]\1ог зазIIачеIIих у rl. 2.2.4. письN{ово tlовiдомити Itрелитолавця до iIастання
,t,epMiH,v, встановленого в п. 1,2.
цього !оговору. Позичальник не зобов'язаний сплачувати
tt.ta,t,elti у зв'язttу з вiдлtовою вiд цього !оговору.
2.1.(). У разi отримаIIня вим(lги Кредиl,одаtsця про достроко]]е повернення кредиl,у в
llорrtдкV, i]изIIаLIеноl.лу п. 5.4.3. цього f{оговору, достроково, протягом 10 калеI{jIilрнIIх лltiв:з,,lItя
олержання вiлtiоlзi;lноi вимоги, tlсll]ернути Кредитодавцrо всю су\{у кредI{,lу. ttiipatxtliзlttti
lIроlIен,ги за фактичIIий час KoptlcTyBaI]I{rI ни.\,1, а,гакож HecTLI tзiдповiдtl-цьнiсть, передбачен}, rlим
/[or оворопl,га LIиtllIи},I законодавствоjи.
lIозича-.lьник ввах(аеться таким, що отримав вимогу, якщо вимога вручена ГIозичальнику
особисто пizt розl]ис або надiслана Позl.rчальниttу рекомендованим листом за адресою,
зазначеною ГlозичалыIикоN{ в цьоN4у Щоговорi або в повiдопtленнi, згiдно з п. 2.1,.4. цього
7_{ol tlBopy, ttaBi,t,b якп]о Позичальник вijlмовився вiд отримання JIист,а1, не звернyвся до шоtrl,гоlJ()l,о
вiддiленttя за о,гр}I\1аI]нrlNt.rIис,fа або зlпtittив rticr{e проживаIIIIя та не ltоrriдоrtив tIpo ]le
l(ре,lllt,годавця.

2.1.10. У разi зллiлtи кредитора у зобов'язаtlнi iнttlиN,I закоIIIли},I i(рели,гороN,I, ла-IrI cвolo
зI,оду на достуll до кредитноi icTopii фiзичноi особи в бюро кредитних iсторiй. а також згоду на
отрLIN,Iання iнlлоi додатковоТ iнфорллацiТ про фiзичну особу з державних pe€cTpiB в особi iх
yIIовнова}кенIlх оргаъtiв (держателi_в, розпорядникiв, адмiнiстраторiв) та iнших до,Jво_.tеlltlх
законоNl jlжерел дJIrI t]еревiрки вiдrэл,rостей. якi бу.lти таlабо булl"rь надаIti Крели,rrlili сгti.-rlti
<<Антея>.1,1я отрI{\Iання кредитних ttоштiв у,r,а/або укладення договору(iв) rropyltlr. itttпltx
;lоговорiвl
Itре;lитодавець

позичальник

i, 1 1 . ВиttсlItувати iншi обов'яtзки передба.ленi цип.t Щогоtlоро-v;
2.|.12. I]a lзrtrtогу Кредllлтод{1l]ця засrтрахYвати зазIIачеrIi в lr,4,1 /]оговорl, пред}lс,11,1
1].lСl'аВи I{il кОрисl'ь Itредиr'о/lавця Hil суNlу 1эинttоtзоi BapTocTi предмету застаI]LI на весь clpolt
l(оl)исl'уваIrня креj{rl,гом за цим f]огоl]ором. 11ри цьому, вибiр cTpaxoBoi компанii та визначення
2,

пеlэе.;riку страхових ризикiв погоджу€ться

з Кредитодавце[,I

2.2 IIозичаJIьник мае право:
2.2 1. I]имагати вiд Кредитодilвця наданнrI суми кредиту з дотриманням
ц},ого /_{оговору. iнпlих умов /{оговору та закоIIодавства УкраТIrи.

I]иN{ог

rr. 1.1.1

2.2,2.1З бУ;rь-який час дострокоl]о поверI])/тIl кредит повнiс,rtо або частково, у ,го},1)1 члtс.ti
l]I]Irlxo}{ :,lбiльпtенtrя c},ýt[1 ttсрiоди.лних tl:tатехtitз, та сIlJIатити процеlIти зal користувагIIIя
кре.цi]то}I вI{ходячI1 з фактичного залишку i cTporcy користування кредитOIVI, вклIочаIочи /1ень

llогilшення.
2,2 3. ЗверТатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення cTpottiB
tl,taтe;KiB (tIовернення кредиту ,гаlабо сплати процентiв) у разi виникнення тимчасових
фitrансових або iHmlrx ускладненi) з незалех{лIих вiд 1lозичатIыIика приl{ин.
2,2 1. Що iiacl,aнItrl TepMitIv, встаноВленого в II. 1.2. цьогО !оговору, вiлrtовитись rзi;1
YкJIалеIIнЯ цьогО fiоговор}' без пояснеIIIIя llрLlЧиrr (ла,ri - строк lзiдпtовлt), за y\{oBtI наданIIя
lipe;ltlтoi \aBrllo ttоlзiдопt:tеttняt у, письпtовiй формi (у паперовоN,{у виl,.ltядi або у виг_ltядi
сJlек,гронного докуменl,а, ствоРеНОГС| згiдно з вимогами, визначеними Законом Украiни ,,l1po
e,]leктpoнHi документи та електронний докумеIIтообiг", а також з урахуванням особливостей,
передбачеrtих Законолл Украiни ,,IIP,o g.gцтроIIну коп.лерцitо"у паrtеровому або електроIIIIOму
tзиг_t.ltлi з IIaKлa.l(eItHrIM елекТронних пiдписiв, елеltтроI{IIих цифрових tliдписiв, irIших altlа--ltlt iB
I]JIасноручttих гtiлпl.tсiв (печаток) стоlэiн у порялку, ]]изIлаLIеIIому закоIIолавствол,t) до з:tкilt.tсltllяt
строку вiлпlови. }lкщо IIо:зичалыIик ]lодас шовiдопr:rенIlя не особисто, BoI{o NIae бути засвiдчене
ttо,гарiашtь.trо або tlодане i гliдtrисане IIредста]]IIико^.{ за HaяBllocтi довiреностi на вчиiIення таких
дiй.
2.з Кредитодавець kpiM обо,в'язкiв, передбачених вищезазначеними пунктами цього
/{оговор.ч. зобов'язаний
2.3.1. IIрийняти rзiд llозичальIl,р{ка виконання зобов'язаIIь за IlиN{ Щоговором (у'гоrtr, чrtс-ti
й лос,tрокr)ве яIi час,гIlна\Iи, ,гак i в Ilo_l]IIoMy обсяrзi).
2.З,2. llprcbNloj]o II0]]i.JOI,UIrITI.{ ]lозtl.tа.ltьнrrка про змiни мiсцезнаходженIIя, a,[aцo)Ii iнших
вi,,{сlrtос,гсй, зазIIаIIеIIих у роздiлi 9 rцього f{оговору про,гягом 15 (п'ятнадц;rти)
робочих днiв з
\,IOlileHTy ix виникнення.
2.3.з. У разi письмового звеt)ненЕя Позичальника щодо перенесення cTpoKiB платехtiв
(повернення кредиl,у ,гаlабо сплати гlроцентiв) 1, зв'язку з виItикненняN{ тиN.Iчасових
фiнаttсовлtх
або ittшttrr: ускiIаднень розглянути Ttllte зверrIення протягоN,I 15 (п'ятналчяr,и) робо.tlrх.,lttilз t.a
даl,и чi,tttY iо;_1гlозltачltу вiдtrовiдь. У будь-ltlсому виIlаi(ку пepeHeceItilr1 Clpui,iB lLli,Ilc;iiil]
(поверненнrI креллlr)"та/або сплаl,и процеlIтiв) оt}орпtлясr,ься додатковиl{ догOворо]tI.
2,4 Крелитодавець мае право:
2.4" 1. l]ипrагати вiд Позичаrьн]ика виконання ним умов цього fiоговору.
2.4"2. Вимагати вiд Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання
зобов' язаttlrя ГIозича,тьнI]коМ переД К редитодавцеN,I за цим ДоговороN,{.
2,4 j. Виrlага,ги дос,грокового l]оl]ернення кредиту та сплати проLIен,гiв за весь (lак,гичtтtlti
cl,poli Kopilct,vt]{lttttri Kpe.fLITo\l у BиIIailti),t,larlB}{ocri хоча б одrriсi iз зазttа.lсtItl.х обсiаl]llI1:
а) виксlрис,[аtllIr{ r]озtr.tа:rьникоN,l I(рt,/(иI,"\, tte за цiльсlвиN{ llризнtlчеF{няNr;
б) загрtrlrаIlilя сп,lа,t,и tlасl,llни креiIи],у ,гаlабо процентiв за корIIс,I,ування кредитом на
cT,pot(, ш{о перевищус один календарний мiсяць;
в) перевиtцення сумото заборгов,аностi суми кредиту бiльш як на десять вiдсоткiв;
г) несплати Позичальником бiльше однiсi виплати, яка перевIлщус п'ять вiдсоткiв вiд су:rли
:

кре.;Iи,IV;

г) невикоt{аIIlIя llозичальнико},{ I]изIlаLlсLiого п. 2,1.5. цього f{огоlзо;lr, обоtз'ltзltv

забезгtс.lеt]Iirt кредll г\,.

д) вII;Il]лсIIIIя Itре;lи,t,олавrlеrt (laKl,y tte.,1ocToBipHocTi даllих або доltvп,tеrtтiв,

ГI о з

и.Iа-ць

t t

и KoN,{

лJlrl отриN,Iання креди

Кредлtтодавець

l.y

lILt). l()

IIадаlнлlх

;

позичальник

е) гrевиксlt{аIIFIя Ilозича",tьникоNI визнаI{еI{ого rr.п. ?.1.4. цього flоговору обов'язttу, l]lo,1(o
ttовi]{оrtленtiя про змiни в iIlфорплаrriТ;
с) iншоt,о iс,гсl,tного порушення yмов кред{итного договору.
Свос: право вимагати дострокового повернення кредиту Кредитодавець Moxte реалiзуваr,и

як

LIIJIяхоN{

направJIення вiдповiднсli вимогl-r I-Iозичалыrику, тaK i шляхом безпосередньоо

зIJер}Iення до суду.

2.4.4. Вимагати вiд ГIозичальн].Iка поверLIення суми кредиту, процеrtтiв за корис,t)/l]alнIlя
I] повIIоi\{у обсязi та викона]гlнlt ycix iгrших зобов'язань передбачених цим llоговорох1.
2.4.5. l]мiни,[и креjltl,гора у зобов'язатIrti з rrередаLIею кредитноi icTopiT iншому зако}Il]ому

крсllи,го\4

l(реjlитOр),.

2.5.

Yci

права та обов'язки llозичzt'тьника щодо цього Щоговору N{ожуть за згодою

Itрелrrтолitвця перейти до третьоi особи.
2.6. У вLIl]адк)/ спlертi Ilозича,,tьнltка. ш(о наступиJIа

до закiнченн_ll cтpoi(y дii rIього
rзсi
права
i
обов'язки
шодо
l]ереходять
,l{оговору,
цього Щоговору
,,to його спадкосrtтIill _у
порядку) ItизIialIeitoN,Iy чиннLlN,l законс)давством Украiни.
3. IlJlА'ГА Зr\ ItОРИСТУВА[{НrI КРr1/lИТОМ ТА МЕХАFIIЗN4 РОЗРАХУНКIВ.
j.1. За користування кредитоIчt Ilози.{а,lьник сплачуе Itредит,одавцIо lIJIaTy (проценти).
11роцен,гна ставка за кредитом е фiксlэваною i складае _% рiчних вiд суми за,tIIшку кредиту за
I(ожеI{ .цень користування кредитом. ГIроценти нараховуIоться за фактичне число календарних
,цtiiв ttорист},]]аIlня кредитом почиI{iаIочи з наступного дня пiсля отримання IIозичалыlиком
tillе,]tll,г),,l,i,l вклк)чаIочи ла,Iу його повtэрнення.
З.2. \' 1lазi I]ев1.IкоIIаlirrя зобовяtзаII1{я rцо/{о поверtIеItt{я кредиt,у } clp0l(1.1 Jii:]IlatIclti ),
п.1.1,5 цьоl,о догоIJOр)I про]IеIjтнаt ставка clс;lajlac _%
рiчтrlrх вiд суми зLrIиlшк)/ крс/lит)/:]а
lioжelt /(eIIl, корис,l,чl]анrIя креди,гом до повIIого йсlго поверiIенIIя.
3,З. Нарахування процентiв з€t цим Щоговором здiйснtоеться з урахуванням числа днiв у
ка,]енларном_ч роцi (вихiдних, святкових та неробочих днiв включно). Кiлькiсть днiв у роцi
гIриriмасться за 365 (Збб).
3.z1. Г[оверrIегI}{я кредиту вiдСiувае,гься частинами або одноразовим плате){tем. Сl,ороtrи
,Iа строк сплати процентiв i ocrIoBrtoi cyltlr гIогtilllеt]lIя кредI1l,)
до\10l]I,tлLlся, u{о розrriр
1а
trроцен,гiв за Kopt]cl,\,]]{-ll11JrI ltредиl-о}l здiйсIttоваl,}1},1еться згiiltlо ГраtРiка плаrе;ttilз (flо:tагоrt Лч
.](о l1ього l{оговроу), що е riевiд'еплноIо частIIIIоIо цього lJоговору. Графirс плат,елtiв lзillttовiдае
vNloBa\l, зазначеItиN,{ у п. 1.6. цього ffоговору.
Сума процеttтiв за користування кредитом, передбачена Графiком платежiв, е дiйсною за
уNlоRи /IоlpиN,{анriя Позичtuты{иком cr:poKiB сплати, передбачених Графiком платехtiв.
У 1lазi llорушення cTpoKiB сп.гtа,ги, передбачених Графiком платежiв, сума процеttтiв за
кс)рис'г\,вaiIl1lя 1(pe.tlI1,I,oN,I. яi(а пiдляr,irс сплатi, зл,tiнtоеться в з?lлежносгi Bi:t c\,\l},l 1]ajlI{IIIK\/ кре itl l\"
1,а cl,pot(y l(орис1,)/llillIня кредитолt без BHeceIIIIrI зrIiн до Графiку пла,l,еrкiв
З.5. Якrцо дата здiйснення IIергоl]их ltлаtтеlttiв згiлно Графirtа ttrra,гe;ttiB гIрI1IIа.]{ас lIa
вttхi;{ниЙ (святковrtЙ, неробочий) день, то здiйснення платежiв вiдбувасться на наступний за
вихiднимlл (святковими, неробочиплlл) днями робочий лень Кредитодавця i це не вважасться
rlOр}'ШеНr] яtчт розрахУгrкiв.
j.6. Обчис:rсriня строку корlиglузпgпо кредитом та нарахування прсlцеriтiв за цим
/{оlсlворо;rт здiйстttсlс],гься за факти.rну Ki.libKicTb календарних дrliв корис,I\rваIIIlJI Kl)e,l{II,io_\l.
L]Itxo;]IяIIII з (рiчrrа проtlентI{а ставка) рiчttих. IIри цьому IIроцентI{ за корис,гуваIIня крс:l}1го11
IIllpa\Ol]\lIoTLcя v розп,riрi (lelrrta процентIIа с,гавка) за коже}I день вiд суми залишку кредI]],у з
lIztcT)IIIIIoI,o лнrI пiс:t.lt надаIIiIя кре]Iиту llозrtчальнику (списання вiдгlовiдноi суN{и з рахунку
Кре:tllтодавця або видачi готiвкою) до дня повного погашення заборгованостi за кредитоl{
(зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу Кредитодавця готiвкоiо) вк:rючно,
Нарахування i спла,га процентiв проводлIться на залишок заборгованостi за кредито\,I.
llерiодlrчrriсть нарахування процентiв за кредитом l]изIIаLIа€тьсrl IIа rriлставi Bttyrpitltlrix
IIo-rlo}KeHb Iiрелитсlдавця. Нарахчl]анн:я процеtлтitз зil кредитол,т здiйснюсться гtе рi,цlпе ojlllot,o
ра:]у
TTir rtiсяlIь. виходячи iз фаlс,гtt.лttоТ ttiлькос,ri дlrirз
poui.
та
1,лriс;rцi
1

Itре;iитодавець

псlзичальltик

З.7. ГIогашсlIня кредиту l,al пlэ<lцентi tз за li()pltc,r,yBaHI{я креди,[ом вiдбуваст,ьсrl l] -I,aK()Nly
lIорядку:в першу чергу сплатi пiдлягirlоть процентIi за користуваннr{ кредитом, а в другу чергу сума кредиту.
У разi дострокового часткового повернення Позичальником кредиту, грошовi кошти
понад су},{и щоN{iся.lного платежу зараховуIоться в рахунок погаtпення чергових плате>ltiв за
Iiреjlи,гоN{,

З.8. У l]ltllaJlкy утворення пt)остроченоi заборговаrrостi llозичацьtlllко}l lIo Kpejl]ll,\

I,a

Ilасl,упttiй.tсрговостi: в першу черг)/ lI()I,а]IIаIоI,ься
IIроцеII,га]\,Iи, погаIIIеIIня борг.ч проl]одиться
lIсця та lIpoIIeIITI.I Hapaxol]alli за llорl,ulеI{IIя зобов'язання, l] другу чергу - простроченi процен,ги
за корист,/ваIIнrl кредитом, ts TpeTIo чергу - непростроченi проценти за користуваI{ня кредитом, в
lIeTI]epTy черг)i погашаеться прострочена заборгованiсть llo кредиту, а в ocTaHHIo чергу
tlогаша€ться с\ма кредиту.
З.9. 11рострочення сплати кредиту таlабо процентiв за користування кредито\,I (згiдно
Г'раi}iка tl;rа,гехtitз (до.цаток J!Ъ1)) rle зупиняс нарахування процентiв,гit лtеустойки (rп,гра(lу. Trcrri).
як протяго\4 строкy падаIIIIя кредиту визiIачеI{ого п,1.1.5. цього l.{oгoBopy, так й ltiслtя закiнчсrlltlt
IlLого строк.y протrIгоNl ].lодi]JIьшого корlIстуваlIня IIози.rzurы]икоN,{ на/IаIIиN{и грошо]]tI\,{и
коштаN,lи, ttpilt випадку прийняття окремого рiшенltя ITpo це ItредитолавцеN{.
3.10, У випадку cMepTi Позичальника нарахування процентiв за цим f{оговором
llрлIпиняс,tься з дня настання cMepTi.
З.11. Позича,пьник проl]оди,l-ь погашення кредиту та процентiв за користуваIIirя кредитом
Кре;fи,го,цавця за iT мiсцезtлiliод}кенпям у вiдповiдrri робо.ti дrtti та гоlrIиши, або згiдttо
кас)/
у
заяви llозича,lьttика. IшлrIхоN{ IIерерахуванI{я ttоштiв lra поточttий рахунок ltре7lи,гсl,цаtзц.я,
I]I1зIIаченI{й роздirIом 9 цього f{оговору, або ш.;tltхом спрrIмуваIttrя лобровi.ltыtих /Iо.r{а,гкових
ltiti,toBtrx Iзttсскiв Ilозичальника на погашеннrI кредиту та процентiв за його ttористуваIlня за
llисьNtовою заявою члена кредитноТ спiлки за умови дотримання кредитIIоtо спiлкою нормативу
достатностi капiталу пiсля прийrtяття спостережною радою кредитноi спiлки вiдповiдного
I}

рiпrення.

З,12. Сторони погодились, що розрахугtки го,гiвкоIо за Щоговоропt протяго},1 одlIого.rllIя
N{ожуть здiйснr<rватись викJ{Iочно в l!{extax граIlичних сум розрахунltiв готiвкоlо, l]c,IalloB-]]cIlllx
Iзiдl IoBi;tH olo постановоtо I i равлiIrця LIацiоIlаjIыtого банку УкраitIи.
З,lЗ. I]сiрозрахуIrки mtirK Сторlоtлами велуться l]иключно в нацiональнiй ва.пtо,гi Украiни.
4. зАБЕзпЕчЕння крЕдиту.
4.1, Зобов'язання Позичальника щодо свосчасного lIовернення креllиту

проilентiв,за користуtsанIIя кредлI,Iом забезпечусться
(зсtсtllсtвоtо tlta/ctбrl пopytiolo пэа/абсl lteycmoйKolo (шпtрафо.л,t, lleltelo) пlсt/або

,1,а сп.]Iа,lи

iltLtltt.lttt

rзudct.ltt.t

забезпече,ltllrt, lL|o lte забороltеlti зсtкоltоОасiсmво.l).

4.2. Вiдtповiлаutыtiс,t,ь заr офоlrмленttя забсзпечеIII{я I(редит}, 1, вiдrlовiдносгi до вI1\Iог
.IIIнII()го законодавстI]а та Bci вицlати, IIов'язанi з таким офорпллеrIt{яN{, покладаIоться на
llозича-цьнLIка, якщо забезпечення зсlбов'язання пiдлягае оформленню окремим договором.
4.3, У випадку, якщо llротягоN,I дii цього l\оговору вiлбувасться втрата забезпечення, в
гоl.,lv чисjli, iLre нс- l]иl(Jltочtло. Bttac;tiдoк c\{epTi, оголоrпення померлоtо або вI,IзнаннrI безвiсtrо
r;i.цсl"гньсltо фiзичноТ особи, що вiд свого iMerri надала поруку або заста]]у (iпотек1,) у
забезtlечеirняl зобов'язан[Iя Ilозича-rыIика за цим f]оговором, [орушення 0}лоr\1 llpoi]ll;(iкctlttrl
tl1оло IJ9таIIоtJлеttltя ttедiйсtrостi або .EIeyKJIalrlelloc,t,i

докуltентiв забезпечення,

а

також вt.tзltанttя

Тх

або недiйснимll, крадill<ки, llсуваIIIIя, ]],I,рати лittвi/tностi предллетом зас,гави
(iпо,геки), ГIозичальник у строк не пiзнiше 15 (п'ятнадцяти) календарних днiв iз дня втрати
забезпечення зобов'язаний надати Кредитодавцlо рiвноцiнну замiну.
4.4. KpiM визначеного п.4.1. цього Щоговору забезпечеrIнrI креlIи,г також забезпе.лусться
Bcilt на-целtнtlпл ПозичальIIику rra правi власностi майном та коштаN{и. на якi згiдriо чин}lоI,о
законоiIавства Украit]и }1оже бу,гrt зв eptleHo с,гягlлеI{IIя.
,1.5. Позичil-'lь]Itlк пiд,гвердltt)/с. що Malilto, ltttип,t здiйснIоI]атиметься забезпеtlеIll-lrt i]иi(онаltня
зобов'яtзl,Lttltя за циI1 Щоговором налс)жить йоп,rу (I1озичаJIьнику) rra правi власнос,гi, не обьtежене в
обir,у. гtiдlзаставоrо у TpeTix осiб rrе гrеребувае.

c!l:ilo\.{ lIеlrli.;Iаленими

Креди,l,олавець

позичальtlлltt

4,6. llози.tzutьнику роз'ясtlено злriс,г ст. 190 "ТТТахрайство" та c,I. 358 "Iliдробленн.lt

документiв, fIечаток, штамlriв та бланкiв, збут чи використання пiдроблених документiв, печаток,
Lшl aNIпiB" Itримiнального кодексу УrtраТни.

дЙсностI умов дlоговору

5. :jАс,гЕрЕжЕння llозичАльtll4кА щодо
5. 1, ГIри ук;rа;цаннi цього,f{оr,tlв,эру Позича:tьник гtiдтвер/Iжус tl{o:

дiсздатним,l,а щодо IIього HeN{ac рiшень судiв (якi набрzLлrлt заttоItttоТ сt.t_tи
та I{e cK:acoBaHi iншилtи рiutеtttt.ltlии) про обмеrкення Його у дiсздатностi чи tsизнаннrI
ltедiсздатltим, а також Йоirлу невiдомо про розгляд судами справ з вказаним в!II\,{огамLI;
2) його волевиявлення с вiльнилд та вiдповiда€ його внутрiшнiлi волi;
3) BiH не перебувас пiд впливоN{ ,гяжкоi для нього обставини. rцо змушуе його укласти цей
1) Birr с псltзнiстtо

/{оговiр;
4) Bilr чiтко усвiдомJIIое Bci уп,tови цього /lоговору та не перебувас tliд впливом llo\II]jII(I1 IIи
облrану;
5) BiH вI]ажас \,rlови llbol,o l{оговору виt,i;lними 7для себе;
6) i{,эt<vлtеtIти, I,IадаIIi нипt дJI;I oTpI{i\{aIIIIrI кредиту с достовiрни]\{и

та вiдобраlttаtоть його
стан
на
нацання
дату
документiв;
реа;tьriий фiнансовий
7) пlайно, якипr забезпечусться виконання зобов'язання за цим Договором налехtи,гь йому
lta правi B;tactlocTi. tte обме;кеrrе в обiгу (оборотi) та пiд заставою не перебувас.
5.2. Irrфорл,tацiя визначена у ]]ьом)/ /iоговорi вiдноситься ло iHtPopr,rauii з oбlle;ltettttl,t
i(Oc'l'Vlrojll (с'га't'гя 2l Закону- УкраiлIиt ,,Ilpo iIIфорп,tацitо") та N,Iоже бу,ги rtошtирсilti зtt l]зii(]Nlliоtо
згодою CTopiH ,га в ittLutt.x ]]]1пllдI(ах, ItередбачсIIих IIигIиN{ в YrcpaTHi законодавствоN{,
б, вIдповIдАльнlс,Iь CTOPILI тА вирIшЕннrI спорIв
6.1, Сторони несуть вiдповiдал,ьнiсть за порушення умов цього !оговору згiдно чинного
закоrIодавства Украiни.
б.2. ПорушеIIIIя\{ у\,{ов цього flоговору с його невиконання або ненацежне виконання,
,l,об,t,о
l]иконанlIя з Ilорушенням умов,, I]изIlачених змiстопл цього Щоговорч.
6.3. lIози'IаJIьlll]к,;rкий поруlпltв сво€ зобов'язанIIя що]{о lIoвepljeIIIIr1 1ipc;lllt\, г:l пlэcll1ctttiB
за ItIiN,I, п,tatc вiдшlttсl;t)1]]аl,}I ltреди,rода]JLIIо зав/{аfti ципл збиr,t<и вiдповiдttо до закоi{},з ypaixyljaнI{rl\4
()сOСj"ltl]]остей, визttitчених у п. 6.4.
- 15.6. цього /_\оговору
6.4. lIозичfutы{ик. який поруu]ив свое зобов'язання щодо поверItення кредиту та сплати
ltpotleHTiB за цим Щоговором, i не скrэристався правом передбаченим п. 2.2.3 цього !оговору, за
рiilrенням кредитIiого коплiтету Flредитодlавця \{ас сп.цатити Кредитодавцю lleнIo, що
обчис;тюе,гьсrt у вiдсотltах вiд суми несl]о€часно виконаного грошового зобов'язання
гlростроченоi заборговlttIостi зll к]]едито}{ l,а IIараховаIIи:{И IIроцсIIтаIlи за 1(o)i(e]I .,Lcltb
I1ростро.IеIIIIя вLlкоIlанIIя. 1-Iеня вс,гаIIов-illос,гься у роз:чriрi tiодвiйноi об;tiltовоI c],at]litt
lIаrtiоrlа,цьгtого баItку Украiни, uIо д,iя:lа у перiо,lц, за який сплачуетLся llеня, та не пло;ке б1, 1и
бiльлrоlо за 15 вiдtсо,гкiв супtи простр()ченого платежу.
6.5. За прострочення ПозичаJIьником cTpoKiB сплати, передбачених Графiком платеrкiв
,гаlабо п. гl,2.1,, 5.1.9 або 9.4,
ЦЬОГС, f]оговору, ГIозичальник згiдно з ч.2 ст. 625 IJK Украiни
сILIlilчyс КредитодавцIо на його вимtlгу сум), боргу з урахуванням iндеltсу iнфляuiт за весь час
lIрос,грочел{IIя, а також
процеtIтiв рiчнлrх вiд гrросr,роченоТ cy\IlI.
6.6. lJакiн,,tеIIIIя строку цього,/]оговору tte звiльttяс CTopiH вiд вiдttовiда-,lыrостi за tloLo
II()р\lIIIеIIня. яке N.{аJIо мiсце triл .tltc лii цьоr,сl liоговору.
6.7. Yci сIIорII, яttti вилtиКнуть пiД час викоНаIIня цьоГо fiоговоРу або пов'язапi iз ttиr,t,
ttiд.;tягають врегулюваннIо шляхом п]эоведення переговорiв мiж Сторонами.
б.8. lIкщо вiдповiдний спiр не ]\{ожливо вирiшити шляхом переговорiв, BiH вирiшуеться в
с!,довоN.{У порядкУ за ]]станоВленоIо пiдвiдоrr.rчiстIо та пiдсудrIiстIо такого cl]opy вiдповiдтrо дсl
lI}1нIIого в YrtpaiHi законодавства.
7. поряl{ок вt{ЕсЕння з\,{Iн тА доповнЕtiь,
I Iрr{гtинЕI IlIrI, розIрвАIlIlя логовору
7.\ IJнесеrtня змiн ло цього !,оговору, l] тоN{у числi збiльшення фiксованоi процен,гноi
ставки, зазначеноi в п.3.1 цього fiоговору,,Iкщо iнше не перелбачено законодавством, можуl.ь
бvти BHeceHi тiлькИ за взаемнОю згоlIоЮ CTopiH, оформляIОться додаТковиМ договором до цього
l{оговору
Кредlитодавеt1l,

Пози.Iа-пыIиtt

Кредитодавець надае Позичаль,нику пропозицii про змiну iстотних ylvloB цього Щоговору
шJIrIхо\{ направлення Позичальнику повiдошллення у спосiб, шо дае змогу встановити дату його
вi;ltlравлеttttя, або вр)/час ,гаке псlвiдоr.t.llення 11озичzutыtиttу особист<l пiд розпис за 30
ltajleнlr{aptlI,I.\ ;tгriB до бахtаtIоi дати вгIровадження вiлпоlзiдних зуiн до ]lього .Г]оl tllзtl1l1,.
IIозtлча:rьл-tt,ttt зобов',ltзаний в[Iродов;,к 10 каlегtrllарних днill rlрийIIrIти IIадаI{у lrpotlo,Jиt(it() ,l,il
tlijIгlисати додатко]]ий договiр або Bi/_{xlrлtlt,t.t iT, IIаlIавши необхiлнi обrруrlr,ування. У рirзi
IIсдосягнення Сторонами згоди щодо змiни умов цього f]оговору, crrip вирiшуе,гься у судовому

IIорядку.
7,2. I-Iози.lальник мае право достроково розiрвати цей Щоговiр лише за умови дострокового
tlоверненl]я креlIи,Iу та сl{лати процеrr,гiв за користування кредитом.
7.3. Itрели,годаtsець ма€ право дострокоIJtl розiрвати i{ей ffoгoBip,гaкo)It у разi Ilасl,анIIя
обс,rавлtн, в}tзнitчеllllх rr. 2.4.3. цього ,Ilоговору.
1.1.У разi рilзiрваllllrl /1()гоlзор1 l1озrtчальIt}Iк зобов'язаttий поверну,Iи t]clo сух{у кре/lиl,у в
,,(ctlb Lliлt;исанЕ{я додаl,кового договору про розiрвання цього Щоговору або в деttь rIабранttя
законноi сили рiшенням суду про розiрвання цього !оговору та сплатити проценти за весь строк

tРактичного кор}Iстування кредитом jlo моменту його повернення.
8.

стро]к дIi договору тА IIIшI

умови

8.1. Cl,poK ,цii r{bol о Щоr,овору становить
(poKiB. плiсяr{iв, дrriв гощtl).
У разi lJи}t]tltllеltlrя сlбставltil, ш,о у}lеп{ожJlиl]JIIоIо,tь виконання Bci.K yMclB цьог0 /{or tlBop1, в
зазначенi с,гроliи (в ,гоr,lу чtrслi. ttле не l]II1(.]IIO.ltIo, I{евикоIIаIIltя
ylloB

Пози.IацьtIиI(оN,I
tll,ого
пolJep}IeI{tIrI
кредиту
та
сплагi
гlрtlцентiв
l]cl,aнo]]Jtetti
щоло
cTpoKlr),
/l,ol,oBopv
цltпt flоговором
у
11сй i]оговiр продовжуе дiяти до момlэнту остаточного виконання Сторонами своiх зобов'язань
8.2. l{ей договiр набувае чинноtэтi з MoN{eHTy його пiдписання обома Сторонами.
8.З. Щiя цього fiоговору припиняеться:
8.3.1. Iliсля поt]IIого виконання уN{ов цього Щоговору Сторонапли;
8.З.:l. У Blitla.]u(y ttабраItня.rиt-tttос,гi ухвали або рiшеtrня сулу про приIIllltсIIIlrl jtii r(t,tlгo
/_{оговору;

8.3.:].
I.lboI,o

У l]иllajlкy

/1острокового розiрвliIIIlrI Llboгo Щоговору в llоряi{ку. ви:JIIачеIIолIr, tt,7.З.

l]оговорlr;

8.4. Закiнченtля строку договору не звiльняе сторони вiд вiдповiдальностi за його
]IорушенIIя, яке мало мiсце пiд час лiТ логовору (вiдповiдно до ст,6З 1 Iilt Украiни).

Сторони домо]]ились, що до пр,пз69iдносиII, пов'язаних з укладаIIням та виконаIIIIяN,I tIього
/{оговор1,. в To\I!, ,tис:ri до ви\lог лро стягне]lIIя llеустойrси (trr,граф1,, rreHi), зас,t,осоR},с-гься сl рок
ttозовноi,цавrtос,гi грlrвачiс,гlо у 5 (п'ять) poKiB (вiдповiдrlо до ст.259 I_{It Украiни').
8.5. llозlrчL,Iь]lик пiлтверд>lt)/с. що:
-- о,гриN{аI] ts tIисьмоt]iй форм,i вiд Кредитодавця до укладення fiоговору iнформацirо
]]казан)i в.rастинi другiй cTaTTi 1.2 Закону УitраТни uПро фiнансовi послуги та державне
l)еl-у.j]юtsаttня риtlкiв фiнансових послуг,
8.6. Iliдпис llозичальника в роздi;ri 9 цього /{оговору е пiдтвердженняNI того, I1lo
Ilози.tа_,lыrик отримав i] llисьN,Iовiй формi irrформацiю, вказану в п. 8.5 та одI.IFI з,эри],iна_цitз tцt,оtо
/_{огоlзору.

8,7. Сторони домоl]иJlися, що Jrис,IуваIIня Mixt ниN,Iи буле вiдбува,l,rtся за

l]ро){iиваLtllя (мiсцезrrаходженням), шqо зазначенi в роздiлi 9 цього Щоговору,

лriсцеtrt

8.8. Вiдповiдно до закону Укрlаiни кПро захист персональних даних> По:зича,чьник надас
зI,одv Спiлцi на обробку своiх персс}нальних даних та на передачу цих даних TpeTiM особаlt. в
]lорrlдку ]]изначеному чинним законодаIJс,tвоrt Украiни, а 1,акож при yMoBi Heвllкoitatlttri ),NlоIз
l{аLlого догоl]ор}l. llозичальнлtк посвiд(чус, rцо о,гримав повiдоrt:tенllя Ilpo BKjIIoL]eIIHrI iH(loplrartii
llpo ньогсr до базtl lIерсоналыII{х ilaнI{x Кредrrтноi сtti.ltttи KAltTelt>.
lJ.9. ]lозичальник пiдгверлlrtу€], що йолrу rtовiдомлелIi адреси та телефсltли органiв, якi
:з;lit:lcttttltcll,b держаI]не регулIовання trlrrHKiB фiнансових послуг.
8.10. I]ей ,Щоговiр складено в 2-х примiрниках, по одномудля кохtноТiз CTopiH) що MaIoTb
0днакову

Iоридичн)i

силу.

8.11. Г[iс.lrя tti,цtrис:tlttля цього /I,оговору,. яttиl:i вiдповiдlас у,п,tовам кI]олоlкення про фirrаtrсовi
ll()c-I\/l'l1 Кре;ltl,гноi спi;rки <Антея> (rtoBa релакui;r)>) чинного на ла,l,у tti.,(гtисаttttlt цьtlt,tl. lзci
Кре.цIt,годавець

1Iозичалыlик

пс)переllнi переI,овори за ниN{, листу]]ilння, l1опередIri договори, протоколи ITpo наl\,Iiри ,Ia бульяtti itlпti 1,cHi або пlrcbMoBi домовле}lостi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуIоться Llього
/]огов ор у. tjl,pa t] aк)l,i, IорI-rдичну с li jly,

8.12 Yci нс

:Jaкo

l t

(), (ав

l]l]eI,),.,lLoBaHi ципr /_(оговоро\,I правовi/Iносиrlrл

сr,всlп,t YKpaTrtl.r.

9. АДРЕС]И,

Cтopirr регулlоIоlьсr{

РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPII-I:

ItрЕдитодАвЕць
I\4 ic

tlе:зrr:хоi{жеl

III

я

позичАльник

"Антея"

Кредитлrа спiлltа

rt1,1]lIILl\I

1lIБ

rlacгropT

:

cepii

М

______виданrlй

Ресстрашiйний номер картки фiзичноi

Ге;r:

особи-платI]ика податкiв (iдентифiкацiйrrий
rrоплер)

llipNL

Заресстроrзаний i прохtивас за адресоIо:

}]

McDO
Ко,ц

еДF'llОУ

(rр;Ii,ил

Тел..

Д',"",oрi }*,,.*rБГу

IlilIlepoBoп11 виtlt.ltдi.

А

laI(o)l( ло.[аг|(Il .,to 1lboIo

tl'tРИrrаlз(:iа)"БЬ
Сlлразу пiс;rя пiдписання, furle до поLIа,Iку надання фiнаIIсовсlТ пос"lуги:

)0

у,

11

(пiдгrиэ)

(пIБ)

iнформацiеrо, вип,{оги до перелiку,га змiсту яtсоi визначенi частиною другоtо cTaTTi 12 Закону
Украiни кПро фiнансовi послуги та i]ep}KaBIIe регулювання ринкiв t}iнаiIсових послуг Украittи>.
Кре;lи,гноlо сгIiлкоtо кАнтея> озrtайоtчл.lrений.
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20_ р

Кре.цитодавець

(пiдпис)

(пIБ)

позича_гlьник

/fодатоrt

NЪ1

ло Кредитного договору

вiдновлtоtзаJIы{а крели,гII.1

NЪ вiд" "

:

(Iie

ri Hi;t )

2()

р.

ГРАФIIt ПЛАТЕЖIВ

1, L[иlr гра(liкопл
llo

Видача
кредиту,
грн

Зzulишоtt

lti.,rbKicTb

/]ата

вс],аI]овлiоIоться: перiодtичнiсть та розллiри п_lатетtill Г[озича,,tьlttrка
ll lцентiв за корис1 цqчgддр9Дц]од:1 Jдце-

з

,i]иl,у ,tа спла,Iи

Ie1I Iя

кредиту,
грн.

днiв

СПJIАТИ tIО КРВДИТУ

IJapaxoBalto
процентiв,
грн.

Сплата
кредиту,

Сплаrа
процентiв,

Зага,тьна

сума до

9цдqтцJрн

I-,

* l'рафiit пла,гелtiв tto clt:laTi вiдсоткiв
с opiettToBttlrlr

2. IJей Г'рафiiс платехсiв

уклсLдений у двох оригiнальних примtрниках по одному для
iз Cтopill та с невiд'емноIо частиною Itредитлtого догоl]ору (не вiдновлювальна кредитна
;riнiя) М______*_ вiд
"
20_року.
KoxtHoT

"

кIiредлr,гсlлавець

з. пIдгIиси

)

IiРЕДIlТГ{А СПIЛКА (АIL'ГIlrl)
54030, м. Миколаiв, вул. Спаська, б.

сдрпоу

код

ТА РЕКВIЗИТИ CT'OPIFI:
<l Iозичtt-цьник>

Прiзвищс,

19,

з79694зб

: вiд"

п,/Iэ

iп,tяt,

Паспорт серii

видании

N9

))

Ресстрацiйний

мФt)

l
по-батьковi.

номер KapTKI]

фiзичrrоТ

особи-п"па,гника полаткitl (i,lcr rт,rlфi Kai liйr

номер)
I'o:tt_lBa

ltравлiнtIя

Заресстрований
адресою:

(пiОпuс)
,Щр,чгий

М.II.

(пБ)

тел.

приьtiрник цього Графiка платеlкiв отрилrав(ла)

()

20

р,

прохtивас

(пiдпис)

:

(пIБ)

10

Кред(итодавець

позичальник

r

lr

ii

