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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВI ДПОВI ДАЛЬНI СТЮ (ФI НАНСОВА КОМПАНI Я
кПРОСТО MAHI ), iдентифiкацiйний код за еДПРОУ 4З162З29, мiсцезнаходж ення:
, що здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про
реестрацiю фiнансовоi установи Фк } lbB0000382 вiд 05 ж овтня 2021 року та лiцензii виданоТ
згiдно розпорядж ення НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюс держ авне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг
особi директора
сторони, та
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О'Кредитодавець"), в
року (надалi iменуеться

що дiс на пiдставi Статуту, з

однiсТ

iде",,фiпацiи,,и под| Тi.Jfi* Ъ# ;:'J;JбНi;J[ * * Г,^ ,ЧТ",iJ?;,L?jХi',,:i"ffij;
данi, код ДРФО, серiя та номер свiдоцтва, ким i коли видане, мiсце peecTpauiT; для
юридичних осiб: повне найменування, код еДПРОУ, прiзвище iм'я по батьковi
представника, документ на пiдставi якого дiс представник(надалi iменусться
ООСторони",
d кож на
"Позичальник"),з iншоi сторони, в подаJI ьшому разом iменуються

_

про надання
окремо "Сторона", уклали uей ,Щоговiр (за програмою Крелит Плюс) Ns
коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту (надалi iменусться "!оговiр")
про наступне:

l. прЕдмЕт договору

1 .l. За цим ,Щоговором Кредитодавець зобов'язусться надати грошовi кошти
(сума прописом) гривень _ копiйок на умовах
Позичальниковi у cyMi
cTpoкoBocTi, зворотностi, цiльового характеру використання, платностi та забезпеченостi, а
Позичальник зобов'язусться повернути кредит та сплатити проценти за користування
кредитом у розмiрi вiдсоткiв рiчних та iншi HapaxoBaнi суми (за наявностi пiдстав для iх
нарахування) на умовах та в строки, встановлених цим ,Щоговором. Тип процентноТ ставки 
. За домовленiстю, з метою встановлення однакових для cTopiH початкових даних
при вирiшеннi питань щодо належ ного виконання договору, розрахунку кредитного ризику,
розрахунку спiввiдношення мiж наданими грошовими коштами та вартiстю майна, що
передане в (застави; закладу; iпотеки), сторони погодили, що курс долару США, що
(сума прописом) гривень за 1 долар США.
встановлений НБУ, складае

Сторонами погодж ено механiзм змiни розмiру нарахування вiдсоткiв за користування
кредитом, який викладено в п.5.4. п.5.5. та п, 5.6., .Щоговору. Щаний механiзм змiни розмiру
нарахування вiдсоткiв за користування кредитом застосовусться автоматично при наявностi
передбачених договором пiдстав для його застосування,
виключним наслiдком
ненаJI еж ного виконання Позичальником умов !оговору та дiе до повного усунення
Позичальником порушень у виконаннi зобов'язань.
1.2. Тил кредиту (кредитна програма):
1.3. Кредитодавець надас Позичальнику кредит
цiльовим призначенням
(далi  цiльове призначення кредиту).
1.4. Кредитодавець зобов'язаний видж и кредит Позичальнику протягом
робочих днiв з дня пiдписання цього Щоговору, та отримання Кредитодавцем Заявки
Позичальника на отримання Кредиту, але не ранiше дня оформлення правочину, необхiдного
для забезпечення виконання зобов'язання за цим ,Щоговором та виконання й оплати
обов'язкових послуг визначених в п.i.8 [ оговору.В якостi забезпечення cBoix зобов'язань за
(заставу; заклад; iпотеку) Кредитодавцю
цим .Щоговором Позичальник надас в _

е

_.

з

_

(_)

1.5. Строк дii договору: Кредит надаеться строком на
днiв вiд дати
по
"_"
отримання Позичальником кредиту, тобто з "_"
року
року.
Щоговiр набувас чинностi з моменту його укладання (пiдписання сторонами). У разi
невиконання / неналеж ного виконання Позичальником зобов'язань з повернення кредиту,
вiдсоткiв за користування кредитом, сплати пенi, штрафiв та iнших нарахувань передбачених
договором, дiя даного ,Щоговору продовж уеться до повного виконання позичальником
зобов'язань, включаючи день фактичного та повного розрахунку. Пiсля закiнчення строку,
на який надано кредит, вiдсотки за користування кредитом нараховуються у розмiрi
визначеному в п.1.1 Щоговору, пеня за ненаJI еж не виконання Позичальником зобов'язань
нараховуються в розмiрi визначеному п.5.2 !оговору до повного розрахунку за Щоговором.
1.6. Кредит надаеться Позичальнику згiдно заяви Позичальника шляхом безготiвкового
перерахування суми кредиту на рахунок (рахунки) вказанi Позичальником у заявi.
Ненадання Позичальником реквiзитiв рахунку в банку (надання реквiзитiв з помилками) (чи
ухилення iншим способом вiд отримання кредиту), звiльняе Кредитодавця вiд
вiдповiдальностi за порушення зобов'язання, передбаченого п. 1.4 цього .Щоговору.
1.7.,Щатою надання кредиту вваж аеться дата списання вiдповiдноi суми з рахунку
Кредитодавця. !атою повернення (погашення) кредиту так само як i датою сплати
нарахованих процентiв та штрафних санкцiй, в разi iх наявностi  вваж аеться дата
зарахування коштiв на рахунок Кредитодавця.
1.8. Реальна рiчна процентна ставка, opieHToBHa загальна BapTicTb кредиту, додатковi та

супутнi послуги TpeTix осiб, обов'язковi для отримання кредиту, що також вiдображ енi у

.Щодатку 2 до цього,Щоговору, складають:

1.8.1. Реальна рiчна процента ставка складас _%
рiчних. OpicHToBHa загальна
BapTicTb кредиту складае _%
вiд суми кредиту (у процентному виразi) або _
гривень
копiйок (у грошовому виразi):
1.8.2. Проценти (вiдсотки) за користування кредитом
% вiд суми кредиту (у
процентному виразi) або ... (__________J гривень
копiйок (у грошовому виразi);
(П.I .Б), який здiйснюс
1.8.З.Вартiсть послуг кредитного посерелника
свою дiяльнiсть за адресою
копiйок.
1.9. !одатковi та супутнi послуги TpeTix осiб, обов'язковi для отримання кредиту:
(* * _______) гривень
1.9.1.BapTicTb послуг за вчинення
копiйок (у грошовому виразi).
(вказаmu iHu,ti послуеu якi оплачус позltчальнuл{ прu
1.9.2.BapTicTb послуг
оmрuманi креdumу)
вiд суми кредиту
процентному виразi) або
копiйок (у грошовому виразi) за наявнiстtо.
C________* __J гривень
1.10. Сторони домовились, що Позичальник приймас на себе ризик девальвацii
нацiональноi валюти  гривнi вiдносно iноземноТ валюти  долара CllI A. У разi збiльшення

C_)

_

_

_

_%
_

(у

_

курсу (BapTocTi) долара США, що встановлений НБУ на момент укладання цього договору,
сума позики, вiдсотки, що пiдлягають сплатi Позичальником на користь Кредитодавця,
збiльшуються на суму девальвацiТ гривнi до долара США (далi * сума девальвацiI ) за
формулою:

сд:с* (к2кlук1

 сума девальваuii;
_
С сума вiдсоткiв визначена в гривнях в Графiку платеж iв на дату сплати вiдсоткiв або сУма
позики для цiлей повного погашення;
К1  курс долара СШд, що встановлений НБУ, на момент укладення договору;
К2 курс долара США, що встановлений НБУ, на день здiйснення платеж у. У випаДкУ
повернення суми позики, для розрахунку суми девальвацii К2 приймас значення кУрсУ
долара США встановлений НБУ на день здiйснення платеж у.
Сума процентiв та сума lrозики, збiльшенi на суму девальвацii, сплачуються
1.1
поверненням суми позики таlабо процентами за користування позикою
одночасно
вiдповiдно до умов договору та Графiку платеж iв визначеним ,Щодатком Ng1 до ДаНоГО
Щоговору, Кредитодавець мае право надiслати Позичальнику електронною поШТоЮ, СМС
С.Щ



1.

з

повiдомленням або iншими контактними даними, вказаними у п. 9.5. даного .ЩогОвОРУ
повiдомлення з остаточними сумами платеж iв та розрахунком. Сторони домовилися, Що при
розрахунку суми девальвацii береться до уваги курс долара сшА, що встановлений
Нацiональним банком Украiни.
| ,| 2. Рiзниця, що виникае у зв'язку iз застосуванням формули вiдповiдно до пУНкТУ
1,10 цього Щоговору та сплачена Позичальником понад HapaxoBaнi Кредитодавцем вiдсотки,
пенi, штрафи без урахування суми девальвацii, спрямовуеться вiдповiДно на ЛОХiД
Кредитодавця.

2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИКИ

В

якостi забезпечення cBoix зобов'язань за цим ,Щоговором Позичальник надас в
(нерухоме; рухоме)
(заставу; заклад; iпотеку) Кредитодавцю
Майно
забезпеченням).
майно
с
(вказати
саме
яке
майно, а саме:
(заставу; заклад; iпотеку) в порядку та на умовах, що викладенi у
надаеться в
(застави; закладу; iпотеки).
2.2. У випадку неншI еж ного виконання ПозичаJI ьником cBoii зобов'язань за даниМ
,щоговором щодо сплати ycix процентiв за користування позикою, а також повернення суми
позики, у томУ числi у разi порушення cTpoKiB платеж iв, обумовлених цим .Щоговором,
включаючи неповну сплату процентiв, Кредитодавець мас право наступного дня пiсля
настання прострочки зi сторони Позичальника погасити, штрафнi санкцii, проценти за
користування позиКою, зобов'язаннЯ з повернеНня СумИ позики та iншi необхiднi платеж i,
(застави;
передбаченi даниМ !оговороМ, шляхоМ зверненнЯ стягненнЯ на предмет
закладу; iпотеки), вказаний у п.2,1 ,Щоговору, у порядку в порядку, строки та спосiб,
(застави; закладу; iпотеки), щО
визначенi та погодж енi Стороналли у
забезпечус виконання грошового зобов'язання Позичальника за цим ,ЩоговОРОМ.
2.3. Пiдписанням даного Щоговору Позичальник погодж усться на безспiрне звернення
(застави; закладу; iпотеки) шляхом передачi його у власнiсть
стягнення на предмет
Кредитодавцю у разi порушення ПозичЕtльником своiх зобов'язань за даним ,Щоговором
2.1.

,Щоговорi

_

договорi

_

перед Кредитодавцем.

2.4. Вiдповiдальнiсть за оформлення забезпечення позики у вiдповiдностi до вимог
чинного законодавства та yci витрати, пов'язанi з таким оформленням (оплата послуг
покладаються
реестратора, HoTapiyca, страховика, оцiнювача, кредитного посередника тощо)
на Позичальника.
2.5. СплаТа ПозичагlьникоМ BapTocTi iнших послуг пов'язаних з укладенням цього
Щоговору та погашенням позики не передбачена.

З,

3.

УМОВИ НАДАННJI ПОЗИКИ

l. Позика надасться Кредитодавцем шляхом перерахування суми коштiв, визначеноi

в

п.1.1.даного !оговору, на рахунок Позичальника, зазначений
у Заявцi на отримання кредиту.
ПеРеДаЧi
КОштiв
Позику
згiдно з даним ,Цоговором е дата
!аТОЮ
У
вiдповiдноi
"nr.u"n"
грошовоi суми з банкiвського рахунку Кредитодавця.
3.2. Повернення позики Позичальник здiйснюе
у строки, визначенi цим !оговором,
вiдповiдно до Графiку платеж iв, наведеного в,Щодатку J\ Гч1 до цього
Щоговору.
3.з. !атою повернення вiдповiдноi суми коштiв: чи Процентiв за користування

коштами, чи Суми позики, е дата зарахування вiдповiдноi суми коштiв на бънкiвський
рахунок Кредитодавця.
3.4. Якщо останнiй день для сплати Суми позики або процентiв за користування
позикою припадае на вихiдний або святковий день, то такий платiж повинен бутиълiйiнений
в останнiй робочий (банкiвський) день, що передуо такiй датi платеж у.
3.5. Проценти за користування позикою з урахуванням суми девальвацii нараховуються
виходячИ з фактичНоI кiлькоСтi днiВ користування кредитом на суму
щоденного залишку
заборгованостi за кредитом, починаючи з дати видачi кредиту до моменту його повернення.
при цьому врахову€ться перший день та не враховуеться останнiй день користування
кредитом, Нарахування i сплата процентiв проводиться на залишок заборгованостi за

кредитом.
З.б. Проценти за користування позикою з урахуванням суми девальвацii пiдлягають
сплатi Позичальником щомiсяця, кож ного_ (пропuсоlи) числа, за попереднiй календарний
мiсяць. Проценти, HapaxoBaнi за останнiй календарний мiсяць
користування

фактичного
кредитом, сплачуються Позичальником одночасно з погашенням кредиту. Сторони
домовилися, що погашення кредиту та процентiв за користування кредитом
ЗДiЙСНЮВаТИМеТЬСЯ ЗГiДНО Графiка розрахункiв, яким
регламентовано .r.рiод"чriсть, строки
та розмiри гlлатеж iв за договором (!одаток J\ Гч1), що е невiд'емною частиною цього
договору. Додаток Jфl до !аного ,Щоговору с дiючим виключно за умови його повного
дотримання Позичальником з урахуванням суми девальвацii. У разi несплати в цей перiод
платеж у, вiдповiдно до Щодатку } ,lbl даного ffоговору, Позичальнику будуть нарахоЪанi
ШТРафНi СаНКЦii ЗГiДНО П.5.2., п.5.3., та пiдвищений вiдсоток вiдповiдно п. 5.5. за кож ен
наступний день вiд дати платеж у до моменту виконання зобов'язання.
.Щля здiйснення
оплати процентiв, передбачених даним пунктом ,щоговору, а також будьяким iншим
пунктом даного { оговору, Позичальнику не потрiбно отримувати вiд Кредитодавця
додаткових документiв, зокрема Рахунку на оплату тощо. Позичальник погодж ус1ься з тим,
що даного ,щоговору достатньо для здiйснення оплати процентiв за позикою, а також для
здiйснення повернення Суми позики Кредитодавцю. Позичальник також погодж усться з тим,
що BiH не мае права посилатися на вiдсутнiсть будьяких документiв вiд КредитЪдавця, KpiM
самого тексту даного !оговору, як на пiдставу не здiйснювати або затягувати здiйснення
черговоi оплати процентiв або Суми позики. Зазначенi вище в даному пунктi правила
застосовуються до Bcix грошових зобов'язань Позичальника, передбачених
даним

,Щоговором.

3.6.1.Позичальнику надаеться додатковий перiод сплати обов'язкового платеж у,
протягом 5 (п'яти) календарних днi з дати настання такого платеж у, вiдповiдно
до !одатку
Jф1 даного !оговору, за який не нараховуються вiдсотки вiдповiдно
п.
5.5.,
штрафи та
до
;

пенi.

3.7. Позика вваж аеться повернутою в момент зарахування суми коштiв на банкiвський

рахуноК Кредитодавця, зазначений у роздiлi 10 цього Щоговору.
3.8. !еталiзована iнформацiя щодо визначення орiентовноi загальноi BapTocTi позики
при HapaxyBaHHi основних процентiв у вiдповiдностi умов цього
Щоговору визначена у
flодатку J\ гsl до Щоговору, який е невiд'емною частиною до цього !оговору.
з.9.
разi застосування штрафних санкцiй передбачених ц"й Доrовором через
порушення умов цього Щоговору в частинi cTpoKiB оплати процентiв та суми позики, сукупна
цим
BapTicTb позики збiльшиться на суму нарахованих пенi, процентiв передбачених

У

.Щоговором.

З.10. Графiк платеrкiв розрахоВустьсЯ на датУ гtiдписання цьоrо
Щоговору. У випадку
ВИНИКНеННЯ бУДЬЯКИХ ЗМiН, За iнiцiативою Сторони або CTopiH або на пiдставiЪЪ* о"одu".r"Ъ

УкраТни чи умов цього ,Щоговору, Графiк платеж iв (Додаток JtlЪl до цього ЩоговОрУ) МОЖе
бути змiнено шляхом пiдписання Сторонами вiдповiдноi додатковоi угоди.
3.11. Кошти що спрямовуються Позичrtльником на виконання зобов'язань За ЦИМ
договором, вносяться з додерж анням ним наступноi черговостi з урахуванням суми
девальвацiТ:

о у першу чергу на сплату суми девальвацii, що нарахована на проценти;
о у другу чергу на сплату процентiв;
о у третЮ чергУ на сплатУ суми девальвацii, що нарахована на часткову або повну суму
кредиту, що повертаеться;
. у четверту чергу напогашення (повернення) кредиту;
о у п'яту чергу на сплату нарахованоi неустойки;
о у шосту чергу на вiдшкодування збиткiв у зв'язку з порушенням умов цього договору.
3.12. При наявностi простроченоi заборгованостi за цим договороМ кошти, щО
спрямовуються Позичальником на виконання зобов'язань за цим договороМ, зарахоВУЮТЬСЯ З
додерж анням наступноi черговостi:
о
першу чергу на сплату суми девальвацiт, що нарахована на прострочену
заборгованiсть за процентами ;
о у другу чергу на погашення простроченоi заборгованостi за процеНТаМИ;
. у третю на сплату суми девальвацii, що нарахована на прострочену заборгованiсть за

у

.

кредитом;

у четверту на погашення простроченоi заборгованостi за кредитом;
о у п'яту чергу на сплату нарахованоТ неустойки;
3.13. ПiсЛя виконаНня ПозичальникоМ прострочених зобов'язань та сплати неустойки
кошти, що спрямовуються Позичальником на виконання зобов'язань за цим договором,
зараховуються З додерж анням черговоотi, передбаченот пунктом З.l 1. цього договору.
3.14.
разi надходж ення платеж у, що перевищуе суму необхiдну для виконання
зобов'язаНня за догОвороМ у повномУ обсязi вiдповiднО до ГрафiКу платеж iв (Додаток Ns1 до
суми девальвацii, таке перевищення спрямовусться на
з
цього

У

[ оговору)

урахуванням
кредиту.
погашення
дострокове
3.15. Сторони погодж уються, що Кредитодавець мае право змiнювати вищезазначену
черговiсть погашення заборгованостi в односторонньому порядку.
з.16. У випадку, якщо Позичальник мас заборгованiсть зi сплати бiльше, нiж одного
платеж у (тобто зi сплати прочентiв повнiстю або частково, або iнших грошових зобов'язань)
за цим ,щоговором, сплата (погашення) його грошових зобов'язань за такими платеж ами
вiдбувастьсЯ згiднО iЗ термiнами/ строками виникнення заборгованостi Позича.ltьника,
починаючи з найдавнiшого (за строком виникнення) платеж у i включно до поточного
платеж у, дотримуЮчись чергОвостi сплати (погаШення), вказаноi у цьому пунктi ,Щоговору,
стосовно кож ного окремого платеж у.
з.11. У випадку rrерерахування грошових коштiв на погашення будьяких грошових
зобов'язань Позичальника за цим Щоговором у порушення п.3.13. цього !оговору черговостi,

кредитодавець вправi самостiйно перерозподiлити кошти,

що надiйшли в

рахунок
погашення таких грошових зобов'язань, вiдповiдно до викладеноТ в п.3.1 1. цього .Щоговору.
4.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ CTOPI H

1 . Кредитодавець зобов'язуеться:
4.1,1.З урахуванням умов, встановлених цим !оговором, надати Крелит у розмiрi,
визначеному в п.1.1 даного,Щоговору виключно пiсля оформлення належ ним чином

4.

забезпечення, передбаченого п 2. 1 цього .Щоговору.
4.| .2. Забезпечити Позичальника консультацtйними послугами на безоплатнiй ocHoBi з
ycix питань, що стосуються цього,.Щоговору.
4.| .з.ознайомити Позичальника з правами, передбаченими нормою ст.| 2 ЗаконУ

Украiни "Про фiнансовi послуги та держ авне регулювання ринкiв фiнансових послугОО,
Правилами про порядок надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового
кредиту та надати Позичальнику додаткову iнформачiю про механiзм захисту фiнансовою
5

установою прав спож ивачiв та порядок урегулювання спiрних питань, що виникають у
процесi надання фiнансовоi послуги, реквiзити органу, який здiйснюе держ авне регулювання

ринкiв фiнансових послуг.
4.1.4.Повiдомляти Позичальника про змiну даних, визначених роздiлом 10 цього
,Щоговору протягом 7 (семи) днiв, з моменту виникнення таких змiн, шляхом направлення
повiдомлення у спосiб визначений цим .Щоговором.
4.1.5. Виконувати iншi зобов'язання передбаченi цим .Щоговором.
4.2. Позичальник зобов'язуеться
4.2,| .Надж и Кредитодавцю yci необхiднi документи для укладення цього .Щоговору та
достовiрну iнформацiю щодо своеi особи, фiнансового стану, мети отримання позики.
4.2.2.Повернути отриману суму позики у встановленi цим.Щоговором строки.
4.2.З.Сллачувати проценти за користування позикою
строки встановленi цим
:

у

.Щоговором.

4.2.4.Своечасно сплачувати проценти за користування позикою на умовах i в порядку,
передбачених цим !оговором згiдно Графiку платеж iв, наведеного в !одатку J\ Ъ1 до даного
ffоговору.
4.2.5.Повiдомляти Кредитодавця про дострокове погашення позики за 5 (п'я,гь)
робочих(банкiвських) днiв до здiйснення погашення.
4,2.6.Протягом всього строку дii цього ,Щоговору самостiйно або на вимогу
Кредитодавця надавати документи, що пiдтвердж ують платоспромож нiсть Позичальника.
4.2,7.Письмово повiдомляти Кредитодавця про змiну даних, визначених роздiлом 10
цього .Щоговору, протягом 7 (семи) днiв з моменту виникнення таких змiн, шляхом
направлення повiдомлення у спосiб, визначений цим .Щоговором.
4.3. Кредитодавець мас право:
4.З.l.Вимагати повернення суми позики, у тому числi у формi фiнансового активу.
4.З.2.На забезпечення виконання зобов'язань за цим !оговором.
4.3.3.На звернення стягнення на предмет
(застави; закладу; iпотеки), у разi
невиконання зобов'язань Позичальником.
4.3.4.Перевiрки достовiрностi первинних документiв, що пiдтвердж ують цiльове
використання позики.
4.З.5.Проведення аналiзу документiв Позичальника, що пiдтвердж ують його
платоспромож нiсть.
4.3.6.Вимагати дострокового повернення суми позики та Bcix передбачених платеж iв за
цим,Щоговором у разi порушення Позичальником зобов'язань за цим [ оговором.
4.3.7.Протягом строку дii цього [ оговору Кредитодавець мас право приймати
виконання зобов'язань за цим .Щоговором вiд третьоi особи, i пiдписанням цього .Щоговору
Позичальник дас свою згоду на це.
4.3.8.Вiдступити право вимоги за цим .Щоговором, без згоди Позичальника з наступним
повiдомленням Позичальника протягом 5 (п'яти) календарних днiв з моменту укладення
Кредитодавцем з цього приводу !оговору.
4.3.9.I ншi права, передбаченi чинним законодавством УкраiЪи.
4.4. ПозичаJI ьник мае lrраво:
4.4.1.Отримувати вiд Кредитодавця консультацiйну допомогу з ycix питань, що
стосуються позики за цим !оговором.
4.4.2.Отримувати iнформацiю з питань фiнансових послуг, якi надас Кредитодавець, а
також iншу iнформацiю, гI раво на отримання якоi закрiплено в законах Украiни.
4.4.З..Щоступу до iнформацii щодо дiяльностi Кредитодавця у вiдповiдностi та обсягах,
передбачених ч. 2 ст. 12 Закону Украiни "Про фiнансовi послуги та держ авне регулювання
ринкiв фiнансових послуг".
4.4.4.Звернутися до Кредитодавця з питання пролонгацiТ TepMiHy дii цього .I [ оговору,
повiдомивши одним iз способiв передбачених п.9.5. Кредитодавця за 5 (п'ять) робочих
(банкiвських) днiв.
4.4.5.ЗДiйснювати дострокове повне або часткове погашення позики, письмово
повiдомивши Кредитодавця за 5 (п'ять) робочих (банкiвських) днiв. Позичальник мас право

_

при здiЙсненнi дострокових платеж iв, що частково погашають позику, вказати у письмовiЙ
заявi черговiсть цiльового зарахування грошових коштiв за одним та/ або BciMa наступними
достроковими платеж ами.
4.4.6.I ншi права, передбаченi цим !оговором та чинним законодавством Украiни.

5. ВI ДПОВI ДАЛЬНI СТЬ CTOPI H
5.1.Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов цього .Щоговору згiдно з
чинним законодавством Украiни. Порушенням умов цього ,Щоговору вваж аетЬся ЙОгО

при
невиконання або ненаJI еж не виконання або отримання позики Позичальником
iнформацiТ.
використаннi недостовiрноi, неповноi або помилковоi
5.2.ПозичаJI ьник зобов'язаний свосчасно та в повному обсязi сплачувати передбаченi
.Щоговором проценти за користування позикою. У разi порушення cTpoKiB сплати будьякого
з платеж iв, погодж ених Сторонами в Графiку платеж iв даного ,Щоговору, Позичальник на
вимогу Кредитодавця сплачус пеню у розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки Нацiонального
банку Украiни, що дiяла у перiод, за який сплачуеться пеня та яка обчислюсться вiд суми
простроченого платеж у за кож ен день прострочення. Пеня сплачуеться ПозичальникоМ на
повiдоМлення, що надсилаеться Кредитодавцем Позичальнику
пiдставi розрахункУ



електронною поштою, смсповiдомленням, по факсу, поштою або будьяким iншим
способом за контактними даними, вказаними у п. 9.5. даного Щоговору на дату, коли такий
рахунок був переданий особисто Позичальнику або належ ним чином уповноваж енiй особi
Позичальника та сплачуеться Позичальником протягом п'яти робочих (банкiвськиХ) ДНiВ З
моменту отримання такого розрахункуповiдомлення. При uьому Позичальник не МОЖе
посилатися на факт неотримання ним розрахункуповiдомлення вiд Крелитодавця як на
пiдставу не виконувати свiй обов'язок зi сплати пенi, якщо Кредитодавець направив
вiдповiдний розрахунок у спосiб, вказаний вище у даному пунктi цього.ЩогОвОРУ.
5.2.1. За письмовим рiшенням Кредитодавця, розмiр пенi передбачений в п.5.2. цЬОГо
[ оговору, мож е буди зменшений або анульований (не нараховуватись).
5.3. ПозичсuI ьник, який прострочив строк виконання грошового зобов'язання За ЦИМ
.щоговором з оплати процентiв таlабо суми позики, на вимогу Крелитодавця зобов'язаний
сплатити штраф' у розмiрi 10% вiд суми основного зобов'язання передбаченого п. 1.1.
Щоговору.

5.3.1. За письмовим рiшенням Кредитодавця, розмiр штрафу передбачениЙ в п.5.3,
цього.Щоговору, мож е буди зменшений або анульований (не нараховУватиСЬ).
5.4.У випадку коли Кредитодавцем застосованi до Позичальника штрафнi санкцii У
виглядi пенi, остання розраховуеться Кредитолавцем з дати виникнення обставин, що е
пiдставоЮ до застосУваннЯ пенi, дО дати приПиненнЯ цих обставин включно, Отриманi вiд
Позичальника грошовi кошти Кредитодавець враховус в день ii зарахування.
5.5.Сторони дiйшли згоди про те, що у випадку порушення ПозичальникоМ графiКУ
платеж iв (Додатку J\ bl до даного .Щоговору), а саме: ненадходж ення планового щомiсячногО
платеж у в повному обсязi та в строки передбаченi графiком розрахункiв, з наступного дня
кредит за ,Щоговором автоматично визнасться кредитом з пiдвищеним ризиком. Протягом
строку визнання кредиту кредитом з пiдвищеним ризиком, вiдсотки за користування
вiдсоткiв рiчних за користування креДиТОМ.
кредитом нараховуються в розмiрi
5.5.1. За письмовим рiшенням Крелитодавця, пiдвищений вiдсоток вказаниЙ в п. 5.5
цього .щоговору, мож е були зменшений, анульований або повернутий до початкових
вiдсоткiв вказаних вiдповiдно п.1.1. цього Щоговору.
5.6. З наступного дня пiсля усунення Позичальником порушень виконання зобов'язань
в повному обсязi, включаючи сплату нарахованих вiдсоткiв за користування кредитом в
розмiрi передбаченому в п. 5.5. ,Щоговору, нарахованоi пенi, а також iнших штрафНИх
санкцiй, або за рiшенням Кредитора, такий Кредит вваж атиметься кредитом з норМаЛЬниМ
розмiРi
реж имом сплати, вiдсотки за користування кредитом нараховуватимутЬся
зазначеному в п.l .l данного ,Щоговору.
5.7.Закiнчення строку лii цього ,Щоговору не припиняе нарахування проценТlВ За
корист} ,вання позикою у разi прострочення Позичальником строку повернення грошоВоГО

_

у

зобов'язання. Проценти в такому разi продовж ують нараховуватися на суму неповернутоТ
позики, до моменту повернення Суми позики у повному обсязi або до моменту звернення
(застави; закладу; iпотеки)в рахунок погашення
Кредитодавцем стягнення на
заборгованостi Позичальника за даним .Щоговором. ,Щатою повернення позики або iT частини
вваж а€
т ься дата зарахування вiдповiдноi суми коштiв на банкiвський рахунок Кредитодавця,
вказаний у даному .Щоговорi, а датою звернення стягнення на предмет
(застави;
закладу; iпотеки) вваж аеться да"га оформлення права власностi на предмет
(застави;
закладу; iпотеки) на Кредитодавця.
5.8.У разi якщо Позичальник порушить свiй обов'язок зi сплати будьякого з платеж iв,
передбачених Графiком платеж iв (Щодаток Jф 1 до даного .Щоговору), i таке прострочення
становитиме бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв, Кредитодавець, KpiM вiдповiдальностi
Позичальника, визначеноi у пунктах. 5.| , 5.2 та 5.4 даного !оговору, мае право вимагати
негайного дострокового повернення Суми позики, строк виплати якоi ще не настав, у
повному обсязi, а також негайноТ сплати Bcix платеж iв, строк виплати яких наступив згiдно
Графiку платеж iв (.Щодаток JtlЪ 1 до даного !оговору). Вiдповiдна вимога мож е бути
направлена Кредитодавцем Позичальнику електронною поштою, по факсу, поштою за
контактними даними, вказаними у п.9.5. даного !оговору, або передана особисто iншiЙ
наJI еж ним чином уповноваж енiй особi Позичальника. При цьому Позичальник не мож е
посилатися на факт неотримання ним такоТ вимоги вiд Кредитодавця як на пiдставу не
виконувати свiй обов'язок зi сплати Суми позики та Bcix платеж iв наI I еред, передбачених
Графiком платеж iв (Додаток J\ Ъ 1 до даного l] оговору), якщо Кредитодавець направив
вiдповiдну вимогу у спосiб, вказаний вище у даному пунктi [ оговору.
5.9.У разi невиконання такоi вимоги Позичальником протягом 30 (тридцяти)
календарних днiв з дня ii пред'явлення Кредитодавцем, Кредитодавець мас право звернути
(застави; закладу; iпотеки) в рахунок погашення заборгованостi
стягнення на предмет
зi сплати Суми позики та Bcix iнших платеж iв, передбачених графiком платеж iв (flодаток
повному обсязi, у тому числi шляхом оформлення на
J\ b 1 до даного !оговору)
Кредитодавця права власностi на предмет
(застави; закладу; iпотеки) передбачений п.
2.1, ,Щоговору. !атою пред'явлення вимоги Кредитодавцем в цiлях даного !оговору
вваж аеться дата ii направлення Кредитодавцем Позичальнику електронною поштою, по
факсу, поштою заiншими контактними даними, вказаними у п.9.5. даного ffоговору, або
дата, коли така вимога була передана особисто або належ ним чином уI I овноваж енiй особi
позичальника.

предмет

_
_

_

у

6.

_

ЗМI НИ I ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

6.1. Внесення змiн та доповнень до цього .Щоговору, оформлюеться шляхом пiдписання
Сторонами додаткових договорiв у гI исьмовiй формi.
6,2.1\ аний.Щоговiр мож (е бути змiнений таlабо доповнений Сторонами в перiод його дiТ
на пiдставi взасмноi згоди.
6.З. Будь  якi змiни та/ або доповнення умов даного.Щоговору, мають юридичну сиJI у в
тому випадку, якщо вони оформленi письмово, пiдписанi повноваж ними представниками
CTopiH, якщо iнше не встановлено цим .Щоговором.
б.4. Збiльшення суми основного зобовязання, шI о вк€
ване
п. l,1. цього f{ оговору,
здiЙснюеться шляхом укладання .Щоговору про внесення змiн та доповнень до цього

в

Щоговору.

1.

ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗI РВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Припинення дii цього f{ оговору здiйснюе,гься вiдповiдно до полож ень l{ оговору та

дiючого законодавства Украiни.
7.2. l] оговiр мож е бути припинений та / або достроково розiрваний за взаемною згодою
CTopiH шляхом пiдписання Щодатковоi угоди до цього .Щоговору.
7.3. L{ ей .Щоговiр мох(е бути розiрваний з iнiцiативи Кредитодавця у разi надання
Позичальником недостовiрноi iнформацii для укJI адення цьоrо !оговорутау разi вiдкриття
провадж ення судом по справам з майновими вимогами до Позича.пьника чи вiдкриття

виконавчого провадж ення з майновими вимогами до Позичальника, виявлення iнших боргiв
позичальника.
7.4. .Щоговiр мож е бути достроково розiрваний з iнiцiативи Позичальника у випадкУ
невиконання Кредитодавцем зобов'язань по перерахуванню позики вiдповiдно до умов цЬоГО

[ оговору.

мае право розiрвати цей .Щоговiр лише за умови дострокового
повернення позики та сплати процентiв за користування позикою з розрахунку TepMiHy
7.5. Позичальник

фактичного користування tI озикою.
7.6. Позичальник мас право протягом 14 календарних днiв з дня укладання .Щоговору
тому числi
вiдмовитися вiд Щоговору без пояснення причин,
разi отримання

в

у

Позичальником грошових коштiв.
7.7, Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавцю грошовi кошти одерж анi За
цим Щоговором та стrлатити проценти за перiод з дня одерж ання коштiв ДО ДНЯ iХ
повернення.
7.8. ПозичаJI ьник повинен повiдомити Кредитодавця про вiдмову вiд Щоговору у
письмовiй формi (у паперовому, або електронному виглядi з накладенням електронних
пiдписiв, електронних цифрових пiдписiво iнших аналогiв власноручних пiдписiв (печаток)
cTopiH у порядку визначеному законодавством), та протягом 7 (семи) календарних днiв з
дати подання такого повiдомлення про вiдмову вiд ,щоговору повернути грошовi кошти
вiдповiдно до

гr.1 .1 . л.7 .7 .

та умов Щоговору.

8. КОНФI ДЕНЦI ЙНА I НФОРМАЦI Я

8.1. Кредитодавець зобов'язуеться не розголошувати iнформачiю щодо дiяльностi та
фiнансового стану Позичальника, яка складае конфiденцiйну iнформацiю, за виключенням
випадкiв, коли розкриття конфiденцiйноi iнформацiт без погодж ення з Позичальником е
обов'язкоВим длЯ Кредитодавця У вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни та у
випадках, передбачених цим .Щоговором.
8.2. Позичальник погодж усться, що умови, передбаченi п.8.1 цього Щоговору щодо

збереж ення конфiденцiйноi iнформаuii, не поширюються на випадки розкриття
кредитодавцем TpeTiM особам iнформачii щодо Позичальника, якщо такий обов'язок
встановлено законами Украiни.
8.3. Позичальник зобов'язуеться не розголошувати iнформаuiю щодо дiяльностi та
У разi
фiнансовОго станУ Кредитолавця, яка стала йому вiдоМа у зв'язкУ з даним ,Щоговором.
право
мас
Кредитодавець
якщо така iнформацiя буле розголошена Позичальником,
пред'явити Позичальнику вимогу про компенсацiю завданих Кредитодавцю таким
розголошенням збиткiв, а Позичальник зобов'язуеться компенсувати TaKi збитки
Кредитодавцю.

9.1.

9.

СТРОК ЛТ ДОГОВОРУ ТА I HШI

умови

Цей ,Щоговiр набирас чинностi з моменту його пiдписання Сторонами та дiс до
20_ року (включно), аJI е в бульякому , випадку до повного виконання
Сторонами своiх зобов'язань за даним ,Щоговором.
9.2. Невiд,смною частиною цього,Щоговору е'ОПравила надання коштiв у позикУ, в тому
числi i на умовах фiнансового кредиту" затвердж еного Наказом Тов (Фк < просто MaHi>
J\ Ъ1 0 122 1/ 1 вiд l0.12.2021, року.
9.3. Правовiдносини CTopiH, не врегульованi цим ,Щоговором, регулюються чинним
законодавством Украiни.
9.4. ПiдпИсанняМ цьогО .ЩоговорУ ПозичальниК пiдтверлж уе: свою здатнlсть
виконуваТи умови цього Щоговору; що BiH володiс BciMa необхiдними документами, що
необхiднi для офорМленнЯ даногО Щоговору; на денЬ пiдписанНя ,ЩоговоРу вiдсутнi бульякi
суловi спори, розслiдування з боку лерж авних контролюючих органiв, що мож уть icToTHo
таlабО негативнО впливатИ на фiнансОвий стаН та платосПромож нiсТь Позичальника; наданi
позичальником документи для розгляду питання про надання позики та iншi документи,
пов'язанi з обслуговуванняМ позики не мiстять будьяких недостовiрних вiдомостей, складенi

таlабо отриманi в порядку, передбаченому чинним законодавством УкраТни; вiдсутнi буль
якi перешкоди для виконання цього ,Щоговору на день його пiдписання; Позичальник
повнiстю розумiе Bci умови цього ,Щоговору, своi права та обов'язки за цим flоговором i
погодж уеться з ними; цей Договiр не суперечить будьяким договiрним обмеж енням, що с
обов'язковими для Позичальника чи його Статуту, iншим установчим документам.
9.5. Контактними даними CTopiH з метою ведення переписки, виставлення paxyHKiB,
направлення листiв, запитiв, звернень та iнших документiв, обмiну iншою кореспонденцiсю
згiдно
даним !оговором для Кредитодавця: електронна адреса; поштова адреса;
мiсцезнаходж ення, для Позичальника: контактний номер телефону, електронна адреса;

з

поштова адреса; мiсцезнаходхсення/ адреса реестрацii.
9.б. Bci повiдомлення/ листи/ вимоги, якi направляються Сторонами одна однiй у
вiдповiдностi з цим .Щоговором за допомогою пошти або кур'срськоТ служ би вваж аються
поданими належ ним чином, якщо вони надiсланi цiнним листом з описом вкладення або
кур'ером за мiсцезнаходж енням вiдповiдноi Сторони. .Щатою отримання повiдомлення за
адресою Позичальника вваж аеться дата, зазначена на повiдомленнi про вручення, яка
нада€
т ься Кредитодавцю вiддiленням зв'язку при отриманнi листа з повiдомленням про
вручення Позичальнику, або дата, зазначена в повiдомленнi, яке отримане ПозичаJI ьником
особисто. Повiдомлення, лист вимога направлена Кредитодавцем також вваж асться
одерж ання такого
отриманою Позичальником
разi вiдмови Позичальника
повiдомлення, листа, вимоги, закiнчення встановленого строку зберiгання повiдомлення/

вiд

у

листа, вимоги на поштовому вiддiленнi або немож ливiсть його вручення у зв'язку з
вiдсутнiстю Позичальника за заресстрованою адресою (мiсцезнаходж енням), зазначеному у
реквiзитах цього .Щоговору та у п. 9.5 даного !оговору.
9.7. Позичальник погодж усться з тим, що права вимоги Кредитодавця за даним
!оговором мож уть бути вiдступленi iншiй особi без згоди Позичальника.
9.8. Бульякi платеж i за цим .Щоговором, що iх здiйснюе Позичальник, здiйснюються на
банкiвський рахунок Кредитодавця, зrLзначений у роздiлi 10 даного .Щоговору. У разi
отримання рахунку вiд Кредитодавця з банкiвськими реквiзитами, вiдмiнними вiд тих, що
вказанi у роздiлi 10 даного Щоговору (зокрема у разi нарахування пенi за даним Щоговором),
Позичальник зобов'язаний отримати письмове пiдтвердж ення вiд Кредитодавця за пiдписом
керiвника про те, що банкiвськi реквiзити Кредитодавця змiнилися. В iншому випадку
платiж , здiйснений Позичальником на банкiвський рахунок, вiдмiнний вiд того, що вказаний
у роздiлi 10 даного Щоговору, не буле зараховано в рахунок оплати вiд ПозичаJI ьника на
користь Кредитодавця за даним !оговором.
9.9. Bci спори Mix< Сторонами при недосягненнi згоди шляхом переговорiв передаються
на вирiшення до сулу. Позичальник мас право на звернення до Нацiонального банку Украiни
у разi порушення Кредитодавцем, новим кредитором таlабо колекторською компанiею
законодавства у сферi спож ивчого кредитування, у тому числi порушення вимог lцодо

взаемодii iз спо} кивачами при врегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимог щодо
етичноi поведiнки), а такохt на звернення до суду з позовом про вiдшкодування шкоди,
завданоi спож ивачу у процесi врегулювання простроченоI заборгованостi.
9.10. Недiйснiсть окремих умов цього ,Щоговору не тягне за собою недiйснiсть
всього ,Щоговору в цiлому, оскiльки мож на припустити, що цей Договiр мiг би бути
укладений без включення до нього таких полож ень та в бульякому разi не звiльняс
Позичальника вiд зобов'язання повернути позику, сплатити проценти за користування
позикою та нести вiдповiдальнiсть, передбачену цим ffоговором.
9.1 1. I lазви статей та роздiлiв цього ,Щоговору використовуються лише для зручностi та
ж одним чином не впливають на ix змiст i тлумачення.
9.i2. Умови цього договору мох(уть бути змiненi таlабо доповненi за взасмною згодою
CTopiH шляхом пiдписання вiдповiдноi додатковоi угоди у fiисьмовiй формi.
9.13. Yci не врегульованi цим,Щоговором правовiдносини CTopiH регулюються чинним
законодавством Украiни.
9.14. Позичальник засвiдчус, що умови цього l[ оговору е розумними, справедливими,
добросовiсними та не мiстять дисбалансу прав та обов'язкiв Кредитодавця та Позичальника.
l0

9.15. Сторони засвiдчують, що укладення цього ,,Щоговору вiдповiдас вiльному
волевиявленню CTopiH, ж одна iз CTopiH не знаходиться пiд впливом тяж ких обставин, не
помилясться стосовно обставин, що мають значення (природа .Щоговору, права та обов'язки
CTopiH, iншi умови Щоговору), та умови,Щоговору € взаемовигiдними для кож ноi iз CTopiH.
9. 1 6. ПозичаJI ьник пiдтвердж уе, що:
 отримав вiд Товариства до укладення цього flоговору iнформацiю, вимоги надання якОi
передбаченi законодавством Украiни;
 iнформацiя надана Товариством з дотриманням законодавства Украiни та забезпечУе

правильне розумiння Позичальником

сутгi фiнансовоi послуги без

нав'яЗУвання

ii

придбання.
9.17. Шляхом пiдписання даного .Щоговору, вiдповiдно до Закону Украiни "Про Захист
персональних даних", Позичальник пiдтвердж ус надання ним свосi згоди на обробКУ

персональних даних Позичальника Кредитодавцем у картотеках таlабо за ДопоМоГоЮ
iнформацiйно телекомунiкачiйноi системи бази персонаJI ьних даних клiснтiв та передаЧУ
даних TpeTiM особам з метою забезпечення реалiзацii вiдносин у сферi надання фiнансовиХ

послуг. Кредитодавцю, новому кредитору, колекторськiй компанii

заборонястьСя
повiдомлЯти iнформацiю про укладення спож ивачем договору про спож ивчий кредит, його
умови, стан виконання, наявнiсть простроченоi заборгованостi та fi розмiр особам, якi не с
стороною цього договору.
9.18. Шляхом пiдписання даного,Щоговору Позичапьник надае згоду на достУП ДО
iнформацii, що складас його кредитну iсторiю, та на збiр, зберiгання, використання та
поширення через бюро кредитних iсторiй, включене до единого реестру бюро кредитних

iсторiй, iнформацii щодо нього та цього кредиту, визначеноi Законом Украiни "про

органiзаuiю формування та обiгу кредитних iсторiй".
9.19. I _\ ей Щоговiр складено украiнською мовою в трьох оригiнальних примiрниках в
простiЙ письмовiЙ формi  по одному для кож ноi iз CTopiH. Третiй примiрник призначений
закладу; iпотеки), Bci
для HoTapiyca, як пiдстава посвiдчення ,Щоговору
кож
на Сторона Щоговору
вiдповiдно
примiрниКи маютЬ однакову юридичну силу
до нього. Позичальник також
отримала по одному примiрнику fоговору з додатками
(застави;
icTopii, та звернення до
кредитноi
пiдписанням цього договору надас згоду на перевiрку
бюро кредитних iсторiй Кредитодавцем, за даними якi вказав Позичальник в заявцi на

та

отримання кредиту.

РЕСИ, РЕКВI ЗИТИ ТА ПI ДПИСИ CTOPI H
ПОЗИЧАЛЬНИК
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
10

Тексm !оzовору Jиною прочumанuй, зрозумiлuй mа поzоdэюенuй,
Орuziнал 1 (оdноzо) прuлtiрнuку lozoBopy (за програмою Кредит Плюс) "Д&
наdання KotllmiB у позuку, в mому чuслi на у/ иовах фiнансвоzо креdumу, вid"_"
, л4ною оmрu] vlано
року уклаdеноzо лtiэtс ТОВ кФК кПРОСТО МДНI у mа

20_року,

1l

про
20

Додаток Ns1
до Примiрного ,Щоговору (за програмою
про надання коштiв у
Кредит Плюс) Nn_
позику, в тому числl l на умовах
фiнансового кредиту, вiд "_"

_

202

1l,

ГРАФI К ПЛАТЕЖI В
поверта€
Сторони погодили наступний Графiк платеж iв, згiдно. з яким Позичальник проценти
з
згiдно
Hapaxoвaнi
,Щоговором
оrриrаrу за .Щоговором Суму позики, а також

1.

Кредитодавцю:

.Г{ ата

платеж у

Платiж по
кредиту (разом
до сплати в грн,)

Нараховано (грн.)

Кредит (в
грн.)

Проценти (в
грн.)

Залишок по кредиту
(в грн.)

Всього
процента ставка
За умови дотримання виконання Графiку платеж iв, Реальна рiчна
% вiд сумИ
% рiчних. OpieHToBHa загаJI ьна BapTicTb кредитУ складае
складае
(___J гривенЬ копiйоК (У
кредиту (у процентному Ъиразi) або

грошовому виразi), та включае в себе:
суми кредиту (у
2.| . Проченти (вiдсотки) за користування кредитом % (увiд
(____J гривень _ копiйок грошовому виразi);
процентноrу urp* i1 або
гривень _ копiйок(у
2^ .| .l,BapTicib no.ny. кредитного по..р.дп* а
грошовому виразi).
L______;
для отримання кредиту:
i.Z. Додатковi та супутнi послуги TpeTix осiб, обов'язковi
) гривень _ копiйоК
2.2.| .BapTicTb послуг за вчинення нотарiальних дiй
(у грошовому виразi).
(вказаmu iHu,li послуzu якi оплачуе позtrчальнuк прu
i.Z.Z.BapTicTb rrослуг
ulд .у* , кредиту (у процентному виразi) або
o.puroii Kpedumyj
.p"".ruoZo
_ копiйок (у грошовому виразi)  за наявнiстю,с
L__J
Фактична
з. Наведений po.pu* y* K орiентовноi сукупноi BapTocTi позики умовним,
п.п.1.'7. та 3,9
сукупна вартiстьмож езмiнитй." .а умови настання обставин визначених

2.

.Щоговору.

4.

позики у
Зiiдно пункту 2.4. ,Щоговору, вiдповiдальнiсть за оформлення забезпечення
з таким
пов'язанi
yci
витрати,
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства Украiни та
оцiнювача, кредитного
оформленням (оплата послуг реестратора, HoTapiyca, страховика,

посередника тощо) покладаються на Позичальника
'I ] ей
Графiк платеж iв укладено у трьох оригiнальних примiрниках  по одному для
5.
Кредит Плюс) No_ про
кож ноi iз CTopiH та е невiд'смною.ru.тrrоо rЩоговору (за програмою
вiд ,о"
надання * orпiiu у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту,
HoTapiyca, як пiдстава посвiдчення договору
20_
року. Третiй примiрник призначений для
(застави; закладу; iпотеки).
6.

АЛРЕСИ, РЕКВI ЗИТИ ТА ПI ДПИСИ CTOPI H

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
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