рахунку в баtrку (tlаданняt реквiзIrтiв з помилкап,rи) або }Iеявка IlозичzutыIика за
касу Itредитодавця (чи ухилеItня itлшим способом вiд
оl,ри]\{ання ttlэедиту), звiльняе Кредлtтодавця вiд вiдповiда,тьностi за порушення зобов'язання,
ttередбачс:tlого l], 1.2 цього !оговору
1 .(l. .Г.{а,гоrо о,грим.lння кредиту BBa)]{al€,I,bcrl
дата видачi I'Iози.IалыIику суми Kpelll.I,гy го,гilзttоltl
1lСРеЗ КаС1' КРедlt{'голаВIIrI, а при безt-отiвкоl]их
розрахунках - дата списанIlя вi,цповi/{tlоi cyltt,t з
i(редитодаl]цrl,
при спряN{уваннi IIzt llоповI{ення добровiлlыIого лодаT кового ttaйoBtlt.tl
рахунку
t]HecKY Гlозичiutыrика дата заr)ахуl]аIIIlr{ сч\{и кредиту на попов}IеIIня добровi.;rыlсtго
;l(()lltt'l'Kol](lГO trайового l]HecKy l]rсЗичаЛЬНrlка. ]]ищезазначена дата отримання креllиту
:JазliачастЬся в Графiку платежiв, щtэ е Додатком М1 до даного !оговору (налалi по текс.гу
РеItВiЗИТiЕ| СВоГо

отрI{NIiiIIняr{ кред}Iту г,о,гiвкоlо чере|з

I'рафiк платеrкiв).
1.7. /]аr,опэ повернення (погашення) кредиту l,ак сах,{о як i дагоtо сплати процеtrтiв Bi]a;riaclbcrl
ilaTa оtРорrtленttя Itредитодавцепл.прибуткових касових орлерiв tla о,грttrtltгti c),,\1l1) it l1])]I
безготitзкtl]]l]х розраХуI]каХ - дата зараху]]анНяt ttош,гiВ IIа рахуIIоК Кредtитодавцrl. IIрИ CttPЯ,rtYlltttllti
ltобровi.,tьних дода,гкових пitйових BllecttiB Ilози.tiurьника на погаше}Iня кредит)/ та процен.гiв за
iiсlго корис,t,ува}I}IrI за письмовою заrll]ою члена кредитноi спiлки за умо]]и дотри\,{ання кредитноIо
спi;rкото норN,{ативу достатностi капiталу пiсля прийняття спостере)tноIо радою кредитноi спiлки
tзi.,(tlовiлнtlго рiшення - дата прийняття спостережноIо радоIо кредитноi спiлIки вiдповiдного
рiluенttя.
l .8. ltре,,tи I }lадас,t,ьсri на yN{ol]ax
кlлеdlппу (j l;ilttli сlпроry) oii trpei)urпltcle,o Ооеоr;uру,.
ltepiodttчltcll'cпltcttlttl пpotlettllliB i перt'оduчttсli cпiLclltltt рiвttъtх часll1ок OclIoBllol'cy.lltt tcpec)ttпly, stKi
р()зраховуlопlьсrl ul]lяхом. Diлцпtst заzальltоi cy.llu ttаdшюzо креdumу tш кiлькiсmь перiслdiв
l;OpllcttlyB(]ltlut креdumом,' перiоduчttоi сп.цаll1tl процеltmiв i ocltoBttoi' сумu крес)umу "рiвttuмu
Oo:tя-t,ttt",зQ,IltLl.|l пеllеd(lччсtсmься lteз.ltiltltct (ойtакова) cy,|Icl пlшmеJrcу пропlrl?о.lt всьо?о сmроку
0 il l;1le Ott пtl tl z о d о z о ri op1l. )
2. гIр.Аl]л,гА оБов,rIзки CTOPIH,
2.|. llозичаiыtrtк rtpiпr обов'rtзкitз. ttерс,цбачеitих в1,IщезазIIаIIеними IIyItIiT,aIl]r цLоt о
{,l1.,t0ll1u п,ocltyeHtttiB iL'l1.1(ll1llr o(,tl06lt()l'c1,.lttt

t

/

[o1,orзopy. зобов'язашиI1
2.1,1 . I]икористати кредит за цiJIьовим призначенням, визначеним
:

цим Щогсlвором.
2.1.2. I-Iадавати Кредитодавцю Bci необхiднi документи для здiйснення перевiрtси цiльового

Jjикористttl Iня креди,l,у.

2.i.:;

. Вчасно зjIiIiснlоI]ати плаl,еrкi щоllо погашення кредитУ i процетттiв,

IIapaxoI]tlIII{\:]a

вiдtlовiдно д,о I'рафirса tt:lатеlttitз.
2.1 .4. Illtcb.rtoBcl гlоlзiлоrt;Iя,r,и ltреjIlt,го,,tавtш lIpo злtittи л.тiсrlя I1рожи]JаlIllr1,
робtl гlr,
lt()H,гali,I,Hllx ,ге.rtефсlItiв, прiзвища або ilt'.{ t,it iItпti обсr,авини, що здатнi l]lIjIl1Hy1и IIа 1]икоFtitнlIя
зобов'язаltь CTopirl за цим .Ц'оговором, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днiв з шrоп,rенту ix
liор1,1с,гува}tIlri ttреlцl.t,гопt.

i:]ин}IкI{ення.

2.1.5, Гlротягом семи календарFIих ltнitз з дати подання Itредитодавцtо пись\,{ового
tttlBi;lclпt.lti:I{IIя Ilpo вiдмову вiд цьог,о fiоговору з дотриманням виNIог зазначеIIих
у rr.2.2.З.
IIoBcpIlyTIl Itредr,r,r,одаl]IIIо гропrовi ксlrпти. одержанi згiдно з цим 21оговороr1- ,га c11]I:11.I1.11.1
IIроllенIи за ttepit_l.(,] дtIя oilepжaiIltr{ ttсltп,гiв iio /{lIrl iх поверtIеIIня за cTaBKolO. Bc,гtillot]jIeI]()Io l(и\1
;l{оt"овороrt.

l} т,акому pcBi повернення

Пс,зича,тьникоь,{ грошових коштiв, одерrканих згiдгiо з ци}.1
'Ia
сПЛата
процентiв
за
перiод :] дня одержання коштiв до дня iх поверненI{я за
/{оговороl,r,
ставкою. встановленою цим ,Щоговором, не € платеN(ами, вiдшкодуваннями, штраt}ними
сltttlt<цiяпtи за реалiзацitо 1-Iозича..lьни}(ом права на вiдмову вiд цього
,Цоговору,.
iIозrtча:tыtик не зобов'язаНий с:п:rачУваT,и буль-якi iншi платежi у зв'rIзI(\/ з tзi,цrловоtо rlii{
Llt,ого /{оговор1,.

2.1.6, Iiовiлсlltити Iiреди,голавцrr про rrarIip дострокового поl]ернення кредиту п],.lяхо\I
Itilд|l1tt{rl lзiдгtовiдноi письмовоi заялзl.t та у разi дострокового повернення креди.гу сплати.ги
Iiре;ilrтолавцIо проце}Iти за користуванця кредитом та BapTicTb ycix послуг, пов'язанLIх з
,-lбс;rуr,ов,r,,ва}Iням 1,а погашенI{я]\{ кредиту. за перiол
факr,ичного користування кредитом.
Креди,го;lавець

Пози.lа,цыrик

2.1.8. У випадку прострочення сплати частини або всiсi суми кредиту сплатити HapaxoBaHi
l1роцен,ги за користування кредитоNд виходячи з фактичного строку користування кредитом,
I}кjlIочаюIIи день погаIIIення, та неуlJ,I,ойку(шlтраф, пеню), нараховану вiдповiдно до розлiлу 6
ll},o1,o Щоговору.

У разi зллiнtr кредитора у зобов'язаttнi illшtип{ зzlкоIlttим крел}lтороNl,,ltа,гll cBoI{) зl,о.,t),
до Kpc;цIl1rroT iс,горiТ фiзrrчrrоi особtr в бrоро крс;{и1 Iiих iсгtlрiй, a,t,ttкo)Ii Зt,()l]); tla
о1,1]I{}tаI{}lя iltпlоi lIодаткоI]оi irrфорп,лаrlii гrро фiзичrrу особу з державIIих ресс,грiв в особi ix
чll()l]t{ова;)кених органiв (держателilз, розпорядникiв, адмiнiстраторiв) та iнших дозволених
закоIIоII ,ltжерел для перевiрrси вiлошлостей, якi були таlабо булуть наданi Крелитнiй СпiЛЦi
2.1.9.
I{.l i\ос,гуrt

llля отриNlання кредитних кtlштiв.
2.1 .10. lЗикоtlувати iншi обов'язltl{ передбаченi цим flоговором.
2.2. Ilозичалыtик мас пр.lво:
2,2.1.I]иплагатtl rзiд ItрелlттодЕtвця надаIIIIя суN{и креilиту з дотримапня\{ виNIOг п. i.1.1
lLo I о l[оговору, iнlпих уп,rов /{оговору Ttr :J.lконодавсr,ва Украttrи.
2.2,'.2, LЗ буль-.яrкий час повнiстlо або частково дIостроково повернути кредит, у тоl{у числi
LILтIяхоN{ збiльшеннrl суми перiодичlrих п-патежiв, та сплатити проценти за користуванI{я
крсllитоN{ виходячи з (lаiстичного зilJIишку i строку користуI]ання кредитом. включаIочи день

<<Ан,t,ея>>

I

гIOгitt[]ення,

2.2.3. 13вертатися ло КрелитодаI]ця з письп,Iовим клопотаннrIм llpo llеренесеIIIIя с,t,роttitз
,гI,INlчас()lJllх
trлаr,еrкiв (tlclBelэTletItt;t кредиту таiабо сIIлати процетrтiв) у разi ]]иникIIеIIIIя
фittансових або iнlших уск-lilдllеl]ь з незаJIежrtrtх вiд Ilо:зичiutыIика при.IиII.
2.:|.4. ГIротягоrл чотирналцяти KaJIeIrilapIIиx днiв з дIIя укJIаденIIя цього Щоговору
вiдlловит,ися вiд укладення !оговор1, про сlтох(ивчий кредит без пояснення lrричин, у тому числi
в разi огримання ни\{ грошових KorrlTiB (далi - строк вiдплови), за умови надання Itредитодавцю
tiовil{оп,tлеl{Itrl у Ilисьr,rовiй форьri (у паrrеровоN,Iу ]]иглядi або у виглltдi еJ{ектронного докумеIIта.
,га
сl,воре}Iого згiдtlо з вLI]\{огаNIи, визIIаченими Законом Украiни ,,Про елек,гроннi доIU-}IеlIтl]
ejIeKl,poFIIilIt':t j{окуп,tен,гообiг". а та]{ож з урахувалrttяп,t оссlбливос,гей. передбачених Зtlкоtltl.u
Украirrи ..11ро елеrсl,роl,Itlу ltолtерцitс,") до закitrLlеI{IIя сT року вiдпrови. }Iкrцо ГIози,lzutьrltIк llолаt]
tI()l]i/:(ol.ljlelIIiя не особисто, l]oнo ldae бу,ги засвiдчене нотарiальtrо або l1одане i пiдtrисаtlе
lIредставникоNI за наявностi довiренtlстi на вчинення таких дiй.
llозичшrьник }Ie зобов'язалтий: сплачувати будь-якi iншi платеrкi у зв'язку з вiдмовою вiд
.

I]ього l{оговор1,.

вiд цього f{оговорr, не застосовусться) якц\о вI]конанIIя зобоtз'язаtittlt за
'гакоil(.
l1ишt забезtIсчено шляхол,I укладеFIлI;{ HoTapia.rbHo посвiд.lgних договорiв (правочиttitз), а
якII{о кредит бу:rо налансl на trридба,нн;I робiт (послуг), виконання яких iзiдбуJIося до закiнчсttttяt
l11эаво на вiдмоtзу

с,грок}, вiдrrtсllзtt вii{ t{ього Щоговору.

2.2.5. Вiдповiдно до законодаЕ}ства одержувати компенсацiто вiд Крелитодавця у зв'язку з
розi рваltl,tям або невиконанням Itред(lлтодавцем tIього Щоговору.
2.2.6, I]имага,гI4 вiд КредитоiIавця за письN,Iовоlо :JаяI]оlо, aJlc не част,iIше одного раш}, Ila
rticitIlb, бсзоп;ttггноl,о отрLIN,{ання uрlотягом 10-и робочих дтriв вiд латlt llолtlнFlrl Kpe;trTгojtaBttlo

,rакоi

trtlcыtoBoi irrформацiТ лро гtото.лтtl.tй розлriр заборгованос,гi iIозlгiiulыtllliil,
,зtr
цrtлл
роз.rriр су\,1и кре/lиl,),, IIовергr,ч,гоi Кредr.r,r,о;lаl]IlIо, зокрема iнформацiю 1Ipo плате;tti
,Iа
yNIoBIl
спJll,tи
часi
сплати
або
перiоди
сплатити,
.lttti
mut"Tleжl]Lf,b
яlti
спла.леIli,
дати
),
,i{оговсlроlrt,
,I,аких сум (за можливостi зазначенн.я таких
умов).
2.З, Itредитодавець KpiM обr)в'язкiв, передбачених вищезазначеними пункта]\{и цього
l]оговору. зобов'язаний
2.3.1. IIрийняти вiд llозичальrlикzl викоIIання зобов'язаi{ь за ци\{ Щоговороr,т (1,Tol,r1, .lllc:ti Й
,зttяlзt{

падаIIIIrI

:

лс)с,гро](оl]е ,Ilt LIaIсlиltа\lи! так i в гtовtIому обсязi).

2.З.2. Ij.исыlOво ttоlзi.,lоrtля,глt Гlозичальllllкil ttpo зr.ritILt r.tiсцезпаход)l(енlt)l, д iLtiioiK ittLltl,tx
у розлi.цi 9 цього l{оговору протягоIч1 15 (lt'яr,надцяти) робочих дttiв з
\,1o]\{eI{Ty iх виникнення.
2.З.З, У разi письмоl]ого звернення Позичальника щодо перенесення cTpoKiB платеrкiв
(повернс:нllrl кредL{,гу ,га/або спrIати проценl,iв) у з]]'язку з ви}IиклIеннях,{ тиN{часових (liHaHcoBrtx
або iHlltrx )IскjlаднеIlь розгляну,ги таке зверненItrl протягом 15 робочих днilз l,а да,Iи чiтr<l i
tзi.цо-rtсlс,гей, зазIIаIIеIlих

Крсдr t,го]iавеl Ii,

l Iозичiыtыttttt

вiдповiль. У буль-якому випадку lIеренесення cTpoKiB п;rатежiв (повернення кредиту
l,а/або сIIлати llpotleнTilr) оформ:rясться додаl,коl]им договоро\4,
2.З.4. Якrrlо IIсlзичальник СКСlРИСТаI]ся правоN{ повернення креl{иl,у lIlляхо}I збi';rыпеtlltя
cyiltt.l ilерiодичIll1х гIлатехtiв, здiйсlIити вiдпсlвiдне коригуваIIIIя зобов'яtзань Ilози,lа,,tl,tIика у бiк
Тх :l1,Iенпrс:ння 1,а на I]иN,lог)/ I]ози.лаr:tьrILlка ltal(al,гtr iroMy новий I'рафiк плаrтеltiв.
2.З,5.11рийняти вiд IIозич.LIIь,IIика trлат,е;tti у разi до0трокового поверI]еннrI кредlrту без
встановлення llозичальнику буль-якrэI плати, пов'язаноi з достроковиI\{ поверненt]яМ креДиТУ.
2.З.6. У письмовiй формri пrэвiдомити Позичальника trро затримання rIозичальником
сп.IIilти частини кредиту таlабо прочентiв it{онайменше IIа один кalлеrrдарний juiсяIlЬ, а за
,гри
l(реllитоN,{. забезпеченилц iпотекоtо. та за креlц{том на придбання житJIа * tцоitайменIIIе IIii
КаJIеНЛalРI]Ii r,riсяцi iз зазначеttIIrlIи ви,моги до llозtлчальника про здiйснеttltlt таl(и.\ tt.,ta,tcrtciB або
'гаi За
IIоверI{еIIItя креди,i,у ltро,гrll,о}{ З0 ка,-Iеttдарtltlх днiв, а за кредитом, забезпечеIIиNI iпtl'LекtltО,
liре;1llг0\1 IIа при;цбаItня житла - 60 каJIендарIIих днiв з дiIя оi{ержаI]ня rзiл ltредIlтодавr{я
пiltзiлопцлеtлня tlpo таку вимогу. Якrцо протягом цього перiоду Позичальник усуне порУшення
l-,]\{ol] j.(оговору про кредит, виiчIога К,редитодавцrI втрачас чиннjсть.
2.:i ,7, БезоI{JIа,гно }tадавати зil l]исьN.{оl]оlо заявоIо Позичаrль]Iика, але t]e.tacTirшe одItоl'о
рilз,\l lIa r,тiсяt{ь, проl,ягоNI 10-и робочих днiв вiд дати отримаIIII;I такоi заяви гIись},1оI]iiнфорллацirо ttро пото.tttий розпIi,р заборгоlзаirостi 11озича:тьника, розмiр cy\{11 Kpc.rlI{'Iy.
поверIIутоi 1(рели,rо^tаlJI{lо, зокре}Iа irrфорпташiIо llpo платехti за цим f{ot,oBopoM, якi спла,iеtri, яtKi
lIале)l(и,I,ь, сiLчатити, даги сплати або перiоли у часi та умови сгtлати таких cyMr (за молtливостi
:]азначення таких умов), шляхом наi]ання плtсьмовоi довiдки iз додатками (за необхiдttостi) або
t)l'lHOзIlaLIHlz

I{аданI{я iнформацiТ в уснiй формi.
2._],8. /lля отриN,lанIlr{ довiдклt

або irrфорпrацii в услriй формi Позича,rьник зверта(]тьсrl до
заrlвоlо,
liре:tито;tавttя iз письмовоIо
у якiй зазначас iнформаuiю, пIо необхi/{trо на]lаги.,lа dloprr1,
IIаданл{я irrфорлrаrtii (y,clra чи пIIсь.\1ова). КреitитоJ{авець протягом 10 дrriв,J.11lrt (),I1)lt\Ilulilrl
ttисыtовоi заяi]и Гl0:]tt.tа;tt,tlика }Iai]ac лоtзi,,lttl,. за умо]]и що така irlфорплаlliя iIc cTatIoI]t{,l,b
iH(loprralliro з облtе;ttеlIиNI llocTyIIoNI та пiдltягас наданIIIо 1lози.lа:tьtlику вiдпоiзiдно до 1]и.\,Iог
законодавства.
2,.].9. У разi, якщо IIадання вiдповiдi в уснiй формi не потребуе додаткового часу для
tti;lгоговltи. вiдповiдь IIа/{а€ться у деI{ь зверl]ення. У разi, якщо надання вiдповiлi в усrriй форrri
tto гребчс i{оj{аl,кового Llacy дJrI п.iдготовки, вiдповiдь надасться протягом 10 i]IIil] з :l1tlя
оl,р}I\1аl{IIя BLI\1oI,}l.

Кредиl,о, [al]eIIb \{ас l1pa]]o:
2,,1.1 . l]lrlлагатlл вiд l lозичалыII{ка ]]иI(о}IанIIя IIим у]\{ов цього f{оговору.

2.z1.

2.1.2, IJимагати вiд Ilозичал]ьника укладення договору rцодо забезпеченFIя виконання
зобов'язttltня Позичальником перед Крелитолавцем за цим Щоговором.
2.4.3. Вимагати /{острокового llовернення кредиту, строк виплати якого tце не IIастав. в
,Iа спла,ги процеllтiв за весь
iJoI]I{oN{v обс;rзi.
факr,ичний строк користування кредитоNI у l]иiIа.iII(y
наяtзносr,i .хоча б o.,{Hiei iз зазначених обстаtвин:
а) затрtlrtаI]IIя сплатtr ГIозлtчапьнllкоj\,l ({аст,иItи кредиl,у та/або вiдсотrtiв пlо1lltl-"t,ltеtiIIIс lla
0:lIt{I кlt_гtеIIдарний rлiсяць, а за спо)кивчи},I KpeJ1IIToM, забезпе.tеtrиrt irtoreKolo, та за спожиt]1I11\1
Kpc;{llгoNl на ltрилбшIня житла (нерухомого майна) щонайменше * на три Ka--IeпltapHi плiсяцi;
б) перевlлщення сумою заборгtlваностi суми кредиту бiльш як на десять Bi:lcoTKiB;
в) виrIв_.Iення Itредитодавцеуr факту недостовiрностi даних або локументiв, наданих
[1о:зlrчальltиком для отриN{ання кредиту;

г)

ltевиttоltаI{Iля I]озичil_пьником визI]III{еIIого
l tclBijlclrtлelt l Irl l lpo зrt ittи в iH(; орпrаuii.

п.п. 2.1,4, цього f{оговс-tрч обов'язltу tllo.10

lllo o:t,pl]iNla]] виil,Iогу, якLIIо l]иN,tога вручена Ilозtt.Iа-tыlиttу
tlсобtrстсl пiд poзlllic або надiслана Пози.tа-пьrtику реко]\,1ендоваIIим JистоI,{ за адресоIо,
зазначеноIо IIозичальником в цьому Щоговорi або в повiдомленнi, згiдно з п. 2.З.2. цього
Псl,зtтчаtьник вважас,Iьсrl

,гttI(tIN,{,

l_[оговору. HaBiTb якщо IIозичалытиt: вiдмовlлвся вiл отримання листа, не звернувся до поштового
tзiддiлtення за отриN{анням .ltиста або змitIив л,tiсце прожи]]аiIнrI та не повiдолцив про це
ltредлt го,Iавl{я.
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2.4.4. Вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування
кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим договором.
2.4.5. Змінити кредитора у зобов’язанні з передачею кредитної історії іншому законному
кредитору.
2.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою
Кредитодавця перейти до третьої особи.
2.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього
Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.7. Якщо Кредитодавець на основі п.2.4.3. цього Договору вимагає повернення
споживчого кредиту, повернення споживчого кредиту може бути здійснено Позичальником
протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за
споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесят календарних днів з
дня одержання повідомлення про таку вимогу від Крредитодавця. Якщо протягом цього періоду
Позичальник усуне порушення умов цього Договору про надання споживчого кредиту, вимога
Кредитодавця втрачає чинність.
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ.
3.1. За користування кредитом Позичальник сплачує Кредитодавцю плату (проценти).
Процентна ставка за кредитом є фіксованою і складає ___ % річних від суми залишку кредиту за
кожен день користування кредитом і не може бути збільшена без письмової згоди
Позичальника. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування
кредитом починаючи з наступного дня після отримання Позичальником кредиту та включаючи
дату його повернення.
3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у
календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році
приймається за 365 (366).
3.3. Розмір та строк сплати процентів і основної суми кредиту встановлюється Графіком
платежів, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до цього Договору). Графік
платежів відповідає умовам, зазначеним у п.1.7. цього Договору.
Сума процентів за користування кредитом, передбаченаГрафіком платежів, є дійсною за
умови дотримання Позичальником строків сплати, передбачених Графіком платежів.
У разі порушення строків сплати, передбачених Графіком платежів, сума процентів за
користування кредитом, яка підлягає сплаті, змінюється в залежності від суми залишку кредиту
та строку користування кредитом без внесення змін до Графіку платежів.
3.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів, припадає на
вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за
вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається
порушенням розрахунків.
3.5. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому
порядку: в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу –
сума кредиту.
У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим
Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у
такій черговості:
1) у першу чергу погашаються пеня та проценти нараховані за порушення зобов’язань;
2) у другу чергу – прострочені проценти за користування кредитом;
3) в третю чергу – непрострочені проценти за користування кредитом;
4) в четверту чергу погашається прострочена сума кредиту;
5) в останню чергу погашається сума кредиту.
3.6. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно
Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту
визначеного п.1.1.5. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого
Кредитодавець
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корlIстYвання ]lозичаjrьником наданItми гроп]оl]им}I копI,гаN,IlI. KpiM ]]иппдку прийняття оi(реN,Iого
рilпеFIня ttро IIе ItреллtтолавIdеN{.
З,1 . У виiIадк)/ cMepTi ГlозичалыIрtкtl fIарахуваIltiя процеlt гiв заt l|itl\i /{oгorзo1lorr
пl]рItlинясIься з лl]rl 1ILtcl,iillHrI сrrер,гi.
З.8. У разi лострокового частI(о]]ого I1оверIIеIIня ПозичальникоN{ кредиту, гроrшовi коLп,ги
IIонад суп,{и щоN{iсячного плате)Itу зараховуються в рахунок погашення чергових rrлатехtiв за
кредитом.
3.9. Позичальник проводить погапIення кредиту та процентiв за користуваннr{ кредито]\{ у
касу, Кре;tI],l-одавIIя за ri пriсцезнахоi]жеFlням у вiдповiднi робочi днi та годинtI, або LIlJ]rIxOM
Itерерах},t]ання lсоttt,гitз llil tlоточниii paxyLloK Кредlитодавцяt, визна.теItиii рсlз, ti,tor,t 9 r(t,tlt о
,Щоговор_ч, або пtrtяхсl}I сtlрrl\{уваlлня цобровiлыtих додаткових пайоrзих BllecKiB I]озича:tыIика IIа
ilt)latiIetIIIя t(реi{иl,),та llpoцcrltiB за його IсористчI]аIIIIя за гIисьNIовоIо заявоIо чjIеIIа крелигttоТ
сltiлtси за умоl]и дотриN{ання кредитноIо спiлкою нормативу достатностi капiталу пiсля
прllйняттяt спостережною радоIо кре;lитноi спiлки вiдповiдного рiшення.
3.]0, Вiдrrовiдно до вимог r-r. 9).1.1 ст,12 Закону Украiни кГIро споживче кредитуваI{}Iя),
opicllToBHa реаjIы{а рiчна проце}{т}Iа cTaI]Ka та opicHToBHa загальна BapTicTb кредитч д,,IIя
llозичальнltка IIа даl,у укладення цього /{оговору, а також, yci llригrущеIIIIrI, BllкoplтcTtlTti л:rя
обчис:tепtrя такоТ с,га]]I(I]. зазначенi в Графiку lL;latl,elttiB, lцо с /{одаткоп,t Ns1 до цьоl,о {oгoBopy.
['tlзltiр oJlicItтoBtloT реапьltоI рiчIIоi пpoL\L,IlTltoi сr,аiзки не заJIежи,гь Bi/l способу надаrtttit кредиl,у.
об.iлtс.ltення орiеtлтовно peaJrbнoi рiiчноi процентIrоТ ставttи ,га opicHToBHoi зага;tьноi вартос,гi
I(редиту базус,t,ься на припущеннi. що uей l[оговiр залишасться дiйсним протrIгоN{ строку
креiциту ,га tцо Крелитолавець i 1lозичальник виконають своi обов'язки на умовах та у строки,
tзtтзtIа.iенi l]

/{оговорi.
i1. i]ci розраху}lки Mixt Сторонапtи ведуться виклIочно в Hat{ioIta_rbHili Btutlo,t,i YKpaIriIt.
4. зАБ ЕзпвLIЕI Iня l(рЕдlиту.
поl]ерIIсII}IrI креllиту та сII.rIа,l,и
4,1. Зобов'язання Iiозича-lrыlиttа 1цоl{о сво€часного
ttlэоt{снт,iв зчt liористуваIIня кредитом забезпе.rусться
LIboN,{y

З,

(зас:muriоrо mа/або поруt;оlо lпа/,сбо iltutu,lttt Buda:ltu забезпечеltttst,

Lцо lle

забrlроttеlti

зсtкоltоОавспlсзсп),

4.2. I]i;tповiдаrыtiс,rь за офо,рм;Iення забезпечення кредиту у BiдIIoBiittTocTi до ]]1.1\I0I,
чинного закоrIодавс,гва та Bci ви,грати, пов'язаlIi з ,гаким офорлrлеttl{ям, пoi(JIai(alo,l,bcr{ l1a
ГIозичальника, якlJiо забезпе.rеIlня зобов'язаIilIrI пiдлягае офоршt.ltеннIо окреNIиN{ дого]]ороt,I.
4.З. t{piM визIlаченого п.4.i. цього f{оговору забезпечення кредит тако)к забезпе.tуеться
BciM на,.rеrкним 1-Iозичальнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiдно чинного
законолавства Украiни N{оже бути згlернено стягнення.
4.4. Ilозичаjlьник iriдтвсрдх,ус. що майно, якиrt здiйснIова,гиNlеться забезttечення ]]ико[lаI1IIя
зобов'язаttl{я за LIиN,I .Ifоговором на-ц()}кить йоrrу (ГIозича-,IыIику) на правi власнос,гi. IIс об.\lсil,{t]]Iс }]
,грет,iх осiб tre rrеребувас.
обir,1,. пiд зас,гаlзоttl у
4.5. У випадку, якщо llроl,яl,о\l дii t{bol,tl Щоговору вiдбуваеться Bl,pa,l,a забезпечеttня, в го},1у
.tlтc,lti. i] i{е не виltлIочно, внаслiд,ск cMepTi, оголошення померлоIо або визнання безвiсно
вil]{с),тньою фiзичноi особи, що вiд свого iMeHi надала поруку або заставу (iпотеку) у
забезtlечення зобов'язання Позичалпьника за цим f{оговором, порушення судом провадження
Iцодо встановлення недiйснос,ri або неукладеностi докушлентiв забезпечення, а також визнання iх
с},лоýI Itе),кJlадени,vи або недiйснипли. tсрадiлtltи. псуваIlня, вrрати лiкtзiдttос,t,i гtрс,цrtеl,о\I зас,lаt]и
1irrотеки.), ГIози.tаttыIl]к у cTpolt rtc: пiзtliше 15 (п'ятнадцяr-и) каJIендарних дtliв iз,,1tllt ljIpil1,II
забезtlечеtrня зобов'язаtttrii IIiii(tlTlt Кре;tиrо:цавtцrо рiвrtоцiнну запriну.
4,6, I1озl.tчсtтыtику роз'ясltено зпtiс,г ст. 190 "ТТIахрайство" та ст. З58 "l1iдроблеttняt
21ottylteH,riB, печаток, штампiв та бланкiв, збут чи використання пiдроблених документiв, печаток,
IIIтаNIпiIз" Крипriнального кодексу Украiни.
5.

,l

а

зАстI]рЕжЕt{FIя IIозI4чАльникА li{одо дIЙсностI yN4oB l1оговору

5.1, 11ри уlс;lаланнi Llього l{оговору По:зи.tальник lriлr,верджус Iцо:
l) BiH с псltзtliсгtо дiсздатни_\,1 lа щоло llbol,o не\,1ас pitncHt, сл,,цirз (яlti ttaбpa;ttt l]tt}ttlltttoi ct,t-llt
rlpo обмелtенrtя itого 1, дiсздаt,тlосr,i t{[1 IJи:]ltaItIIrt
i]e скасовагti iltmttlrlt

1rirtiеtttIяrtи)
таl(ож йоrtу нgзi2,оi\4о IIро розгjlrlд суда]\{и справ з вказаIiи]t{ виi\{ога\{и;
позичальник
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2) йrэгО l]олеl]иrII]jlеFIня С вiльниir,t тa вillповiдае його внутрirпнiй Bo.;ri;
З) BiH Ite гtеребr,вас пi.:{ вllлIlво},I тяжкOТ д_IIrl нього обставини, що змуlпус йо1о
уклас,t.tl цсй
,)lоговiр:
;1) BiH ,liTKo
усвiдомJIIос Bci умови цього Щоговору та не перебувае пiд вttливоNI lIоil.lи.jlки IIи
облtан1,;

5) BirT вва}кас умови цього /{оговору виr.iдними для себе;
6) лоrсупrенти, наданi ним l]ля о,грима1IIня кредиту е достовiрними r,a вiдображаtоть йоt.о

реа:rьнlтй фiitансоlзий стан на дату надаFIнrI дlсlкумеrtтiв;

7) майrlо. якtrlr забеЗпечустьсЯ виконанIIЯ зобов'язаIIIIя за ципл !огоВороN,I I]а]Iе>ltи-1ь йоrt1,
lla шравi B:IacrlocTi. не обьtс;ltене в обiгу (оборогi),i,а пiд застilвоIо не перебувас.
6. I]IдгIовIлАJlьI]lсl,ь C],OPIH тА l]ирIшЕння спорIв
6.1. С,горони несyть вiдповiдалtьнiсть за порушення умов цього Щоговору згiдно чинного
закоIlоj]авства Украitlи.
6.2. liоруrllеtlням yмol] LIього l{оговоlэу с його невиконанriя або HeI{aJleжHe викоtiаI{IIя. а
са,\{е. I{ecBoCtIztcHe повернеI{ня креlIи,lу повнiстtо або його LIacTиl{tI, або rtесlзо€чtасllа cILIili.ll
процен,riв, rtопriсiй ,гоIцо. викоIIаннJl з пор)/Ll]енllям iItших умов, l]изIIачсttих зtчtiсгом цl,оlо
/{оговору
б.з. l [озич:гtыlиt<, ;tкий порушив своС зобов'язання rцоло поверFIенIIя кредиту та
rtpotleHTiB за ниN{, мае вiдшкодувати КредитодавцIо завданi цим збитки вiдповiдно до закону з
)lрахуванняпл особливостей, визначених у ll. 6.4. - 6.6. цього flоговору,
б.4. ilозиЧа--lыIик, яtсийt порУl]ив cI]oC зобов'язанНЯ ЩО:]lо пoBepIreHIlrt кредиl,у,га сп..Iа,гI{
ttроIlентitз заl tIlIN,{ f]оговоропл. i tle СК,эристаIJсrl правом tlередбачеlIи]\I п. 2.2.З tцt,оr,о
/|clroBop,r. lа
рiruегItrяпt крслl,t,IIiоГо Kor,tiтeTy 1,1релиr,оi(аRt(rl NlaC спjIа,ги,l-и Кре,цит.одавцtо llclII(), lIi()
обчlтслIостьсЯ У Biлctl,t,ttitx вiд суI\{и IIcc]joC(tacI{o lJикоitаного грошового зобов'я:занttя
ttpocrpo,tettoI заборговаtlостi за к]редиl,оN{ 1,а Iiарахованими ПРОЦеНТаl1и :]а KoiKeII леIiь
IIростроLIення виконання. Пеня I}становлIо€ться у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки
llацiоlttutьного банку Украiни, що д,iяла у перiод, за який сплачустьсЯ l]еI:IЯ, .га не Moxte бу,rи
бi:Iьшtото за 15 вiдсо,t,кiв супtи простр(]че}lого ll.цаl.ежу.
6.5. ЗакiIrченIlrl сl,року цього,L{оговоlэу не звi;tьн.яс CTopiH вiд вiдгrовij{алыlосгi за tjotcl
llop)rшeнHrI, ,tкe Nla:lo лtiсце triд час лi[ цьоt.о /{огоlзор1,.
6.б. lJa 1Iросlрочеtlltltllозrt.lалыll]ко,\1 с,гроttiв сIIjтати, ttерелба.tсrrих Графiкоr.t li;ta,tc;ttiB
r,а/або п.п. lI.1.1.5., 2.1.8., 2.1. ].2. цього f{оговору, Ilозича.ltыtик згiдrtо з ч,2 ст.625 I]it Уrtраiни
сгlлачус КредитодавцIо на його вим<lгу сум}, боргу з урахуванням iндексу iнфлrяцii за весь час
IIросI,роLIсння, а такох(
процен:гiв рiчних вiд простроченоI суми
6.7, Yci сI{ори, яlt<i виниttнуть rriд час виItонання цього f]оговору або пов'язанi iз trилr.
Itiд;tяtгаtоrь r]peгyjlloBaltIIIo шjIяхоN,I iil]оведення IIереговорiв п,tiж Стороl]а\{и.
6.8. Я{кпttl вi;lгrовi2ltlИй сгriР не ]\1оiклиlзсl вирiIшиr,и шляхоМ перегоl]орiв. tзirл tlrtpilttr,,t,tbcя ll
с},довоN,{у порядк) за I]сl,аIIо]]леIIоlо lliдBi;toпT.licllo та пiдсу;tlliс-r.Iо,гalкоIо cllop),Bi,itttэBi,,lttcl
.lo
1t},lH tlого в YrtpaiIIi
закоI{ода]]ства,
7.
7.1

. Зrlirrи до LIього

поряд{ок внЕсЕння змш тА доllовнЕнъ,
при1

IинЕння, розIрвАння договору

Щоговор1,,

в том}, .tислi збiльшенttя

процентноI ставl(и,

фiксованоТ
,зазrtаченоi l] lI.п.1.1.4.
rrього f{оговору, якщо iнrпе не передбачено закоI{одавствоN{, irцояtчть б},tи
lЗttеССtti Ti"tbKll:]a I]ЗаСN{НОIО ЗГОДоIо C,ropitl, яrсi о(lор:чrляIоться додtlтко]]и\1
/lolotto1]oNl;1o Ill,()i.O

l{оговсlру

Гlозичаль,tlrrку пропОзицii rrpO змiнУ iс,го,гttиХ Yi!{Ol] ЦЬОГО !{o1oBtlp1,
tLUIrIxoh'I направлення Ilози,lа,цьнику повiдоtlt..llення
у спосiб, що дае змогу встановитlл дату iro.o
вiлllравлення, або вручас таке псlвiдомлення Позича,тьнику особисто пiд
розпис за з0
кiшендарниХ ДнiВ дО бажаноi датИ впровад}кеннЯ вiдповiдниХ змiН дО цього
!огов6ру.
I]озtлча;tь;tик зоб'язаний впродовж 10 каJlендарних днiв гtрийняти надхIIу ttрогIсlзиtlittt l.а
ПiДrtИСit'Гrt ДОДаТКОВИЙ ДОГовiр або вiдхилитt,t tT, надавIIIи необхiдrri обr,;rуi,,,,r,uа,,r,.rr, у
1llrзi
l{еДОСЯi'НеIlltЯ С'lОРОtlаМи ЗГо/lи lцодо змiни vNIoI] цього
lJоговору, спiр вирirлус:гьсrl ,\, cv.l(ol]o'ly
Крс,,1rt,гilдца]]еI{ь IIалаС

lI0pr{j{K\,.

Креди годавець

позичальrtик

.2. L\ей

овilэ }loilte бу,гlr

за

взасмI{оIо зголоiо С,горitt, яка
tlфорr,t;tяс,rься додатковим /{оговороL{ ло цього Щоговору. L{ей l{оговiр MolKe бути розiрваI{о за
рirпенням суду на вимогу однiеi iз CTopiH у випадках встановлених законом, У разi розiрвання
/Jоговору ГIозичальниtс зобов'язанй повернути BcIo суму кредиту в день ltiдписання додаткового
,rIоговору про розiрвання цього Щоговору або в день набрання законноi силtи рiшlеннялл суду llpo
1lозiрванrlя цього /]ооговору та сгIJIа,l,ити Ilроценти за весь строк (lаtсти.tног,о l(орист)rвltIIIIя
кредlи,гоN{ ло \10}1еlI,г1, iiого IIовернен]]я.
8. сl,рок дIi l{оговору тА IIIlшI умови
(poKiB, плiсltцiв, дtтiв Totrlo),
tJ.1 , CтpoK лii rtього f{оговору станови,гь
У разi виникнення обставин, lцо унеможливлюють виконання Bcix умов цього Щоговору в
зазначенi строки (в тому чис.lti, але не виключно, невиконання Позичальником умов цього
/]оговору шодо IIоверI]еIIIIя кредиту та спла,гi процеIlтiв у встановленi цим !оговором строки),
ltей /_lоговiр продовжу€ дiяти до \,{оменту остаточного виконання Сторонами ctlo'ix зобоlз'язаllь.
8.2. I{ей,,rоt,оlзiр набувас чин,ностi з N{o\,{eFlTy пiдttисанtля CTopoHallrl i,(icl .]tl поL]It()t()
BI{KOHaHHrI його y,rtclB.
8.З, fiiя цього l(оговору припиIlr{стLся:
8.3. l, IIiсля закiнчення строку, визначеного п.8.1. цього Щоговору.
8.3.:Z. У tsипадку набрання чинностi ухваJ,Iи або рiшення суду про припрIнення дiТ цього
liоговору.
8,3.:]. У виtтадку дострокового розiрваItltrl цього lJоговору в порядку, визIIачеIrолrу rr.7,3.
1

цьоl,о /lo1,oBop1,.
8.3.,+,

f_\tlt

У разi

розiрtзаIlttt"r тi.lrьки

ttiltзttclгo 1]икоrlання СтороllаN,{и yмoi] f]оговорlz, прове/{еного нале)IIFIим IIином.

8.1. Закirtчетtttя сl,року договору IIе звiльняе стороIIи вiдr вiдповiда-ltьгtос,гi заt iiсlго
iiорушення, яке мало мiсце rtiд час дii договору (вiдповiдIIо до ст.631 i,{1{ Украiни).
Сторони домовилися, що до прrзggзiдносин, пов'язаних з укладенIIям та в!lконанняN{ цього
fiоговору. в тому числi до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пенi), застосовуеться строк
ttсlзовIлоТ давностi у, 5 (п'ять) poKiB (вiдгrовiдгrо до cr.259 Ilивiльного кодексу Уrсраiни).
8,5. ГIозичzulьник надае згоду Кредиr,олаl]цю на дос,гуII до irrфорr,rаt]iТ, tlto ct<:la;Iac ijtlt,o
креди,пIу icTopiro, та IIа збiр, зберiгання, використанI]я,га поширення через t5lopo i(ре.i{иlll11х
iсгорiй. I]клIочеIIе до СдtrtIого ресстру бrоро кредитIIих iсторiй, iпфорплаuii tцодtо l-Iози.tа,,tыtика
,l,ii цьоI,о
/Jоготзору. визIlаченоТ Закоrtом УrtраТни <Про органiзачiIо формуванrrя та обiгу
кре;]1итIIих iсторiй >,
13 разi вiдlстчп:tеt{ня права I]и]\,1оги за ци\,I Щоговором ГIозичальник IIадас згоду IIoBoN,ly
I(редиl,ор), t1.I вчиненIIrI визначенрlх цим пуIIктоN{ /{оговору лiй
8.6. llози,rальItик гtiдтвердlt;ус. tцо:
- отри\,IаI] вiд ltрелlrто.,]{авцrl до уклалеIlrтя.Г_{оговору iH(lopMaцito вказану в с,гаr"гi 12 Заrtоrr1,
)rKpaiHtr кПро фiнансовi IlосJt)/ги та державIIе регулlоваIIня риtlt<iв фiнансовIrх пос-]vг),
iнфорrлашiя I{ада}Iz1 Креди,rолавцем з дотримаIIняN{ вимог законодавства та забезпечус правиjrы{е
розl,мiння Позичzuтьником cyTi фiнiлнсовоi послуги без нав'язування ii придбання, та cTaT,Ti 9
З ако H.,,z У крiriни <Пр о с п о lttивLlе кред,итуI] ання )) ;
- iлформацiя гtро уN.lови кредитуваIIнrI та opicHToBlly загаJIьну BapTicTb креди,гу,, tiaJaHi
ltlэe;ttrT,oj{al]L{eпI вихо.ilячи iз обранrtх llози.tа;rьгI1{l(оN{ умов кредитувLtнIIя;
- Ilозлtчlutьн}.1ко\,1 отримаlно tзсi пояснення, необхiднi дrrя забезгtеченнrl N,Io}IdлиI]ocтi orlitttt,гtt.
LlLt алАtIтовано llей /]оговiр до потреб т,а
фiнансовоi ситуацii Ifози.tалыIика. зокре\,Iа
I]IJlrIxoM рt_lз'ясltення наведеrIоi irrформацii, в ToNIy числi cyTTcBIix харак,t,ерис1,}1к
запропоноваItI{х послуг та певних наслiдкiв, якi вони можуть NIати для 1-Iозичальника, в
гому числi в разi невиконанн:я Позичальником зобов'язань за цим fiоговором,
, irlфорlчлацiя наi1агtа Кредrтr,о;lавl{е\,{ з до,l,риманIIя\{ виN,Iог законодавс,гI]а гlро зitхIIс,г llpaB
споrкивачiв та забезпечус правильне розуN{iння IIози.IальникоNI cyтi (lirralIcclBoi tlocjl\ l l1
без ttав'ltзуваIl IIя

ii придбаrrня;

- llозичальник був Ltсlвiдоптлеllий tlpo,I,c, ll]o irтфорлrаrдiя для форплування його кре,Llи,t,tlоi
iсгорii буле перелпв&тися дс
(назва бюро кредитних iс:торiй, включеного до Сдиного реестру бюро кредитних
iс,rорiй). яке знаходиться
Крелrt,годавець

за,

адресою

_

I

Iози,lа-tыrrtк

8.7. Пiirпис Позичальника в роздiлi 9llbo1,o f{оговору €,лi.,1гtзерд)кенl{яN{. I] то\{у,tис_ri.
що lIозичzutыIик отримав в письмовiй формi iнформацiю, вказану в гr. 8.6. до налання йому
фiнансовсli послуги, та один з оригiнttлiв цього,Щоговору.
8.8. С,горони ,JомовиJIися, що лI{стування мiхt ниN{и буле вiдбуватися за п,liсцеll
l]р()iliиI]аl]ня (мiсtlезнахолженням), шо зазначенi в роздiлi 9 цього f{оговору.
8.9. I]iдtltlвiдttсl до зilкоIlу Укрiriни <ГIро захrrс,г персоIIаJIыItlх даIIих)) lltl'lll.t:utT,trrrr. 11;1,:lllc
згоiiу Сrriлцi на обробl<у свtliх персоналыIих ,{aнr{x ,га на передачу цих ланих TpeTibl особалl. в
llорядку l]изначсIIом1l чrrrrrл{ закоIIода]]стRоII Украittи, а l,aкo)It при yMoBi невико}lаllliя yMOl]
.lаl-iого l{огоl]ору. llозича,rьник посвiдчус, що отримав повiдомлення про вкJIIочення iriфорrrlаuii
IIро ньогс| до бази lIерсонапьних дан!Iх КрелитноТ спiлки кАнтея>.
правовiдносин, поЕi'язаних з укладанням та виконанням цього Щоговору
t].10.
застосоt]усться строк позовноi давно,этi тривалiс,гю у п'ять poKiB (cT.259I{K УкраТни).
,га теlефотttr оргаttiв, ltt<i
t1.11. Ilозlrtlа]ьник пiдтвердrку€, що йоtr,tу повiдом:-lеtтi адреси
:lдiйсtIIоIсlть дерiItаRIIе регyлюваIIня ринкiв фirrагrсових послуг та оргаIIiв з питалtь захисl'y ltpilB

,гого.

!о

сttсl;,rtIrвач itз

8.12. L\ейt Щоговiр складено в 2l-x прилtiрниttах, по одному дJIя кожIIоТ iз CTopiH, Iцо Maloтb

однакову юридичну силу.
8.13, ГIiс:rя пiiltrисання цього /{оговору, яitий вiдповiлае умовам <IIолох<ення про фiнаlrсовi
llос]IугtI Kpe;tlrTrroi спiлки кАнтея> (гrова релакuiя)> чинного на дату пiдписання цього, Bci
,га б1,.l1i,поrrерелlIi Ilереговори :за Itим1 Jlис,Iуван}{я, Ilоllереднi договори, tlротоколи IIро tlаr,tiри
якi iHшli ycrri або ll14cLMoBi до\,{ов.]IеIIостi CTopirl з гIитаFIь, lцо 1,ак .ли iitакше cтocyloтbcrl цьоl,о
f (o гt-l Bopr,. в,грача}оть юриi llr чну си.]I )l.
8.14. Yci Ile lзрегульоваtli цилr Договороj\{ правовiдносини CTopirI регулIоIоться чинни\,{
закоr{ода_вством Украiн и.
9. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH:

КРЕДИl'ОДАВ}rЦЪ

Кре.ц1,1,глl

IVii с r lезlll

axo/l)KcHl

trl

ПОЗИЧАЛЪНИК
гIlБ

а сttiлка "AHтerI"

ГIаспор,г cepii

:

]]l{даниLI

Jф

Реестраuiйltий HoN,{ep картки

'Гел:

особи-пла,гника подаtтltitз ( i.le Hтlr
номер)

ф

фtзичlrоТ
irtal ti йr l rl ii

Гl/р.N9
Заресстрований i про}кивае за адресоIо:

I]

Тел..

:--,J-_--

__

Орr.lгiгttut IlIlого f{оговору, ук,цаденого у паперовоN{у виглядl, а також д(с|]Iа,гi(tI до
ОТРИi\Iаj]( _l]il) о;tраз1, ttiсля пiiitIисанttJ{. i'.le до tIor{a гку надаIlIIr1 tP iHatlco Boi гtо с" tl,t,t t

J

}IIl()1,o

:

20

р.

(пIБ)
(пiлпIrс)
З iнфорпrацiеtо, вимоги до пrэрелiку ,га зшлiсту якоТ визначенi частиною другою cTaTTi 12
Закону Украiни Kllpo фiнансовi пс,слуги та державI{е регулювання риtlкiв фiнансових llослуг
,га статтею 9 Закону Украiни <l1po спохtивче кредитуванIIя). Креди,rноtо cпi;ttttlto
}'t<раiни;,>
,з
кАн,t,еяi> ознаiiоrллеIIий(rrа). Пiдтвеt,JtlttуIо, lito iIlфорплацiя надаI{а Itредtr,гttоrо ctti:tttoto кАtl,гсrtl,
ilоl,рtl\Iа_нняI{ 1]и\]оI, зltкоIIолавстI]i] про захис,l,прав споживачiв ra забезLtечl,с ilpaIjи.lLile
1lозr,rtittня \.1Itою су,гi фiIrаrrсовоi IIосJIуги бе:l наtз'яlзуваIIIIя ii rtридбаrrrrя.
( __.._*.)_____ 20_ р.
(пIБ)
(пiдпис)
Додаток Ns1
Iiрелl.т,го/lавеttь

I

loзitчlltblttttt

лО

про

f{оговор1,

кредит Jф
"

вiд"

сгtсlживчий
20

р.

I-рАФI]{ I]JIATEжIB
надання кредиту: (___)
Сl,лла кре,Iиту: ____(
l1poueHTrTa ставка:
I(реlIитом.

20

,Щата

О%

року

___) гривеIiь
вiл
суми
заJIишку кредиту за кожен де]]ь користування
рiчних

нада€ Ilози,{а.]rьникy де,IаJIьний гtерелitс сtсла,цових загаJ,ILноТ BalrTclc гi
l(ре.Liи,г), .,, tзtлг.tяjli Ilього Графiка платехtiв (зr,iдrrо зi строttовiс,гtо, зазначеIIоIо 1, ,ilot овсllэi ttlltl
спотtивчий i(реди,l,. - зil Ki.ltbttic,rlo ;цнiв, rцомiс>tц;t. щоквартаJrу) у розрiзi сум погашеItнrl кредр{,гу
(.осIIовI]ого боргу), спла,Iи процеIlтiв за коI)ис,гуванtIя кредитом, BapTocTi Bcix додаткових та
cytry,THix гtослуг Креди,годавця, кредитного посередника (за наявностi) та TpeTix осiб за кожним
tt.,ltaTirKHиrt перiодом за формою, наведеноIо у додатку 2 ,,Правил розрахунку небанкiвськими
t.PiltaHcoBlaN,Iи ус,га}iовами Украiни загzurыtоТ вар,гостi креди,rу для споживача та реалыtоi рiчrrоi
]lpotleнT,I]oi с,гавки за договороNI про сrtоrкивчий кредит" за,гверджених I-IocTaIIoBolo lIрав".rirIllя
[{ацiона.,tьttоtо баttк1, Украiни ,Nig 1tj вiд 11.02.2021 porty (:tzuri - lIсlс,гановаt Лч t6). tз tаб.lttl\i
обчислення загаJlыIOi BapTocтi кредIIту дjIrI сIIоживача та реальтrоi рiчrrоI процентriоi cTaBKlr ,за
.(ol,()l;opoпt про спо}ltив.tиti кредrIт, а саN{с:
1.1,1редиr,о2lаI]ець

Види плате;кiв за кредитом
за додатковi та cyttyтrri послуги
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У рялrсу 1 Графiку платехtiв :iазначаються:

у rсолоrrцi 2 - дата видачi кре,циту;
2) У колонцi 4 - чиста cyN{a крэдиту (ла-пi - ЧСК) зi знаком п,riнус, розраховаrIа згiдttо п. 4
1lього /[о,ла,гrtу;
1)
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3) у колоrrцi 5 - сума кредиту згiдно з договором llpo сполсивчий кредит;

4) ),колонках 7-1б - yci платежi спо}кивача за розрахунlсовий перiод у гривнях, пов'язанi з

о,I,рLI\{анняьt. обс:rуг9l])lва}IняN{ та пoBepIIеI{FIIIN{ крелиту.
2, У рядr<ах 2 - ... rr l-patPiKy плаl.-ехtiв з.tзIlаrlаtоться:
l) 1, Kcl:tclIltti 2 - даr,а IIлатежу споживача;

2) у rtолоrrцi З - кi-,tькiс,гь дirIiB у poзp.rxylIKol]oIvIy гtерiсlдцi, Lцо ви:jначLIс,l,ься ,IIt KaJletllltiplta
tci.,lblticтb ллtiв п.,tiлt /[атаNIи плателtiв с:пож!Iвача згiдtIо зi cTpoKoBicTto, зазнаIIеноII] в договорi про
сttоживчий кредит;
З) у rtолонцi 4 - сума платежу за розрахунковий перiод у гривнях, яка складаеться iз суми
tl;taTe>ttiB, зазначених у колонках 5-1(i;
4) у Ko.;rorTicax 5-1б - yci платежi спожи]]ача за розрахунковий перiол у гривнях, ttов'язанi з
oTpI1\{allH r{M. обс"tl,гов\,ванI]ям та поверIlеIIнrIм кре/{иту;
5) 1,rto.,roHrri ]7 - pca-[I)ita pi.ttIct процеIrтIIа ставка ), BiдicoTrtax рiчltих. д(.ltrl розрltх\,гlкч яtiоi
l}]II,(орIlст(f,в\,сться фуIrкцiя XIRR IIрограмI]ого llродукту орепоГfiсе за даIIих,ltI, зазIIаttсItIl\lи в
t(о,цонках 2 i 4,габлr,rцi;
6) у колонцi 18 - зага,rьна BapTicTb кредиту, визнаLIена як сума платежiв споrкивача,
,tазIIаченрtх у колонках 5-1б
рядка "Усього".
2. Реальна рiчtта IlpolIeHTHa ставка та загаrIьна BapTicTb кредиту для ГIози.IальFIика IIа дату
у,ltjlадеIIня Ilbol-o l{оговору розрахо]]Еtнi вiдповiлttо до виN,{ог ст.8 ЗакоItу УкраТrrи KJ-lpo crio;IiI.1I]tie
крсj{итуваIIIlrI). Розrtiр орiсн,говltоi 1эеальтlоi pi.tItoi процентI]оi ставки Ile залежить BijI сгlособу
I{ttданнr1 l{реди,Iy зазнаLIеltоI,о у rI. 2,5. цього /{оговору. Обчислеlttlrl peiLTыIoi рiчrIоi пporlettтHoi
cTaL]I(}I та заI,алыIоi вартос,гi крелиlг1, базустьс.:t на припуLцегtIti, що цей f{оговiр запишаеться
дiйсним Iтротягом строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник виконаю,гь cBoi обов'язtси
IIа yr{oBax та у строки, визначенi в цt,ол,tу Щоговорi.
З. l{ля цi.lrей обчис:lегlняt реальноi pi.lHoi llроцентноi ставки визначаються зага-цыli витраr,и
за сIIожII}]чI{il{ кредll,гоNl та загальнzt BapTicт,b кредиту д.]]rI споживача (далi - за],auIьI{а Baprictt,
rtрелиту) y гроtllоl]ол,rу виразi згiдttil ]ГIостаноtзи М 16 за TaKoIo форпtулоtо:
звIt-= 1]PIt r- звск.
де ЗI]К - загаJIьна BapTicTb кредиту;
ЗРК - зага.ltьний розмiр кредиту, тобто cyп,Ia коштiв, яlсi наданi таlабо N,Io)I(yTb бути наланi
сIiожиtsачу за договороN{ про спох<ивчий креlIит;
ЗВС]К - зага,rьtli l]иl,раl,и за споживчи\I кредитопt,,гобt,о витрати сIIоживача, пов'язаtti з
ОТРИN{аННrlrt. обс,'l1rговуванняN{ та поверненням кредиту, укJIIочаIочи l]роценти за KopllcT},l]aIIIlrl
ltреди,Iом,.

Itolrricii та itrmi tlбов'>tзltовi п:tатеllti зil додаlтковi та супутнi llос;lуги кl]едитноi спi,ttси,
ttов'язаtti з ttailalIIlrIN,{, обслуговуЕiанням i поверlленtлям крсди,гу (уключаючи KoMiciT за
обс:Iуговування кредитноi заборговiltlостi, юридичне оформлення та iншi платежi), кредитного
ll()сереi(ника 1а ,гре,riх осiб [KoMicii за розрахунково-касове обслуговування банку, ч якому
вiлкритий рахунок креди,гноi спiлtси (rri,ц чtlс зарахування коrштiв у рах)/нок лог.llIIен}lя
сIlо)IiиL]ч()I,о кредит,у). c:TpaxoBi т,а л.ода,гкоtli платежi, збори на обов'язкоl]е i]ep)KaBttc ttclIcit"llrc.
страхува}iilя, бiржовi збори, плате>l;i за послуги лержавних peccTpaTopiB, tloTirpiyciB ra itttltltx
осiб. а також iHiui обоll'язковi пrrатехti], якi сlIлачуIоться спо)Itиваlчем згillitо з t]иr\{оl,зNIи
закоIlодавства УкраТtrи таlабо умова},{и дого]]ору l]po споживчий креллr,г (KpiM платехtiв, що
згiдно iз законодавством Украiни не вклIочаIоться до загальних витрат за спожI.1вчим ttредитсlrt)
до ЗI]СК IIе вклIочаIоться внаслiдок iх вiдсутtлостi.
/{о заt,а.;rьних l]иl,рат за кредитом не вi(_]Iоч.llоться:
ott:l:t,t,clti. що гtiл,lягаю,гь сп;tаl,i llо:зичальником у разi IIевиltонаIIttяt його обов'lt,зttitз.
ttереjlбачеtIIlх

I{LI\I /{оговоролл;

шлатежi з olljia,r,rl ,t,оilаlэiв (,робiт. ttсlслуr), якi llозичалыtик зобов'я:заний злiлiсtrлr,ги
llcзiulc)tillo вiд того, чи шра]]очлIн yкпal{ello з оllлатоIо за paxyiloк IзJIасIIих tсошт,iв 1lози.ла_lьника
о

II}I

за рахунок

кредиту.

4. PearbHa рiчна процентна ставка за договором про спотtивчий кредliт обчислюсться
вiдцrовiдttо ]1о вимог Постаttови Nr 16 i розраrховусться в llроцентах з використаIlllrIN{ ,гzrкоi
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тобl,о су\,{а коIJI,гiв, ,IKi видzilо,|ься cito)liI,11]atleIJi або
lIеРеРахОвуIОться lia }io1,o paxytloK l] NIoMe}Il- BI.Ii{aIIi кредиту, розраховаIlа як загаjlьItиli роз}liр
l(рt].]\и,г\, (ljPK). якI{Ii вIlзначеI{о згiдIIо з )rп,{oBa]1}1 договору про споживчий кредI{т, NliHyc су},{а
l]cix Платежiв споживача за додатковi та cylIyTнi послуги за кредитом на дату видачi креди,l,у,
vк,цIочаюLIи KoMicii та iншi обов'язкоlзi платежi за додатковi та сугtутнi послуги кредитноi спiлки,
КРеДиТно]:о посередника (за наявнсlстi) та r,peTix осiб, сплаченi за рахунок власних коштiв
спо)tiliвача l,a за рахунок сllоживчогlэ кредиl]у. Зважаючи на вiдсутнiсть платехсiв сгtо>ttивача за
,га сугtч,гlti IIосJIуги за крс]дитоl{
t{а дату видачi кредиту, yк.Jllollaiot{ll KorticiT ,га ilttlti
,IОдатксltli
,га
обов'язttовi ll.iraтeil,i зLt .llo/Iil,гKotзi
,эупуrтti ttослуги кредиl,ноi спiлки, кр9ли,l,нOго посередriика
(,з;t tiii.ltlзlloc,ri),гa,rpcT,ix осiб. спла.ленi за
рах_YlIоК власIIих lсоrrtгiв спо}кивачil та за 1]aXyrIoK
сlIо)кивчого кредиту ЧItС лорiвнIос :iPK.
с1 - pea-rbHa рiчна процента ставка, яка точно дисконтус Bci майбутнi грошlовi платеrtсi
сtlо)киIJача за кредитоN{ до чистоi cyмtlt видаI]ого кредиту;
I - зttак су\,tи]
t - гIорялковий нопtер перiолу дii договору rlpo спохtивчий креди,l, (rriсяttь або дсrrь);

n - :iаГаj]ыIа З[L.llIIIIIкова кiлькiсl:ь перiо2liв дii договору про сttоlttивчиЙ кредит (rriсяrriв або

,ttriB) lta дат}/ розрах},нку;

lloтiKt - сума itomTiB, яку спож]авач сплачуе кредитttiй спiлцi, кредитному посереднику (за
rrаявносr,i) ,га TpeTiM особам за сл.оживчим кредитом. !о Потоку включаIоться платежi в
lIоI,LIшення OcHoBHoI,o борг1, за спо}кивtIип.,I крели,гом. 1Iроценl,и за корис,г}/вання ним, KoMicii та
it:шti обов'язковi п.;tа,геttti за,tlодатковi ,га су,tt1,1 гti llослуги кредиl,одаВЦЯ, КРе.,]итIIого посередFlика
(за ttаяlвtlсlсгi),r,а,r,ре,i,iх осiб, якi,сплачуIоl,ься вiдповiдlно ло y]\Iol] отримаlIоl.() креди,I.\ ra
пов'-язанi з o,tpи\{alIiil;trt. обслугову]]анням i гtоlзерненням кредиту. Зваrttаlо.lи tta вiдсутtliсtь
liorriciЙ та irIrших обов'язttових lIJIaTeжiB за додатковi та cyllyTl{i послlуги кредитноi спilltи,
I(реди,гIIо],о tlосередника (за наявностi) та ,гретiх осiб, якi пов'язанi з отримаIIIIяN{,
обсrlуговvванням i tlоверненням кредиту, до ГIотоку включаIоться плате>tti в погашення
осF{овного боргу за спох{ивчим кредIZtтом та проценти за користуванI.Iя ним.

5, Сплаr,а ГIозичzutьником BapTocTi iltших послуг, пов'язаних з

укладеr{IIя\,I

l{bo0,сl

,Щоговору- одержаItIIя\.{, обслуговl'ваннr{м ,i-a погаше}II{яNI кредиl,у. lII.1\,1 /[огоtзсllltэ.rt ric
trередбачена.

lttliItttoT

6, I\ей Графiк плаr,елtiв уtсrirденийt у llBox оригiIlа-пьrtих припtiрниках l]o одFIому лля
iз С,горirI та с невiд'смноIо частиI{оIо l]оговорУ про споживчий кредит NS
вiд ,,_"
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