За Кредитодавця __________________

Позичальник ________________

документів та відомостей, наданих фізичною особою; проводять його ідентифікацію і
верифікацію; визначають кредитоспроможність, тощо.
1.1. У разі прийняття позитивного рішення про надання кредиту з Позичальником укладається
кредитний договір.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
2.1. Права та обов’язки Кредитодавця
4.1.1. Кредитодавець має право:
1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки
цільового використання кредиту;
2) вимагати від Позичальника повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному
обсязі у разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на
один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла
- щонайменше на три календарні місяці. Кредитодавець у письмовій формі повідомляє Позичальника
про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом
якого вони мають бути здійснені.
3) відмовити фізичній особі в укладенні кредитного договору у разі ненадання документів чи
відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством та/або внутрішніми
документами Кредитодавця. У разі відмови Кредитодавця від укладення кредитного договору на
підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро
кредитних історій, фізичній особі безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких
джерел, за його бажанням - у письмовій формі.
4) проводити за погодженням із Позичальником реструктуризацію зобов’язань за Договором.
4.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:
1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й
дострокове як частинами, так і в повному обсязі);
2) у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за
цим Договором за 10 днів до початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та
сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень, розглянути
таке впродовж 3-х днів та впродовж 5-ти днів дати чітку і однозначну відповідь.
2.2. Права та обов’язки Позичальника:
2.2.1. Позичальник має право:
1) вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього Договору та
законодавства України;
2) письмово звернутися до Кредитодавця за 10 днів до початку строку або настання терміну
платежу (повернення кредиту та сплати процентів) щодо перенесення строків або термінів платежів
за цим Договором у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень;
3) в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом
збільшення суми періодичних платежів. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого
кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом за період фактичного
користування кредитом. Кредитодавець не встановлює Позичальнику будь-яку плату, пов’язану з
достроковим поверненням кредиту.
4) протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного Договору відмовитися від цього
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір
відмовитися від кредитного Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі.
Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
кредитного Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані
згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх
повернення за ставкою, встановленою Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які
інші платежі у зв’язку з відмовою від кредитного Договору.
2.2.2. Позичальник зобов’язаний:
1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним п. 1.1. цього Договору;
За Кредитодавця __________________

Позичальник ________________

2) погашати кредит та сплачувати проценти згідно графіку визначеному розділом 6 цього
Договору.
3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового
використання кредиту.
4) у разі затримання сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний
місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на
три календарні місяці, здійснити повернення кредиту протягом 30 календарних днів, а за кредитом,
забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання
від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу, відповідно до умов Договору. Якщо протягом цього
періоду Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ.
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) встановлюється виходячи з процентної ставки
___ відсотків річних. Базою для нарахування процентів є початкова сума кредиту.
3.2. Процентна ставка за цим кредитним договором є фіксованою.
3.3. Реальна річна процентна ставка становить __ відсотків річних
Реальна річна процентна ставка розраховується у процентах за формулою:

де ЗВ - загальні витрати за кредитом (п.6.);
К - загальний розмір кредиту (п.6.);
Т - строк користування кредитом у календарних днях. Строк користування рахується від
дня, наступного за днем надання коштів за договором, до дня повернення такого кредиту
(повного погашення основного боргу за кредитом), передбаченого Договором.
Наведені обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту (п.6.)
Позичальника базуються на обраних Позичальником умовах кредитування і на припущенні,
що кредитний договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а
Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в
Договорі.
3.4. Плата за користування кредитом нараховується щомісячно. Загальна вартість кредиту
зазначена у п.6. Частка основної суми та процентів в цій фіксованій сумі розраховується
Кредитодавцем згідно п.6. Останній платіж коригується виходячи із залишку основної суми
та несплачених процентів.
3.5. Платежі по кредитах сплачуються Позичальником в терміни, що встановлені п.6 цього
договору, через касу Кредитодавця готівкою, або шляхом перерахунку на поточний рахунок
Кредитодавця. Днем сплати є день надходження коштів в касу або на розрахунковий рахунок
Кредитодавця.
3.6. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим
Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені
проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до кредитного договору.
5.7. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту
та/або процентів за цим Договором, він зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця
пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний
день прострочення, починаючи з першого дня порушення Позичальником умов Договору.
Сума пені не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
4. ГРАФІК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ КРЕДИТУ
Сплата по кредиту проводиться до ___ числа кожного наступного місяця

За Кредитодавця __________________

Позичальник ________________
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5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ
5.1. При укладенні даного Договору Позичальник стверджує, що:
1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не
скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також
йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;
2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
3) він не перебуває від впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей
Договір;
4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи
обману;
5) він вважає умови Договору вигідними для себе;
6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний
фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;
7) Кредитодавцем йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і статті 9 Закону
України «Про споживче кредитування».
6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ
6.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом
(стаття 30 Закону України „Про інформацію”) та може бути поширена лише за взаємною
згодою Сторін, крім випадків, визначених чинним законодавством України.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства.

За Кредитодавця __________________

Позичальник ________________

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Зміни та доповнення до цього Договору можліві тільки за згодою сторін, та оформляються
додатковим Договором у письмовій формі, який є невід’ємною частиною основного
договору.
8.2. Спори, що виникають з умов цього Договору, розглядаються в суді за місцезнаходженням
Кредитодавця, якщо інше не визначено додатковим Договором.
8.3. Позичальник підтверджує те, що Кредитодавцем була надана інформація про фінансову
послугу, що пропонується Позичальнику, із зазначенням вартості цієї послуги, про умови
надання додаткових фінансових послуг та їх вартість, про порядок сплати податків і зборів за
рахунок Позичальника в результаті отримання фінансової послуги, про правові наслідки та
порядок здійснення розрахунків з Позичальником внаслідок дострокового припинення
надання фінансової послуги, про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та
порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги,
про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установами, надані реквізити органу, який здійснює
державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту
прав споживачів.
8.4. Згідно цього Договору відсутня необхідність укладення договорів щодо додаткових чи
супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням
кредиту.
8.5. До правовідносин, пов'язаних з укладанням та виконанням цього Договору застосовується
строк позовної давності тривалістю у 3 три роки (ст.259 ЦК України).
8.6. Сторони зобов'язані належно реагувати на письмові та усні звернення одна одної, письмово
повідомляти одна одну про зміну адреси (місцезнаходження), місця перебування, номера
телефону, протягом п’яти днів з дня виникнення зазначених змін.
8.7. Цей Договір складено у двох примірниках – один для Позичальника та один для
Кредитодавця.
8.8. Всі питання, не врегульовані даним Договором, регулюються відповідно до чинного
законодавства України та Внутрішніх правил надання фінансових послуг надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту товариства з обмеженою
відповідальністю «Кредитсервіс».
9. ПІДПИСИ, АДРЕСИ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВ «Кредитсервіс»
Код за ЄДРПОУ 41125531
01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд.
36-Д, офіс 63
Поточний рахунок №26005052624315
в ПАТ "КБ Приватбанк"
МФО 300711
(Свідоцтво про внесення Товариства до
Державного реєстру фінансових установ №
__________ від ___________,)
Директор
Богодухов Дмитро Олександрович
МП

_____________________________
(підпіс)

За Кредитодавця __________________

ПОЗИЧАЛЬНИК
______________________________________
(ПІБ фізичної особи)

______________________________________
______________________________________
(місце проживання)

Паспорт: Серія ___ №_________,
виданий _______________________________
_____________________________ _________
«___» ______________р.
ідентифікаційний номер _______________
Тел. / Факс. роб.______________________
Тел.моб. ____________________________
____________________________________
(підпіс)

Позичальник ________________

