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ДОГОВlР Ns _
про надання споживчого кредиту

м.КиТв

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ кАВЕНТУС УКРАТНА) (далi
кТовариство>), в особi ,Щиректора !овгаля Володимира Вiкторовича, lло дiе на пiдставi Статуту, з
oднieTcтopoHИ,та-пlБ-,PHoКпп-'(далi_Cпoживaч),здpyгoTcтopoHИ,
разом iMeHoBaHi Сторони, та кожен окремо - Сторона, уклали цей !оговiр про надання споживчого
кредиту (далi- <,Щоговiр>), про наступне.

ТЕРМlНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В ДОГОВОРl:
Веб-сайт - iHTepHeT-cTopiHKa Товариства з доменним iм'ям https://cгeditplus.ua, яка е частиною
l нформ ацi й но- теле ко мун i кацi йноТ си стем и Товариства ;

lнформацiйно-телекомунiкацiйна система Товариства (lTC Товариства) - програмний комплекс,
який включао Веб-сайт, облiкову та рееструючу систему Товариства та використовуоться
Товариством, в тому числi, але не виключно, для укладення договорiв про надання кредитiв
фiзичним особам (Споживачу), доступ до якоТ забезпечуеться через Веб-сайт або Мобiльний
додаток "СгеditРlus";
Мобiльний додаток "GreditPlus" - програмне забезпечення розроблене на операцiйнiй системi
Апdrоid, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та iнших мобiльних пристроях, що
обслуговуе оператор телекомунiкацiй, яке може встановити на свiй мобiльний пристрiй Споживач
для отримання доступу до Веб- сайту/lТС Товариства;
Особистий кабiнет - захищена частина Веб-сайту, яка доступна Споживачу для входу через Веб-
сайт або Мобiльний додаток "CreditPlus" пiсля його iдентифiкацiТ в порядку передбаченому 3аконом
УкраТни <Про електронну комерцiю> таlабо за допомогою Паролю до Особистого кабiнету, в якiй
Споживач мае можливiсть надати Товариству своТ iдентифiкацiйнi/персональнi данi/доступ до
iдентифiкацiйнихiперсональних даних, укладати з Товариством кредитнi правочини, отримувати
iнформацiю та документи, пов'язанi з наданням та обслуговуванням кредиту (в т.ч. суму
заборгованостi за кредитом, строки погашення, iнше), здiйснювати дiТ щодо iнiцiювання
продовження строку кредиту.
Пароль входу до Особистого кабiнету алфавiтна таlабо цифрова послiдовнiсть, що
створюоться або "змiнюеться Споживачем (за його запитом) та може використовуватись
Споживачем як додатковий унiкальний набiр елекгронних даних, що додаються (приоднуються) до
даних, якi вводить Споживач з метою входу до Особистого кабiнету, якlло така мо>клtивiсть
забезпечена функцiоналом lTC Товариства.
Програма лояльностi - Програма лояльностi ТОВ dBEHTYC УКРАТНfu для споживачiв cepBicy
KCreditPlus>, офiцiйнi правила якоТ затвердженi в Товариствi та розмiщенi на Веб-сайтi.
Представник Споживача - особа, яка на законних пiдставах мае право вчиняти певнiдiТ вiд iMeHi
Споживача та надала Товариству Bci належним чином засвiдченi документи, якi засвiдчують особу
та пiдтверджують пiдстави на яких дiе Представник Споживача. |ншi термiни наведенi в цьому
,Щоговорi використовуються вiдповiдно до визначень, наданих в чинному законодавствi УкраТни.

в.в.



, 1. прЕдмЕт договору
1.1, Уtоадення цього ,Щоговору здiйснюеться Сторонами за допомогою lTC Товариства, доступ
до якоТ забезпечуеться Споживачу через Веб-сайт або Мобiльний додаток "СrеditР|чs". Електронна
iдентифiкацiя Споживача здiйснюеться при входi Споживача в Особистий кабiнет, в порядку
передбаченому 3аконом УкраТни кПро електронну комерцiю), в тому числi щляхом перевiрки
Товариством правильностi введення коду, направленого Товариством на номер мобiльного
телефону Споживача, вказаний при входi, таlабо шляхом перевiрки правильностi введення Пароля
входу до Особистого кабiнету, При цьому, Споживач самостiйно i за свiй рахунок забезпечуе i

оплачуе технiчнi, програмнi i комунiкацiйнi ресурси, необхiднi для органiзацiТ каналiв доступу i

пiдlиючення до Веб-сайту/lТС Товариства.
1,2, На умовах, встановлених flоговором, Товариство надае Споживачу кредит у гривнi, а
Споживач зобов'язуеться одержати та повернути кошти кредиту, сплатити проценти за
користування ним та виконати iншi обов'язки, передбаченi .Щоговором.

1.4. Строк кредиту днi (в)(день).
Перiодичнiсть платежiв зi сплати процентiв - кожнi _Yо днiв.
пЩетальнi термiни (дати) повернення кредиту та сплати процентiв, визначенi в Таблицi
обчислення загальноТ BapTocTi кредиту для споживача та реальноТ рiчноТ процентноТ ставки за
договором про споживчий кредит (далi iменуеться - Графiк платежiв) , цlо о Додатком No1 до цього
!оговору.
3а необхiдностi додати абзац:
Графiк платех<iв розраховуеться з урахуванням перiоду застосування зниженоТ процентно'l' ставки,
виходячи з припущення, що Споживач виконао своТ обов'язки на умовах та у строки, визначенi в
flоговорi.
(засmосовуеmься, якчJо 0ля спожчвача переOбачена наявнiсmь знuжкч на сmанOарmну праценmну
сmавку)
1,4.1, У Споживача вiдсутно право продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту,
встановлених !оговором, на пiдставi звернення до Товариства у паперовiй, формi або в
елепроннiй формi iз застосуванням одноразового iдентифiкатора,
1.5. Тип процентноТ ставки - фiксована.
3а користування кредитом нараховуються проценти вiдповiдно до наступних умов:
1.5.1. Стандартна,процентна ставка становить _% в день та застосовуоться у межах
строку кредиту, вказаного в п.1.4 цього flоговору.
За необхiдностi додати п.1 .5.2 та 1 .5.3
1.5,2. 3нижена процентна ставка 7о в день та застосовубться вiдповiдно до наступних умов
Якщо Спо>кивач до _роry або протягом трьох календарних днiв, що слiдують за
вказаною датою, сплатить кошти у cyMi не менше супли першого платежу, визначеного в Графiку
платежiв або здiйснить часткове дострокове повернення кредиту, Споживач, як учасник Програми
лояльностi, отримае вiд Товариства iндивiдуальну знижку на стандартну процентну ставку, в зв'язку
з чим розплiр процентiв, що повинен сплатити Споживач за стандартною процентною ставкою до
вказаноt' вище дати, буде перераховано за зниженою процентною ставкою.
У випадку невиконання Споживачем умов для отримання iндивiдуальноТ знижки вiд Товариства,
користування кредитом для Спо>кивача здiйснюеться за стандартною процентною ставкою на
звичайних (стандартних) ytMoBax, що передбаченi цим Договорсм та доступнiдля iнших споживачiв,
яl<i не мають окремих iндивiдуальних зних(ок стандартноТ процентноТ ставки. При цьому, Споживач
розумiо та погоджуеться, що застосування зниженоТ процентноТ ставки о виключно його правом
0тримання iндивiдуальноi знижки лише як учасника Програми лояльностi та лише за умови
виконання ним вимог для Гt застосування, передбачених цим ffоговором. Споживач погоджуеться,
повнiстю розумiе та поiнформований, що у разi невикористання Споживачем права на отримання
знижки (невиконання умов для отримання зних(ки) застосовуетьоя стандартна процентна ставка,
при цьому застосування стандартноТ процентноТ ставки без зни)кки, не о змiною процентноТ ставки,
порядку ТТ обчислення та порядку сплати у бiк погiршення для Споживача, оскiльки надання кредиту
за ципл ffоговором здiйснюеться саме на умовах стандартноТ процентноТ ставки.
1,5,3. Протягопл строку дii' ffоговору розмiр процентiв за користування кредитнипrи коштами може
бути змiнений у бit< зпленшення для Споживача у випадку та на умовах визначених в пп. 1,5.2
пЩоговору, зокрема у випадку отримання Споживачеп, знижки на стандартну процентну ставку.



(,зсiсmосс;с|с|пIэся, ,}t{1,1-,lo 0ля спожuбача riереd(эа,tеtlа наявнiсmь знuжкl.l на сrпанOарmну проценmну
crrlaBKy)
1.6, Мета отримання кредиту: споживчi (особистi) потреби.
1,7. OpieHToBHa реальна рiчна процентна ставка на дату укладення !оговору складао:
1.7 .1. за стандартною ставкою за весь строк користування кредитом _% рiчних.
За необхiднсlстi дlсlдlатtл п.1,7 ,2

.

(засmосовуеmься, якulо апя спожttвача переOбачена наявнiсmь знLlжкLl на сmанOарmну проценmну
сmавку)
1,8. OpieHToBHa загальна BapTicTb кредиту на дату укладення ,Щоговору складае:
1.8.1. за стандартною ставкою за весь строк користування кредитом _грн.
3а необхiдностi додати п.1 .В.2
'1.8,2, за стандартною процентною ставкою з урахуванням перiоду застосування зниженоТ
процентноТ ставки _Yо
(засmосовуеmься, якщо 0пя спожчвача переdбачена наявнiсmь знuжкч на сmанOарmну праценmну
сmавку)
1.9. Обчислення opieHToBHoT реальноТ рiчноТ ставки та opieHToBHoT загальноТ BapTocTi кредиту
базуеться на припуlленнi, що Договiр залишаеться дiйсним протягом погодженого строку та, що
Товариство i Споживач виконають своТ обов'язки на умовах та у строки, визначенi !оговором. При
цьому, opieHToBHa реальна процентна ставка та opieHToBнa загальна BapTicTb кредиту - обрати <<за

стандартною ставкою застосованi виходячи з умов застосування цiоТ ставки> (0ля )oeoBopiB з
сrпанOарmною проценmною сmавкою) або кза стандартною та зниженою ставкою, застосованi
виходячи з умов застосування цих ставок) (dля )oeoBopiB dе переOбачена наявнiсmь знuжкч на
сrпанdарmну проценmну сmавку), що передбаченi ffоговором, але у межах погодженого строку
виконання Споживачем зобов'язань за !оговором. KpiM того, при обчисленнi вказаних показникiв,
не враховуються витрати Споживача, обов'язковiсть сплати яких не передбачена цим !оговором
таlабо законодавством УкраТни таlабо оплата яких здiйснюеться незалежно вiд походження коштiв
(власнi, кредитнi), в тому числi, але не виключно: витрати пов'язанi з технiчними, програмними i

комунiкацiйними ресурсами, lло необхiднi Споживачу для органiзацiТ каналiв доступу i пiдключення
до Веб-сайту/lТС Товариства, здiйсненi переказу коштiв через TpeTix осiб в погашення
заборгованостi за,Щоговором, з отриманням вiд TpeTix осiб iнформацiйних послуг (пiдбiр кредитноТ
пропозицiТ) та iнше,
1,10. Кредит надаоться без забезпечення у виглядi застави.
1,11, Укладення цього flоговору не потребуе укладання договорiв lцодо супровiдних послуг TpeTix
осiб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. L|ей тариф залишаоться
незмiнним протягом строку .Щоговору.
1.12. 3а цим ffоговором не передбачено надання Товариством Споживачу супровiдних послуг.
l-.[ей тариф залишаеться незмiнним протягом строку,Щоговору.
1.13. З питань ,'виконання умов ,Щоговору Споживач може звернутись до Товариства:
3ателефонувавши до контакт-центру: 0 (800) З30 263 (безкоштовно по YKpaTHi); Надiславши листа
на Email: info@cгeditplus.ua
1,14. Уповноваженi державнi органи, до яких вiдповiдно до законодавства УкраТни мао право
звернутися Споживач з питань захисту прав споживачiв фiнансових послуг:
- Нацiональний банк УкраТни: (Мреса: 01601, м. КиТв, вул, lнститутська,9, Телефон д,lя
довiдок: (044) 253-01-80, Факс: (044) 230-20-З3, (044)253-77-50, Офiцiйний сайт: bank.gov.ua)
- Державна iнспекцiя УкраТни з питань захисry прав споживачiв: (Мреса: 03680, м. КиТв-,150,
вул. Горького, '174, KoHTaKTHi телефони: служба дiловодства - (044) 528-94-38, телефон кгарячоТ
лiнiТ> - (044) 528:92,44, Офiцiйний сайт: dsiu.gov,ua)

Уповноважений ВерховноТ Ради УкраТни з прав людини: (Адреса: 0,1008, м, КиТв-08, вул.
lнститутська, 2118, KoHTalcHi телефони: тел,: 044-253-75-89, тел.: 0800-50-17-2О (безкоtltтовно),
Офiцiйний сайт: ombudsman,gov.ual).
1.15. Перед ушадiённям цього !оговору Товариством була здiйснена електронна iдентифiкацiя
Споживача для входу в Особистий кабiнет, вiдповiдно до п.'1.1 ,Щоговору та був використаний
наступний спосiб iдентифiкацiТ та верифiкацiТ Споживача (в тому числi здiйснений з метою
укладення попереднiх правочинiв мiж Сторонами), з урахуванням вимог, визначених нормативно-
правовим актом Нацiонального банку УкраТни з питань здiйснення установами фiнансового
монiторингу:



(обраmч нообхiс)не)
- {JIp1.1l,"4;]lll}1};i tlt:)I]Ёj.-.} Сисrс;плу Вitпklt] НБУ iдlентифiкаr_liЙrrих дT,аFlих;
або
- 0"lр[,1rйilL{li,] iдеtлтифiк;lцiЙгttлх даних та фiнансовOго номера ,гелефlону з бюро кредитних
iсrоlriй (з;l ytviгlltиt, 1-1.10 д}ке[)Фf1()м l,t]ких ланих о багrк) ],i;t коректнOго вIзФдёння Споживачем, Otp-
ild]|:j()Jtr-{, tlад"liсtl;лнr;rо"Т"ошарис;,гвом 1-1a такиЙ фiнагlссlвий номер телефону, та фотофiксацi'l'
(,,tl{],,](иilti]L-l;] i;,l llLllKtlpиc:l,a}-i1.1rlMl t\л{il,с/-lу розtliзtlаtзаl-]liя pCiejiLlгltlc:l,i особи Tal Сrrо>кивача з власним
illr,:lirtitilit<lliiiйllttb,i ,i"lокуме}jт(_)пл, ;l 0а]tиt] cTopitll<иtlcT,Op0l]t4, ш_lti мiстить сРrэто Спсl>t<ивача, з подаIlьшипл

lii,i()y l,i;1} i.l,гl)рiiviiti;t,liл оj,1с;кrроlлt,лиut дi)куlиеl.il-, Lttro мiiс:гtлть c,[roTo;

абсl

tlii(l:v, 1,1-1сr i,;iдlгttltзiд,lас да,1,1 здiйtt;нення Т'rrвариствсlпл верифliкацil' 0пожива.tа; та 2) здiйснення
cj,rtэirl{LiKc:l.:l1iKэ Сttсr>liиltзtlча iз ЕJиl(о[)и(;l-а|"lняl\л методу розпiзнilRанliя реаль}-|0стi оссlби з подальшим

!_|;.j{;V i]i.,tr t}l"ргtплаллиЙ (rлеl{трOн1-1иЙ дtrокугrлг;t-ll,, Lц0 мiстит,ь фо"гсr;
аба

tij,I,Irl}lý|v1 0,1[]14Ma1.1t-iя r:]гlе}сt,роt-lноi' копii' iдегt-гифiкаlt.liЙноr,о дс}(умента, L] l-акому псрядку:
1 )r-ll ;lиMtl;rt tl l,t u-I1;lc;l10pTy / е-гtаспорту для виiзду за кордоlJ, завiреtлоt,о l<валiфiкованою електронноlо
l,il,ir,r,.., 1,11;,,{, 1.1npl;tii:tlзl ttl1,o гliдгt;rисiйс1,I]а "*Г_|lЯ" з вiдповiдlгtою квалirJ]il(0ванQ}о елек-гронною поз}]ачкою
(::.j(]y l].l() Hi7itltlBinlat; да,ri з/_tiЙоt,lел{l-.ля 
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2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
2,1. Кошти кредиту надаються Товариством у безготiвковiй формi шляхом Тх перерахування на
поточний рахунок Споживача, уключаючи використання реквiзитiв платiжноТ картки
NsXXXXXX****XXXX.
У випадку, якшо пiсля здiйснення (iнiцiювання здiйснення) Товариством платежу за реквiзитами
вищевказанот платiжнот картки виявиться, що платiж не може бути зарахований на рахунок з будь-
яких причин, якi не залежать вiд Товариства (в тому числi, але не виключно у випадку вiдсутностi
авторизацiТ платiжноТ картки), Сторони укладають додаткову угоду про змiну платiжних реквiзитiв
Споживача для надання кредиту за цим ,Щоговором. При цьому, така додаткова угода може бути
укладена лише протягом 24-х годин з моменту прийнятгя Товариством рiщення про надання
кредиту Споживачу. Якщо Сторони з будь-яких причин у вказаний строк не укладуть вказану
додаткову угоду Споживач втрачае право отримати кредитнi кошти за цим ,Щоговором, а у
Товариства не виникао прострочення кредитора.
2.2, Сума кредиту (його частина) перераховуеться Товариством протягом двох календарних днiв

року.
У випадку, якLцо Товариство здiйснюе перерахунок коштiв не у день укладання flоговору, а у
наступниЙ календарниЙ день, Графiк платежiв п!длягае коригуванню шляхом змiщення дати
повернення кредитУ, враховуючи строк кредиту (кiлькiсть днiв), зазначений в п.1.4,Щоговору, вiдлiк
якого в даному випадку починаеться з моменту надання коштiв. Новий Графiк платежiв
розмitлуоться Товариством в Особистому кабiнетi таlабо направляеться на електронну адресу
споживача
2.3, Товариство надае Споживачу через Особистий кабiнет:
- консультацiТ з питань виконання ,Щоговору, направляе рiзного роду повiдомлення та iнформацiю,
в тому числi у виглядiдокументiв ;

- iнформацiю про змiни в умовах надання кредиту (якщо TaKi змiни передбаченi ,Щоговором),
2.4, Кредит вважаоться наданим в день перерахування Товариством суми кредиту (загального
розмiру) за реквiзитами, згiдно п, 2,1. flоговору.
2.5, Кредит вважаеться погашеним в день отримання Товариством коштiв в погашення
заборгованостi за кредитом.



3. порядок оБчислЕння (нАрАхувАння), ЕкономlчнА cyтHlcTb тА БАзд
розрАхунку процЕнтlв. порядок змlни процЕнтlв.

3.1. Проценти, що нараховуються за цим,Щоговором о платою за користування кредитом.
Нарахування процентiв за flоговором здiйснюеться на залишок факгичноТ заборгованостi за
кредитом за кожен день користування кредитом протягом строку кредиту, виходячи iз фаtсичноТ
кiлькостiднiв у мiсяцi та у роцi, тобто метод "факт/факг".
Роз'яснення щодо процентiв:

. економiчна cyTHicTb процентiв - плата за користування кредитом;

. база для розрахунку процентiв - залишок фактичноТ заборгованостi за кредитом станом на
початок кожного календарного дня протягом строку кредиту;

о порядок обчиlслення процентiв здiйснюеться вiдповiдно до наступнот формули:
Проценти = <<база для розрахунку процентiв, з урахуванням умов п.3.2,Щоговору) помножити на
(процентну ставку вказану в п.1.5, яка дlе у вiдповiдний перiод строку кредиту, з урахуванням
умов flоговору),

З.2, .Що перiоду розрахунку процентiв включаоться день надання та день факгичного повернення
кредиту, але не включаеться перша дата сплати процентiв, вказана в Графiку платежiв. У випадку
якщо день надання та день повернення кредиту спiвпадають, нарахування процентiв здiйснюеться
за один день.
3.3. У випадку повного дострокового повернення кредиту Споживач зобов'язаний сплатити
проценти HapaxoBaнi на дату повного дострокового повернення кредиту (включно) за факгичний
строк користування кредитом. У випадку часткового дострокового повернення кредиту, Споживач
повинен сплати проценти HapaxoBaHi за користування кредитом до дати такого часткового
повернення кредиту (включно), в порядку передбаченому п.5.3 ,Щоговору. При цьому, пiсля
здiйснення такого ,часткового повернення кредиту здiйснюеться перерахунок зобов'язань
Споживача зi сплати процентiв, розмiр яких вказаний в Графiку платежiв у бiк зменшення, на умовах
та в порядку, передбачених в п. 5.2 цього !оговору, Пiсля здiйснення коригування зобов'язань
Споживача новий Графiк платежiв, що складаеться за формою визначеною в п.5.2 flоговору,
розмiщуеться Товариством в Особистому кабiнетi таlабо направляоться на електронну адресу
Споживача, що вказана в цьому пЩоговорi.
З,4. Розмiр процентноТ ставки, встановлений в п.1.5,Щоговору, залежить вiд умов rT встановлення
та е незмiнним протягом усього строку дiТ ,Щоговору та не може бути збiльшений Товариством в
односторонн ьому порядку.
.ii,l ; l(]( )i.i),ii,l,\t lt rt.;,t i i qtll iil l и l l;,tC l tli it ti уtиtltэиt,
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4. прАвА тА оБов,язки GToPlH
4.1. Товариство мае право:
1) вимагати вiд Споживача повернення кредиту, сплати процентiв за користування кредитом та
виконання ycix iнших зобов'язань, встановлених,Щоговором;
2) вiдмовити Споживачу у видачi кредиту пiсля пiдписання (акцепту) ним цього ,Щоговору у
випадках:
- передбачених Правилами;
- наявностi обставин, якi явно свiдчать про те, що наданий Споживачу кредит своечасно не
буде повернений,
- наявностi дiй чи бездiяльностi TpeTix осiб таlабо технiчних збоТв, що призводять до не
можливостi перерахування коштiв кредиту на користь Споживача;
3) укладати договори щодо вiдступлення права вимоги за !оговором або договори факгорингу
з будь-якою третьою особою без окремоТ згоди Споживача, але з обов'язковим повiдомленням
Споживача про таке вiдступлення протягом '10 робочих днiв iз дати такого вiдступлення;
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4) iншi права, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством УкраТни;
5) залучати колепорську компанiю до врегулювання простроченоТ заборгованостi Споживача,
якщо така заборгованiсть виникне за цим,Щоговором, з обов'язковим повiдомленням Споживача про
таке залучення протягом 10 робочих днiв iз дати такого залучення;
6) звертатися до TpeTix осiб, взаемодiя з якими передбачена п,8.7 цього,Щоговору, у порядку та
на умовах, передбачених чинним законодавством УкраТни та цим .Qоговором, з метою
iнформування про необхiднiсть виконання Споживачем зобов'язань за цим flоговором.7) повiдомляти представникам, спадкоемцям, поручителям, TpeTiM особам, взаемодiя з якими
передбачена п.8.7 цього ,Qоговору, iнформацiю про укладення Споживачем цього !оговору, його
умови, стан виконання, наявнiсть простроченоТ заборгованостi та iT розмiр, в порядку
передбаченому 3аконом УкраТни <Про споживче кредитування));
8) у випадку допущення Споживачем прострочення виконання зобов'язань за цим ,Щоговором
передавати iнформацiю про прострочену заборгованiсть близьким родичам, зокрема iнформацiю
про розмiр простроченоТ заборгованостi (розмiр кредиту, проценти за користування кредитом,
розмiр KoMiciT та iнших платежiв, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням i поверненням
кредиту), розмiр неустойки та iнших платежiв, що стягуються при невиконаннi зобов'язання за цим
,Qоговором або вiдповiдно до законодавства.
9) вимагати дострокового повернення кредиту, строк сплати якого ще не настав в повному
обсязi у порядку та випадках , передбачених в п.5.4 ffоговору,4.2, Товариствозобов'язане:
1) надати Споживачу кредит на умовах та в порядку передбачених !оговором;
2) прийняти вiд Споживача виконання зобов'язань за цим ,Щоговором (у тому числiдострокове
- як частинами, так i в повному обсязi)
3) на вимогу Споживача, надати iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та
iнформацiю, право на отримання якоТ закрiплене законодавством УкраТни;
4) повiдомляти Споживача про змiну даних, зазначених у роздiлi '10 !оговору у триденний строк
з моменту виникнення таких змiн, шляхом розмiщення вiдповiдноТ iнформацil на Веб-сайтi;
5) виконувати iншi обов'язки, передбаченi ,Щоговором, Правилами та чинним законодавством
УкраТни;
4.3. Gпоживач мае право:
1) достроково повернути кредит як в повному обсязi, так i частинами в порядку передбаченому
!оговором, сплатйвши проценти за користування кредитом виходячи з фапичного залишку суми
кредиту та фапичного строку користування кредитом;
2) вiдмовитись вiд укладення цього !оговору без пояснення причин, лише у випадку виконання
наступнихнеобхiдних умов:
а) письмово повiдомити про це Товариство не пiзнiше 14 (чотирнадцяти) календарних днiв з
моменту пiдписання та отримання примiрника цього !оговору. Таке повiдомлення направляеться
Споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цiнним листом за адресою
мiсцезнаходження Товариства, вказанi в !оговорi;
б) протягом семи календарних днiв з дати направлення Товариству повiдомлення, вiдповiдно до
попереднього пiдпункту,Щоговору, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згiдно з
цим ,Щоговором, та сплатити проценти за перiод з дня одержання кредитних коштiв до дня Тх
повернення за ставкою, встановленою в цьому!оговорi.
При цьому, у випадку неповернення Споживачем загальноТ суми кредиту таlабо процентiв за Тх
користування у зазначений строк, вiдмова Споживача вiд ffоговору вважаеться такою, lло не
здiйснювалась (не реалiзована) i цей ,Щоговiр продовжуе дiяти на умовах, передбачених ним;
3) доступу до iнформацiТ з питань надання фiнансових послуг Товариством та iнформацiТ,
право на отримання якоТ закрiплене законодавством УкраТни;
4) у випадку неможливостi виконати зобов'язання у встановлений TepMiH у повному обсязi,
i Hi цiювати п родовження ( пролонгацi ю) строку кредиту;
5) на звернення до Нацiонального банку УкраТни у разi порушення Товариством, новим
кредитором таlабо колекторською компанiею законодавства у сферi споживчого кредитування, у
тому числi порушення вимог щодо взаемодiТ iз споживачами при врегулюваннi простроченоТ
заборгованостi (вимог lлодо етичноТ поведiнки);
6) на звернення до суду з позовом про вiдшкодування шкоди, завданоТ у процесi врегулювання
простроченоТ заборгованостi за цим !оговором.
4.4. Споживачзобов'язаний:



1) у встановлений Договором строк, повернути кредит, сплатити проценти, штрафи та пенi (у
разi наявностi) та iншi платежi передбаченiffоговором;
2) повiдомляти Товариство про змiну даних, зазначених у роздiлi 10,Щоговору протягом 3-х
календарних днiв, зокрема через контакт-центр Товариства або засобами Особистого кабiнету;
3) виконувати iншi обов'язки, передбаченi цим .Щоговором, Правилами та чинним
законодавством УкраIни.

5. порядокповЕрнЕннякрЕдиту,сплАтипроцЕнтlв
5.1. Сторони домовились, lло повернення кредиту та сплата процентiв за користування кредитом
включно iз кiлькiстю платежiв, Тх розмiром та перiодичнiстю внесення, здiйснюватимуться згiдно
Графiка платежiв, KpiM випадку визначеного в пп.5.3. flоговору,5.2, l_]им Сторони визначають, що часткове дострокове повернення кредиту за цим пЩоговоропп
повинно здiЙснюватися у вiдповiдну дату платежу, що вказана в Графiку платежiв для сплати
процентiв.
У разi, якщо часткове дострокове повернення кредиту вiдбулося не в дату платежу, Графiк
платежiв коригуеться шляхом змiни Bcix наступних дат платежiв, якi починають обраховуватися з
дати дострокового часткового повернення кредиту, з урахуванням встановленоТ .Щоговором
перiодичностi сплати процентiв та незмiнностi кiнцевоТ дати повернення кредиту. При цьому,
сторони розумiють та погоджуються, що при вказаному коригуваннi останнiй перiод сплати може не
вiдповiдати встановленiй !оговором перiодичностi сплати процентiв (може бути меншим).
Пришад: Споживач 16,04.2021р отримав кредит строком на 360 днiв, перiодичнiсть сплати
процентiв 30 днiв, кiлькiсть платежiв 12, наступна дата сплати платежу 16.05.2021р., кiнцева дата
сплати - 11,04,2022р. Споживач достроково частково сплатив кредит 20.04.21р. - новий графiк
розрахуеться, виходячи з того, що строк кредиту залишаеться незмiнним, з 20.04.21р обрахуються
HoBi дати платежiв враховуючи встановлену перiодичнiсть - 30 днiв, наступна дата сплати
20.05.2021р, далi ; через кожнi 30 днiв, KpiM останнього перiоду сплати, який складе 26 днiв
(враховуючи незмiннiсть кiнцевого строку повернення кредиту).
Пiсля здiйснення коригування зобов'язань Споживача новий Графiк платежiв розмiщуеться
Товариством в Особистому кабiнетi таlабо направляеться на електронну адресу Споживача, tло
вказана в цьому !оговорi або окремо повiдомлена Споживачем Товариству у порядку
передбаченому flоговором. В даному випадку новий графiк платежiв складаоться Товариством за
довiльною формою тh вклlючае дату платежу, розмiр процентiв до сплати, розмiр кредиту до сплати,
загальну суму платежу, iнформацiю про вiдсутнiсть супутнiх послуг для Споживача та iншi умови
визначенi Товариством (за необхiдностi).
5.3. У разi направлення Споживачем коштiв з метою повернення в повному обсязi або частково
заборгованостi за кредитом, в тому числi але не виключно, достроково або при наявностi
прострочення, проЦенти за фактичний TepMiH користування кредитом повиннi бути сплаченi до
моменту такого повернення. При цьому, якщо коштiв tло направляються на повернення кредиту не
достатньо для повноТ сплати процентiв за перiод фактичного його користування, то вважаоться що
строк сплати таких процентiв настав i кошти в першу черry направляються на повернення цих
процентiв, з урахуванням черговостi передбаченоТ пунlсгом 5.6. цього !оговору.
5,4, У разi затримаl-{ня Споживачем сплати частини кредиту таlабо процентiв щонайменше на
один календарний мiсяць, Товариство мао право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого
ще не настав, в повному обсязi, Вимога надсилаеться у виглядi електронного листа на елепронну
адресу Споживача, зазначену в ,Щоговорi (або окремо надану Споживачем Товариству) таlабо
шляхом направлення повiдомлення на додатковi KoHTalcHi данi Споживача, вказанi в цьому
[оговорi (або окремо повiдомленi Споя<ивачем), в тому числi з використанням месенджерiв (ViЬег,
Теlеgгаm, тощо). Моментом отримання Споживачем повiдомлення е момент отримання
Товариством елекгрогlного пiдтвердження про таке направлення.
В даному випадку Споживач повинен здiйснити повне дострокове повернення кредиту та процентiв
протягом 30 календарних днiв, з Дня отримання вiд Товариства повiдомлення про таку вимогу, Якщо
протягом цього перiоду Споживач усуне порушення умов цього !оговору, така вимога Товариства
втрачае чиннiсть.
При цьому, в даному випадку вважаеться, що Споживач усунув порушення умов,Щоговору, якщо на
31-й день, з дня отримання вiд Товариства вищезазначеноТ вимоги, у Споживача буде вiдсутня
будь-яка прострочена заборгованiсть за .Щоговором, в тому числi заборгованiсть, що зумовила
направлення Споживачу вимоги таlабо заборгованiсть, що виникла пiсля направлення такоТ вимоги.
В iншому разi, вимога залишаеться дiйсною, а Споживач зобов'язаний не пiзнiше 30-го дня, з дня



одержання вимоги, повернути в повному обсязi кредит, сплатити проценти та iншi платежi
передбаченi !оговором.
5.5. Повернення кредитноТ заборгованостi Споживачем, Bci платежi та розрахунки, зазначенi у
цьому !оговорi, здiйснюються шляхом перерахування грошових коштiв на зазначенi в ,Щоговорi
таlабо на Веб-сайтi банкiвськi рахунки Товариства в нацiональнiй грошовiй одиницi УкраТни - гривнi.
З метою повернення кредитноТ заборгованостi Споживач може використовувати:- сервiси доступнi Споживачу в Особистому кабiнетi таlабо на Веб-сайтi, якi забезпечують
перерахування коцтiв в погашення заборгованостi перед Товариством з використанням реквiзитiв
платiжноТ картки;
- платiжнi термiнали банкiв, фiнансових установ, з якими у Товариства е вiдповiднi
домовленостi про приймання платежiв та переказ коштiв на банкiвський рахунок Товариства;
- iншi платiжнi сервiси таlабо власнi поточнi рахунки;

5.5.1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ для Споживача:
'l) У випадку здiйснення сплати заборгованостi за Договором з використанням платiжних
термiналiв/севiсiВ банкiв, фiнансових установ або шляхом здiйснення переказу з поточного
рахунку, тоlцо:

- для уникнення прострочення платежу, сплату заборгованостi необхiдно здiйснювати
за 5 (п'ять) робочих днiв до дати платежу, вказаноТ в Графiку платежiв.;

- у випадку здiйснення платежiв менше нiж за 5 (п'ять) робочих днiв до дати платежу,
вказаноТ в Графiку платежiв, в тому числi в останнiй день строку, у Споживача може
наступити прострочення за flоговором.

2) flопущення прострочення платежiв, вказаних в Графiку платежiв(новому графiку платежiв)
для Споживача може мати наступнi наслiдки:

- необхiднiсть сплати штрафу у розмiрiта порядку, що визначенl в п.6.4.Щоговору;
- вплинути на кредитну lсторiю та ускладнити отримання споживчого кредиту надалi;
- якlцо Спожйвач учасник Програми лояльностi - втрата права на отримання зниженоТ
процентноТ ставки.

5.6, Споживач здiйснюе платежi за.Щоговором у такiй черговостi:
5.6,1 . у першу чергу здiйснюються платежi з повернення простроченоТ суми кредиту та простроченi
проценти за користування кредитом. Якщо коштiв, що направляються для погашення
заборгованостi передбаченоТ даною чергою, недостатньо для iT повного погашення, погашення
повинно здiйснюватися у такiй черговостi:
- простроченi зобов'язання по процентам;
- простроченi зобов'язання по кредиту;
5.6.2. у другу чергу сплачуеться сума кредиту та проценти за користування кредитом, Якrло коштiв,
що направляються для погашення заборгованостi передбаченоТ даною чергою, недостатньо для iT

повного погашення, погашення повинно здiйснюватися у такiй черговостi:
-cTpoKoBi зобов'язання по процентам;
- cтpoKoBi зобов'язання по кредиту;
5.6.3 у третю чергу здiйснюоться сплата iнших платежiв за,Щоговором.
5.7. Цим Сторони погоджуються, що повернення заборгованостi за ,Qоговором може
здiйснюватися третьою особою. В даному випадку вважаеться, що Споживач (в т.ч. за
замовчуванням) на таку особу поклав обов'язок lлодо виконання зобов'язання за !оговором,
вiдповiдно до ст.528 l-|K УкраТни. В такому випадку Сторони погоджуються, що:1) Споживач повiдомив такiй особi iнформацiю (в т.ч. конфiденцiйну) щодо себе (майнового
стану, укладених правочинiв та iнш.); таlабо
2) Товариство мае право надати такiй третiй особi, iнформацiю (в т.ч. конфiденцiйну) щодо
Споживача (майнового стану, укладених правочинiв та iнш,)
При цьому, Споживач також розумiо та погоджуеться, lло виконання обов'язку за,Щоговором третьою
особою тягне для Споживача Bci правовi наслiдки, передбаченi ,Щоговором, в тому числi, але не
виl<лIючно, коригування Графiку платежiв, в порядку та на умовах визначених в п.5.2 ffоговору.5.8. l-|им, Споживач доручае Товариству iнiцiювати списання коштiв з вiдповiдного рахунку
Споживача з використанням реквiзитiв платiжних карток, що були зазначенi Споживачем при
отриманнi/поверненнi кредиту(iв), сплатi процентiв за його користування, та направляти Тх на
виконання:
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- поточних грошових зобов'язань Споживача за цим flоговором строк виконання яких наступив
вiдповiдно до порядку повернення кредиту та сплати процентiв за користування кредитом
встановленого в Графiку платежiв (новому графiку платежiв), в тому числi в декiлька етапiв;
- прострочених грошових зобов'язань .у cyMi, lло не перевищуе фапичноТ заборгованостi
Споживача на день списання, в тому числi в декiлька етапiв.
5.8,1 Споживач мае право в односторонньому порядку вiдмовитись або припинити списання коштiв
iз його банкiвського рахунку з використанням реквiзитiв платiжноТ картки на користь Товариства,
щляхом проставляння вiдмiтки про вiдмову вiд списання коштiв iз вiдповiдноТ платiжноТ картки в
Особистому кабiнетi/Мобiльному додатку.

6. вlдповlдАльнlсть cToPlH
6,1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов цього flоговору згiдно чинного
законодавства УкраТни, цього .Щоговору.
6.2. Порушенням умов цього ,Qоговору е його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змiстом цього flоговору.
6.3. У випадку повернення суми кредиту та сплати процентiв за користування кредитом протягом
3 (трьох) календарних днiв, пiсля закiнчення строку користування кредитом, пеня таlабо штраф за
несвоечасне виконання Споживачем зобов'язань за ffоговором не нараховуеться,
6.4. У випадку невиконання таlабо неналежного виконання Споживачем зобов'язань щодо
повернення суми, кредиту таlабо сплати процентiв за користування кредитом, Споживач
зобов'язаний сплатити Товариству штраф:
6.4.1, у розмiрi гривень на 4 (четвертий) день такого невиконання таlабо неналежного
виконання; та
6.4.2. у розмiрi гривень починаючи з 5 (п'ятого) дня за кожний день невиконання таlабо
неналежного виконання.
Роз'яснення щодо штрафу.. економiчна cyTHicTb штрафу - грошова сума, яку Споживач повинен сплатити Товариству у
випадку порушення cTpoKiB сплати кредиту таlабо процентiв, Вiдповiдно до ч.2 ст. 546 l_]K УкраТни
штраф е iншим видом забезпечення виконання зобов'язання;. база для' розрахунку штрафу -для цiлей цього ,Qоговору <база розрахунку)) не
використовуеться,'оскiльки штраф встановлено в абсолютному значенi, як результат використання
вiдповiдноТ бази до укладення .Щоговору;. порядок обчислення штрафу здiйснюеться вiдповiдно до наступноТ формули:
Штраф = <розмiр штрафу, встановлений за 4-ри днi порушення)) + (крозмiр штрафу, що
встановлений з 5-го дня) помножити на << кiлькiсть днiв порушення, починаючи з 5-го дня)).
6.4.3. Штрафи за [оговором нараховуються у момент сплати, але в будь-якому випадку граничний
розмiр сукупноТ суми неустойки (штрафiв), нарахованоТ за порушення Споживачем зобов'язань за
цим ,Щоговором, обмежуеться сумою визначеною, вiдповiдно до 3акону УкраТни кПро споживче
кредитування)).
6.5. У випадку порушення прав Споживача, неналежного виконання чи невиконання цього
оQоговору, Товариство несе вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством УкраТни та цим
,Щоговором.
6.6. Товариство не несе вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання зобов'язань
за,Щоговором, якlло воно спричинене:
- рiшеннями органiв законодавчоТ таlабо виконавчоТ влади УкраТни, якi унеможливлюють
виконання Товариством своТх зобов'язань за flоговором;
- причинами, що знаходяться поза сферою контролю Товариства;
- виникненням обставин непереборноТ сили.
6,7, Сторони погодилися, |ло у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дiТ непереборноТ
сили), що не залежать вiд волi CTopiH, TaKi як: вiйна, вiйськовiдiТ, блокади, мiжнароднi санкцiТ, iншi
дiТ держави, |ло створюють неможливiсть виконання Сторонами своТх зобов'язань, пожежi, повенi,
iншi стихiйнi лиха, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання
будь-якого з положень ,Щоговору на перiод дiТ зазначених обставин. ,Щоказом дiТ форс-мажорних
обставин е документ, виданий Торгово - промисловою палатою УкраТни та уповноваженими нею
регiональними торгово-промисловими палатами. Виникнення форс-мажорних обставин продовжуо
строк виконання взаемних зобов'язань CTopiH по [оговору на перiод тривалостi дiТ i лiквiдацiТ
наслiдкiв таких обставин без вiдшкодування збиткiв обох CTopiH.



7. порядок внЕсЕння змlн тА доповнЕнь, припинЕння, розlрвАння договору
7 ,1. Внесення змiн та доповнень до цього [оговору оформлюоться шляхом пiдписання
Сторонами додаткових договорiв/угод.
7.2. !iя flоговору припиняоться та ,Qоговiр може бути достроково розiрваний у випадках
передбачених чинним законодавством та цим ,Qоговором.

8. порядок взАемодlI зА договором
8.1. flля здiйснення взаемодiТ з Споживачем, вчинення iнщих дiй, Товариство мае право
використовувати данi Споживача, зазначенi в ffоговорi таlабо окремо повiдомленi Споживачем
Товариству у будь-який спосiб, таlабо законно отриманi Товариством з iнших джерел, зокрема данi
про мiсце проживання Споживача, додатковi KoHTaKTHi данi Споживача (номери телефонiв),
елепронну адресу та iншi данi Споживача.
8.2. Споживач пiдтверджуо, що додатковi KoHTaKTHi данi та електронна адреса, якi вказанi в

реквiзитах Споживча в Роздiлi 'l0 (РЕКВlЗИТИ ТА ПlДПИСИ CTOPIH> !оговору (або наданi
Споживачем Товариству окремо) належать саме Споживачу та знаходяться в його користуваннi,
володiннi та розпорядженнi. Споживач погоджуеться та розумiе, що цiданi можуть бути використанi
Товариством для здiйснення взаемодiТ з ним, в тому числi з метою врегулювання простроченоТ
заборгованостi, що може виникнути за цим !оговором. Така взаемодiя здiйснюеться Товариством з

урахування м вимог законодавства.
8.3. 3 метою уникнення доступу TpeTix осiб до iнформацiТ, що може надходити на додатковi
KoHTaKTHi данi таlабо електронну адресу Споживача вiд Товариства у процесi укладення, виконання
та припинення цього !оговору, Споживач бере на себе зобов'язання обмежити доступ TpeTix осiб
до таких контактних даних Споживача.
8.4, У випадку, якщо Споживач BBiB Товариство в оману щодо належностi саме йому додаткових
контактних даних таlабо елекгронноi адреси або проявив необачнiсть, в результатi якоТ досryп до
таких контактних даних отримали TpeTi особи, Товариство не несе вiдповiдальностi, що iнформацiя
яка передаеться Товариством Споживачу з використанням таких контактних даних стане доступна
TpeTiM особам, в тому числi iнформацiя про укладення цього !оговору, його умови, стан виконання,
наявнiсть простроченоТ заборгованостi та ТТ розмiр.
8.5. Цим Сторони домовились, що Товариство в процесi врегулювання простроченоТ
заборгованостi, яка може виникнути за цим flоговором, з метою повiдомлення Споживачу
iнформацiТ, що вимагаеться законодавством (в т.ч. пiд час першоТ взаемодiТ iз Споживачем) або
запитуеться Споживачем у Товариства вiдповiдно до умов цього flоговору або чинного
законодавства УкраТни, може використовувати додатковi контапнi данi Споживача таlабо
електронну адресу, що вказанi в ,Щоговорi (або наданi Споживачем Товариству окремо) rulя
надсилання текстових, голосових та iнших електронних повiдомлень.
При цьому, якlло Споживачем пiсля укладення цього,Щоговору було надано Товариству iнформацiю
про змiну його поточних контактних даних або про додатковi KoHTatстHi данi, в тому числi шляхом
внесення змiн та доповнень до даних, що мiстяться в Особистому кабiнетi, Товариство мае право
використати TaKi контапнi данi (доповненi/змiненi номери телефонiв, електронну адресу) д,lя
вказаних цiлей. lнформацiя надiслана на KoHTaKTHi данi (номери телефонiв, електронну адресу)
Споживача, наданi ocTaHHiM Товариству в будь-який спосiб в тому числi через Особистий кабiнет
вважаеться такою, що направлена Споживачу.
8.6, Якщо Споживачем буде допущено прострочення за цим,Щоговором та прийнято рiшення, що
його iнтереси при врегулюваннi простроченоТ заборгованостi буде представляти його представник,
та вiдповiдно до письмовоТ заяви Споживача або чинного законодавства УкраТни це буде виключати
можливiсть подальшоТ взаемодiТ Товариства безпосередньо з Споживачем, таке представництво
допускаеться, якlло будуть виконанi Bci наступнi вимоги:

Перший BapiaHT:
- Споживач письмово звернеться до Товариства з заявою, в якiй визначить, |ло
представництво при врегулюваннi простроченоi заборгованостi буде здiйснювати третя особа (в т.ч.
адвокат) та визначить в такiй заявi наступну iнформацiю - ПlБ, паспортнi данi, РНОКПП
представника, мiсце проживання представника, номер договору за яким буде здiйснюватися
представництво, перелiк документiв, визначених законодавством, що дають право на здiйснення
представництва такою особою, та надасть копiТ таких документи разом з листом (Форма заяви-
повiдомлення, lло подаеться Споживачем у разi залучення представника розмiщена на Веб-сайтi
Товариства);
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- Представник надасть Товариству письмову згоду на обробку його персональних даних за
формою розмiщеною на Веб-сайтi;
- Споживач рdзом з представником з'являться за адресою мiсцезнаходження Товариства та
за особистоТ присутностi нададуть уповноваженому представнику Товариства iнформацiю та
оригiнали офiцiйних документiв, якi необхiднi Товариству для проведення Тх належноТ перевiрки, а
також для виконання Товариством iнших вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiТ та якi
будуть задовольняти Товариство для завершення процедури належноТ перевiрки
( iде нтиф iкацiТiве рифi кацiТ) Спожи вача та йо го п редставн и ка ;- 3 наданих оригiналiв документiв, що зазначенi в попередньому абзацi цього пункгу.Щоговору,
будуть зробленi копiТ уповноваженим представником Товариства, якi будуть засвiдченi пiдписом
представника Товариства та вiдповiдно пiдписом Споживача, представника Споживача;
або

flругий BapiaHT:
- Споживач письмово звернеться до Товариства з заявою, в якiй визначить, цlо
представництво при врегулюваннi простроченоТ заборгованостi буде здiйснювати третя особа (в т.ч.
адвокат) та визначить в такiй заявi наступну iнформацiю - ПlБ, паспортнi данi, РНОКПП
представника, мiсце прохмвання представника, номер договору за яким буде здiйснюватися
представництво, перелiк документiв, визначених законодавством, шо дають право на здiйснення
представництва Споживача такою особою(Форма заяви-повiдомлення, lло подаоться Споживачем
у разi залучення представника розмiцена на Веб-сайтi Товариства);
- надасть нотарiально засвiдченi копiТ:. письмовоТ згоди представника на обробку Товариством його персональних даних за формою
розмiщеною на Веб-сайтi Товариства;, документiв, що дають право представнику зазначеному в письмовому зверненi Споживача
здiйснювати представництво Споживача для врегулювання простроченоТ заборгованостi за цим
.Щоговором;. офiцiйних документiв (паспорт, довiдка про присвоення РНОКПП тощо), що пiдтверджують
особу Споживача та представника Споживача та дають мох<ливiсть Товариству виконати вимоги
законодавства у сФерi запобiгання та протидiТ, та якi будуть задовольняти Товариство для
завершення процедури належноТ перевiрки (iдентифiкацiТ/верифiкацiТ) Споживача та його
представника,
8.7. Споживач з метою забезпечення можливостi додатковоТ взаемодiТ з ним за цим !оговором,
надае право Товариству взаемодiяти з наступними третiми особами:
- данi яких визначенi Споживачем в його реквiзитах, вказаних в Роздiлi 10 цього ,Щоговору;- данi яких (KoHTalTHi, персональнi тоrло) Споживач надав Товариству в процесi укладання,
виконання та припинення цього !оговору в будь-який спосiб, в тому числi, але не виключно через
lTC Товариства таlабо Особистий кабiнет таlабо через контакт -центр Товариства таlабо в iнший
спосiб, що дае можливiсть пiдтвердити таку передачу даних Споживачем;
- данi якi (KoHTaKTHi, персональнi тощо)Товариство отримало на законних пiдставах;
- якi е близькиМи особами Споживача, вiдповiдно до визначення, що наведено в 3aKoHi УкраТни
<Про корупцiю>, данi яких переданi Споживачем Товариству таlабо якi самостiйно надали своТ данi
та виявили бажання на взаемодiю за цим ,Qоговором, та повiдомили про це Товариство у будь-який
спосiб таlабо данi яких Товариство отримало на законних пiдставах.
Цим Сторони визначають, що для цiлей цього пЩоговору та вимог передбачених чинним
законодавством УкрЭТни, вищезазначенi TpeTi особи, право на взаемодiю з якими Споживач надае
Товариству - е третiми особами, взаемодiя з якими передбачена цим,Щоговором.
При цьому, Споживач пiдтверджуе, шо данiтретiх осiб, якiбудуть передаватися ним Товариству для
взаемодiТ за цим !оговором в процесi укладання, виконання та припинення цього [оговору BiH буде
попередньо узгоджувати з такими особами та отримувати вiд них згоду на таку передачу
Товариству.
8.8. l-|им Товариство повiдомляе Споживача, що Товариством (а у разi залучення - новим
кредитором або колекторською компанiею) в обов'язковому порядку буде здiйснюватися фiксування
кожноТ безпосередньоТ взаемодiТ з питань врегулювання простроченоТ заборгованостi (у разi
виникнення) iз Споживачем, його близькими особами, представником, спадкоомцем, поручителем,
або третiми особами, взаемодiя з якими передбачена цим flоговором, за допомогою вiдео- таlабо
звукозаписувального технiчного засобу з обов'язковим попередженням зазначених осiб про таке
фiксування, з Meтolo захисту правового iHTepecy учасникiв врегулювання простроченоТ
заборгованостi. Товариству, новому кредитору, колекторськiй компанiТ забороняеться повiдомляти
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iнформацiю про укладення Споживачем цього flоговору, його умови, стан виконання, наявнiсть
простроченоТ заборгованостi та iT розмiр особам, якi не е стороною цього ,Щоговору. L{я заборона не
поширюеться на випадки повiдомлення зазначеноТ iнформацiТ представникам, спадкоемцям,
поручителям, маЙновим поручителям споживача, TpeTiM особам, взаемодiя з якими передбачена
,Щоговором та якi надали згоду на таку взаомодiю, на випадки передачi iнформацiТ про прострочену
заборгованiсть близьким особам Споживача iз дотриманням вимог чинного законодавства УкраТни.

9. lншl умови договору
9.'1. L]ей ,Щоговiр складено в 2 (двох) оригiнальних примiрниках украТнською мовою, по одному
для кожноТ iз CTopiH, що мають однакову юридичну силу.
9,2. Договiр вважаеться укладеним з моменту його пiдписання електронними пiдписами CTopiH
та дiе до повного виконання Споживачем зобов'язань за ним.
9.3. Yci неврегульованi цим !оговором правовiдносини CTopiH регулюються чинним
законодавством УкраТни.
9.4, Недiйснiсть ,окремих умов цього flоговору, встановлена рiщенням суду, не може мати
наслiдкiв недiйсностi всього ,Щоговору та в будь-якому разi не звiльняо Споживача вiд грошового
зобов'язання повернути кредит, сплатити проценти та суму неустойки за користування кредитом.
9.5. 3 укладенням цього .Щоговору Споживач надае свою однозначну, беззастережну i

необмежену згоду на обробку персональних даних, у тому числi, на Тх збiр, систематизацiю,
накопичення, зберiгання, уточнення (оновлення та змiну), використання, розповсюдження,
передачу, знеособлення, блокування та знищення будь-якоТ iнформацiТ, що стосуеться Споживача.
Споживач також дае дозвiл на передачу Товариству своТх персональних даних, а також дао згоду
на те, що Товариство мае право направляти SМS-повiдомленняl листи - повiдомлення на
електронну адресу Споживача/повiдомлення, вiдправленi iншими засобами, комерцiйнi пропозицiТ
Товариства та рекламнi матерiали, при цьому Споживач погоджуеться з тим, шо направлення
вказаноТ iнформацiТ на елепронну пошту /номери телефонiв, повiдомленi Споживачем, Товариство
буде здiйснювати'як самостiйно, так i з залученням контрагентiв (операторiв мобiльного зв'язку
тощо). Споживач погоджуеться i розумiо, що саме BiH несе Bci ризики, пов'язанi з тим, шо
направлена Товариством iнформацiя стане доступною TpeTiM особам. Споживач ознайомлений з
тим, lло в будь- який момент дiТ,Щоговору може вiдмовитись вiд отримання вказаних повiдомлень.
9.6. Порядок уклiадення flоговору та створення електронних пiдписiв CTopiH.
Цей Договiр уtсlадаеться шляхом направлення його тексту пiдписаного зi Сторони Товариства
електронним пiдписом, в Особистий кабiнет Споживача для ознайомлення та пiдписання.
Електронний пiдпис Товариства створюеться на ,Щоговорi шляхом накладення аналоry
власноручного пiдпису уповноваженоТ особи Товариства та вiдтиску печатки Товариства, що
вiдтворенi засобами електронного копiювання, за зразком попередньо узгодженим Сторонами в
укладеному ,Щоговорi про використання аналогу власноручного пiдпису дrя вчинення правочинiв.
!оговiр вважаетьсЯ укпаденим з моменту його пiдписання електронним пiдписом Споживача, lло
створений шляхом використання Споживачем одноразового iдентифiкатора, який формуеться
автоматично на cTopoHi Товариства для кожного разу використання та направляеться Споживачу
на номер мобiльного телефону повiдомлений ocTaHHiM Товариству в lTC Товариства/зазначений в
цьому flоговорi. Введення Споживачем коду одноразового iдентифiкатора з метою пiдписання
елепронним пiдпиQом одноразовим iдентифiкатором цього [,оговору створюе пiдпис Споживача на
пЩоговорi та вважаоiься направленням Товариству повiдомлення про прийнятгя в повному обсязi
умов цього.Щоговору.
9.7. Споживач пiдписанням цього .Щоговору надае Товариству свою згоду на збiр, зберiгання,
використання та поширення через бюро кредитних iсторiй вiдомостей, що складають його кредитну
iсторiю, та на формування кредитноТ icTopiT, яка i хараrсеризуватиме виконання прийнятих
Споживачем на себе зобов'язань за ,Щоговором. Товариство може надавати iнформацiю про
Споживача наступним бюро кредитних iсторiй: ПАТ <Перше всеукраТнське бюро кредитних iсторiй>
(02002, MicTo КиТв, ВУЛИЦЯ еВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 1'1), ПАТ
<Мiжнародне бюро кредитних iсторiй> (03062, м. КиТв, пр-т. Перемоги, 65 офiс 306), ТОВ
(УКРАТНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ lСТоРlЙ) (оlоо1, м.китв, вул. грушевського, 1-д).
9.8. Пiдписуючи цей,Щоговiр, Споживач пiдтверджуо, що:- перед укладенням цього !оговору йому була в чiткiй та зрозумiлiй формi надана iнформацiя:
а) за спецiальною'формою (паспорт споживчого кредиту) вiдповiдно до ст.9 3акону УкраТни кПро
споживче кредитування; б) вказана в ч.1, 2 ст.12 3акону УкраТни <Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) та розмiщена на Веб-сайтi;
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- BiH ознайомлений з yciмa умовами Правил надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ кАВЕНТУС
УКРАТНА), (далi -. Правила), що розмiщенi на Веб-сайтi та затвердженi наказом Ne644-0ff вiд
07.05.2021 року, повнiстю розумiе Тх, погоджуоться з ними i зобов'язуеться неухильно Тх

дотримуватися;
- данi, що стосуються його особи (данi паспорту, РНОКПП, ПlБ, мiсце проживання, iнше),
зазначенi в преамбулi, та реквiзитах cTopiH цього !оговору е актуальними, правильними та
вiдповiдають дiйсностi. Споживач погоджуеться, що наявнiсть помилок таlабо неточностей, таlабо
описок в таких даних, не впливають на зобов'язання Споживача, передбаченi цим flоговором;- BiH погоджуеться, що у випадку передбаченому пп,2 п,4,1,,Qоговору для Товариства не
наступае прострочення кредитора ;

- BiH погоджуоться, lло у випадку допущення ним прострочення виконання зобов'язань за цим
пЩоговором, Товариство мае право передавати iнформацiю про прострочену заборгованiсть його
близьким родичам, зокрема про розмiр простроченоТ заборгованостi (розмiр кредиту, проценти за
користування кредитом, розмiр KoMiciT та iнших платежiв, пов'язаних з отриманням,
обслуговуванням iповерненням кредиту), розмiр неустойки та iнших платежiв, що стягуються при
невиконаннi зобов'язання за цим,Щоговором або вiдповiдно до закону;
- BiH не заперечуе проти права Товариства залучати до врегулювання простроченоТ
заборгованостi колекторську компанiю у разi невиконання зобов'язань за цим.Qоговором;- йому вiдомо про передбачену статтею 182 Кримiнального кодексу УкраТни вiдповiдальнiсть
за незаконне збирання, зберiгання, використання, поширення ним конфiденцiйноТ iнформацiТ про
TpeTix осiб, персональнi данi яких будуть переданi ним Товариству в процесi укладання, виконання
та припинення цього,Щоговору;
- що додатковi KoHTaKTHi данi Споживача та електронна адреса, якi вказанi в цьому,Щоговорi
(або будуть наданi Товариству окремо) належать саме йому та BiH розумiе, що за такими
контактними даними Товариство може здiйснювати взаемодiю iз Споживачем в порядку
встановленому чинним законодавством УкраТни, з урахуванням роздiлу 9 цього Договору;
- BiH попередньо узгодив з третiми особами, данi яких зазначенi в роздiлi 10 цього flоговору
передачу ix даних Товариству для забезпечення взаемодiТ за цим ffоговором та отримав вiд них
згоду на таку передачу, та зобов'язуеться при передачi даних TpeTix осiб Товариству в будь-який
спосiб в процесi укладання, виконання та припинення цього,Щоговору узгоджувати таку передачу та
отримувати згоду вiд таких осiб на таку передачу.
9.9. Bci повiдомлення мiж Сторонами здiйснюються у письмовiй формi (в т.ч. електроннiй), або
через Особистий кабiнет.
9.'10. Сторони домовились, |ло примiрник цього ,Щоговору вважаеться отриманим Споживачем,
якщо Товариство його направило на електронну адресу вказану Споживачем в Особистому
кабiнетiЩоговорi таlабо безпосередньо в Особистий кабiнет.
У випадку вiдправлення flоговору в Особистий кабiнет, Споживач приймае та пiдтверджуе, що данi
Особистого кабiнету е його контактними даними, якi були ним зазначенi пiд час укладення flоговору
та якi дають мо>клtивiсть Споживачу переглядати уlоадений !оговiр, завантажити його на свiй
персональний комп'ютер або iнший пристрiй, створити копiю на паперовому HociT i таким чином
отримати у формi, шо унемо>t<лtивлюе змiну Його змiсту. В цьому випадку датою вiдправлення
,Щоговору вважаеться дата, з якоТ Споживачу в Особистому кабiнетi стао доступним текст
укладеного Щоговору
Примiрник договору, а також додатки до нього надсилаються Споживачу одразу пiсля його
пiдписання, але до початку надання кредиту.
Повторне направлення flоговору Споживачу здiйснюеться на запит Споживача, що можё бути
направлений Споживачем Товариству в письмовiй формi на поштову адресу, в письмовiй
(електроннiй) формi на електронну адресу або шляхом подання Споживачем заявки засобами
телефон ного зв'язку до Контакт-центру.
9.10.1.Умови виготовлення та отримання засвiдчених копiй.Щоговору на паперi з
електронного документа.
Споживач мао право отримати вiд Товариства засвiдчену копiю,Щоговору на паперi з електронного
документа. Для цього Споживачу необхiдно в письмовiй (елепроннiй) формi звернутися до
Товариства шляхом направлення запиту на поштову адресу або елепронну адресу Товариства.
Письмовi (елепроннi) запити Споживача, з яких не можливо встановити авторство, а також ycHi
запити про надання копiТ,Щоговору на паперi, розгляду не пiдлягають.
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Пiсля надходження до Товариства запиту Споживача на отримання копiТ ,Щоговору на паперi з
елеffiронного документа, Товариство здiйснюе роздрукiвку на паперi пiдписаного Сторонами
!оговору, на який наносить пiдпис уповноваженоТ особи Товариства та вiдтиск печатки Товариства
з метою засвiдчення копiТ,Qоговору.
Виготовлену на паперi та засвiдчену Товариством копiю !оговору з електроllF|ого документа,
Товариство направляе протягом 30-ти календарних днiв за мiсцем проживання Споживача
(виключно), що вказане в ,Щоговорi. У випадку змiни мiсця проживання Споживача, вiдправка копiТ

!оговору на iншу адресу можлива тiльки пiсля надання Споживачем пiдтвердних документiв,
засвiдчених пiдписом Споживача, якi будуть задовольняти Товариство з точки зору заходiв
здiйснення актуалiзацiТ даних щодо новоТ адреси Споживача вiдповiдно до внутрiшнiх документiв
дiючих в Товариствi та вимог чинного законодавства УкраТни з питань запобiгання та протидiя
легалiзацiТ (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищення,
9.1 1. Bci додатки до цього flоговору пiдписанi Сторонами о невiд'омною частиною flоговору.
9,12. Сторони зобов'язуються зберiгати конфiденцiйнiсть щодо умов flоговору та iншоТ iнформацiТ,
що одержуоться одною Стороною вiд другоТ пiд час виконання !оговору.
9.13. Споживач також погоджуеться, що Товариство мае право ознайомлювати з умовами
,Щоговору TpeTix осiб, якi вiдповiдно до укладених з Товариством договорiв надають поручительство,
майнове поручительство таiабо гарантiю таlабо заставу у забезпечення виконання зобов'язань
Споживача за flоговором таlабо до яких переходить право вимоги до Споживача за ,Щоговором
таlабо надають (планують надавати) Товариству будь-якi послуги.
9.14. Мiсцем виконання цього flоговору е мiсцезнаходження Товариства, зазначене в роздiлi 10

цього flоговору. 10. рЕквlзити тА пlдписи cтoPlH

ТОВАРИСТВО iспожИВАЧ

!РНОКПП:

iПаспорт: серiя _, виданий

;(-)-року
i 3ареестроване мiсце проживанн я,. _
{

i
i

i

i додатковi KoHTatсгHi данi Позичальника:
iОсобистий кабiнет, номери моб телефонiв

,+380.

jKoHTalcHi данi третьоТ особи.

i+380 (vmочненнл(уmочнення кому належumь)

iЦим пiдтверджую, що MeHi вiдомо про
iпередбачену статтею 182 Кримiнального
j кодексу УкраТни вiдповiдальнiсть за незаконне
:збирання, зберiгання, використання,
iпоширення конфiденцiйноТ iнформацiТ про
iTpeTix осiб, данiяких я зазначив вище.

i Пiдписано електронним пiдписом,.
| 
одноразовим iдентифiкатором
il пlБ l
I

-i
"l

ПlБ:

: Найменування: ТОВ кАВЕНТУС УКРАТНА)
:Код за еДРПОУ: 41078230
:Лiцензiя НКФП вiд 28.0З.2017р., видана на
: пiдставi Розпорядження НКФП Ns753
:МiсцезнаходженнЯ: 03062, м. КиТв, пр,

'Перемоги, 90-А
i l BAN UA1 632064900000265070526000'1 7
,Найменування банку: АТ КБ (ПРИВАТБАНК)
:МФО банку: 320649
:ТеЛ КОНТаКТ-ЦеНТРУ: 0 (800) 330 263
, (безкоштовно по YKpaTHi);
; Email: info@cгeditplus.ua

l:

+380.

Emai

ffi^ъ
ь В.В./
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Додаток 1

,Що,Щоговору про надання споживчого кредиту
Nэ_вiд 2021року

СПоЖИВАЧ: рнокпп

Обрати необхiдне:
Llей Графiк платежiв розрахсвуеться, виходячи з припущення, що Споживач виконао своТ обов'язки
на упловах та у строки, визначенi в !оговорi,
(засmосовусmься, якulо dля спожчвача не переабачена наявнiсmь знuжкu на сmанdарmну
проценmну сmавку)

L{ей Графiк платежiв розраховуеться з урахуванням перiоду
ставки, виходячи з припущення, що Спожива.t виконае cBol'
визначенi в ffоговорi.
Наявнiсть зни)]{ки на стандартну процентну ставку ТАК
llерiод знижки до _ potty (включно)

(засmосовуеmься, якulо 0ля спажчвача переOбачена наявнiсmь
сmавку)

застосування зниженоТ процентноТ
обов'язl<и на умовах та у строки,

знuжкu rla сmанOарmну гlроценmну

тАБлиця
обчислення загальноТ BapTocTi кредиту для споживача та реальноТ рiчноТ процентноТ

ставки за договором про споживчии кредит

Заалlы
l-El

вартЬгь
крqципу,

rЁ

,18

х
)(

Обрати необхiдне:

(засlllосовуеrпься, якulо апя спожuвача переdбачена наявнiсmь знuжкu на сmанаарmну проценmну
сrпавку)
або
1 i:ili.1,1tr;'i i il,i1,1t.tir;i, ilrlX{}j]
(засmосовусmься,
проценmну сmавку)

1, Усього сума платежiв за розрахунковий перiод складе _ грн.
2, Усього сума процентiв за користування кредитом складе _грн.

iнt,]11 з cTpокy кредиту, розрахунки зiJ кредитом будуть t\лати наступнi значення:
якu4о 0ля спожчвача не переOбачена наявнiсmъ знuжк1,1 на сmанOарmну

Реальна

фна
проLFfiг
+l€l

clElE}l€,

Чо
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3.
4,

Реальна рiчна процентна ставка складе _О/о рiчних;
3агальна BapTicTb кредиту складе _грн.

Код за еДРПОУ оtримувача: 41078230

Найменування банку: iАТ КБ кПРИВАТБАНК>

Банкiвськийрахунок(lВАN): UA1632064900000265070bZOOOOlZ

МФО: 
1320649: | Оплата згiдно договору Ns _ вiд (_)_ 20_р., 

1

}

]

Призначення платежу, iгiн

споживАч

]

lПiдписано електронним пiдписом одноразовим
iдентифiкатором / /

*___l
1

:rо--;,,-}
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Додаткова угода до
дoгoBoPyN9-пpoнаданHяспoживчoгoкpeдитyвiд-poкy

м.КиТв

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
<Товариство>), в особi ,Щиректора
Статуту, з однiеТ сторони,

дд.мм.рррр гг:хх:сс

ВlДПОВlДАлЬНlСТЮ кАВЕНТУС УКРАiНА)
ffовгаля Володимира Вiкторовича, lло дiе на

(далi
пiдставi

рнокпп

" 
яъ J iilfi;;,};': #ilfi ,";:т: l,ffi iъ Jla""xil

споживчого кредиту N0_ вiд р.(далi - к,Щоговiрu), про наступне.

1. Сторони дiйшли згоди викласти перший абзац п.2,1 flоговору в редакцiI наступного
змiсту:
кКошти кредиту надаються Товариством у безготiвковiй формi шляхом Тх перерахування на
поточний рахунок Споживача, уключаючи використання реквiзитiв платiжноТ картки
NsXXXXXX****XXXX,.))

2. Yci iншi умови пЩоговору залишаються без змiн.

3. !ану додаткову угоду укладено у двох оригiнальних примiрниках, що мають piBHy
юридичну силу, по одному примiрнику для кожноТ зi cTopiH.

4. !ана Додаткова угода набирае чинностi з моменту iТ пiдписання електронними
пiдписами CTopiH, зокрема з боку Споживача - електронним пiдписом Споживача, lло
вiдтворений шляхом використання Споживачем одноразового iдентифiкатора, який
формуоться для кожного разу використання та направляеться Споживачу на номер
мобiльного телефону, повiдомлений ocTaHHiM Товариству в lTC Товариства/зазначений в
!оговорi, та з боку Товариства - електронним пiдписом у виглядi аналоry власноручного
пiдпису уповноваженоТ особи Товариства та вiдтиску печатки Товариства, lло вiдтворенi
засобами електронного копiювання.

5. !ана ,Щодаткова угода е невiд'емною частиною !оговору. Bci термiни та
скорочення, шо використовуються в цiй Додатковiй угодi мають таке ж значення, шо i в
!оговорi.

6. Сторони домовились, lло примiрник цiеТ ДодатковоТ угоди вважаеться отриманим
Споживачем, якlло Товариство його направило на електронну адресу вказану Споживачем в
Особистому кабiнетi/ffоговорi таlабо безпосередньо в Особистий кабiнет.

7. рЕквlзити тА пlдписи cToPlH

jтовАриство споживАч

l Найменування: ТОВ кАВЕНТУС УКРАТНА>
lКод за еДРПОУ: 41О7823О
lЛiцензiя НКФП вiд 28.03.2017р., видана на
lпiдставi Розпорядження НКФП Ns753
l[\Лiсцезнаходження: 03062, м. КиТв, пр,
Перемоги, 90-А

; l BAN UA1 6320649000002650705260001 7
:Найменування банку: АТ КБ кПРИВАТБАНК)
iМФО банку: 320649

П iдписано електронним пiдписом
одноразови м iдентифiкатором.

Паспорт: серiя _, виданий
(-))-року
3ареестроване мiсце проживанн я,, _

:ТеЛ КОНТаКГ-ЦеНТРУ: 0 (800) 330 263

/пlБl


