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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВI ДПОВI ДАЛЬНI СТЮ кФI НАНСОВА КОМПАНI Я

(ПРОСТО MAHI ), iдентифiкацiйний код за СДПРОУ 4З| 62З29,

мiсцезнаходж ення:
що здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про
ФК
JфB0000382 вiд 05 ж овтня 202l року та лiцензii виданоТ
реестрацiю фiнансовоi установи
згiдно розпорядж ення Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюс держ авне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг Ns 2402 вiд 28. l l ,2019 року (нада_lli iменуеться "Кредитодавець"), в
особi директора
що дiе на пiдставi Статуту, з однiсТ
сторони, та
(для фiзичних осiб: прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, iдентифiкацiйний код,
мiсце прож ивання; для ФОП: прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, код ДРФО, серiя та
номер свiдоцтва, ким
коли видане, мiсце реестрацii; для юридичних осiб: повне
найменування, код СДПРОУ, прiзвище iм'я по батьковi представника, документ на пiдставi
якого дiе представник (надалi iменуеться 'ОПозичальник"), з iншоi сторони, в подальшому
О'Сторони",
а кож на окремо "Сторона", уклали цей Щоговiр (за
разом iменуються
програмою Кредит Стандарт)
про надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
(надалi
iменуеться ",Щоговiр") про наступне:
фiнансового кредиту

,

i

NЬ_

l.

прЕдмЕт договору

1.1. 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 Договором. Тип
процентноi ставки  фiксована.
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, е виключним наслiдком

неналеж ного виконання Позичальником умов .Щоговору та
Позичальником порушень у виконаннi зобов'язань.
| .2. Тип кредиту (кредитна програма): _.
1.3. Кредитодавець надае Позичальнику кредит з
цiльове призначення кредиту).
1.4. Кредитодавець зобов'язаний ьидати кредит Позичальнику протягом
(далi

робочих



днiв з дня

_

(___)

пiдписання цього .Щоговору, та отримання Кредитодавцем Заявки

Позичальника на отримання Кредиту, аJI е не ранiше дня оформлення правочину, необхiдного
для забезпечення виконання зобов'язання за цим !оговором та виконання й оплати
обов'язкових послуг визначених в п.1.8 rЩоговору. В якостi забезпечення cBoix зобов'язань за
(заставу; заклад; iпотеку) Кредитодавцю
цим ,Щоговором ГI озичальник нада€ в _
1.5.

вiд

(пропuсом) лнiв

Строк дii Щоговору: Кредит надаеться строком на

дати

року. / fоговiр набувае 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 позич{ lльником 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 !оговору, пеня за неналеж не виконання
Позичальником зобов'язань нараховуються в розмiрi визначеному п.5.2 [ оговору ло
повного розрахунку за,Щоговором.
1.6. Кредит надаеться Позичальнику згiдно заяви Позичальника шляхом безготiвкового
заявi.
перерахування суми кредиту на рахунок (рахунки) вказанi Позичальником
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 [ оговору.
т ься дж а списання вiдповiдноi суми з рахунку
i.7..Щатою надання кредиту вваж а€
Кредитодавця. Щатою повернення (погашення) кредиту так само як
датою сплати
вваж асться дата
нарахованих процентiв та штрафних санкцiй, в разi Тх наявностi
зарахування коштiв на рахунок Кредитодавця.
1.8. Реальна рiчна процентна ставка, opicHToBHa загальна BapTicTb кредиту, додатковi та
супутнi послуги TpeTix осiб, обов'язковi для отримання кредиту, що також вiдображ енi у
ffодатку 2 до цього,Щоговору, складають:
0%
1.8.1. Реальна рiчна процента ставка складае
рiчних. OpicHToBHa загальна
BapTicTb кредиту складас _
% вiд суми кредиту (у процентному виразi) або
L________J гривень _ копiйок (у грошовому виразi) та включае в себе:
% вiд суми кредиту (у
1.8.2.Проценти (вiдсотки) за користування кредитом
(у грошовому виразi);
гривень
копiйок
процентному виразi) або
)
(П.I .Б), який здiйснюе
1.8.З.Вартiсть послуг кредитного посередника.
становить
гривень
свою дiяльнiсть за адресою
,
копiйок
1.9. ,Щодатковi та супутнi послуги Tpeтix осiб, обов'язковi для отримання кредиту:
сa

1'

у



_

_

i

_

_ (___J

_

l.9.1.BаpтiстьгlocлyГзaBчиненнянoTapiальниxДiй()ГpиBeнЬ

копiйок (у грошовому виразi).
(вказаmu iHuli послуzu ялсi оплачуе позuчальлluк прu
1.9.2. BapTicTb послуг
оmрuл,tанi креdumу) _% вiд суми кредиту (у процентному виразi) або
(__________J гривень _ копiйок (у грошовому виразi)  за наявнiс,гю.

2.1.

iпотеку

в

2.

УМОВИ ЗАБВЗПЕЧЕНFUI I lОЗИКИ

якостi забезпечення своiх зобов'язань за цим f{ оговором позичальник надае в
(нерухоме; рухоме)
майно, а саме:
Кредитодавцю
(вказаmu яке саме майно е забезпеченняwt). Майно нада€
т ься в
2

(заставу; заклад;

iпотеку) в порядку та на умовах, що викладенi

(застави; закладу; iпотеки).

у

Щоговорi

У

випадку неналеж ного виконання Позич€
lльником своiх зобов'язань за даним
!оговором щодо сплати ycix процентiв за користування позикою, а також повернення суми
позики, у тому числi у разi порушення cTpoKiB платеж iво обумовлених
цим !оговором,
включаючи неповну сплату процентiв, Кредитодавець мас право наступного
дня пiсл"
настання прострочки зi сторони ПозичаJI ьника погасити, штрафнi санкцii, проценти
за
користування позикою, зобов'язання з повернення Суми позики та iншi необхiднi
платеж i,
передбаченi даниМ ,ЩоговороМ, шляхоМ звернення стягнення на предмет
(застави;
_
закладу; iпотеки), вказаний у п.2.1 Щоговору,
у порядку в порядку, сrро* , ,u спосiб,
визначенi та погодж енi Сторонами у логоворi
(застави; .uппuду; iпотеки), що
забезпечуе виконання грошового зобов'язання Позичальника за
цим !оговором.
2,3. Пiдписанням даного Щоговору Позичальник погодж усться на безспiрне
звернення
стягнення на предмет _
(застави; закладу; iпотеки) шляхом передачi його
у власнiсть
Кредитодавцю у разi порушення Позичальником cBoix зобов'язанi за
даним [ оговором
2.2.

перед Кредитодавцем.

2.4. Вiдповiдальнiсть за оформлення забезпечення lrозики
у вiдповiдностi до вимог
чинного законодавства та yci витрати, пов'язанi З таким оформленням (оплата послуг
ресстратора, HoTapiyca, страховика, оцiнювача, кредитного посоредника тощо) .rоппuдuоruЬ"
на Позичальника.
2.5. Сплата Позичальником BapTocTi iнших послуг пов'язаних з
укладенням цього
Щоговору та погашенням позики не передбачена.

3. умови

нАдАння позики

3.1. Позика надасться Кредитодавцем шляхом перерахування суми коштiв, визначеноi
в

п.1.1. даного Щоговору, на рахунок Позичальника, зазначений
у Заявцi на отримання
кредиту. Щатою передачi коштiв у позику згiдно з даним
Щоговором е дата списання
вiдповiдноi грошовоi суми з банкiвського
рахунку Кредитодавця.
3.2. Повернення позики Позичальник здiйснюе
у строки, визначенi цим .Щоговором,
вiдповiдно ло Графiку платеж iв, наведеного вДодатку j\ Ъl до
ц"о.о Щоговору.
3.3. !атоЮ поверненНя вiдповiДноi суми коштiв, чи то процентiв .u * орr.rування
коштами, чи то 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 припадас на вихiдний або святковий день, то такий платiж повинен бутиълiйснений
в останнiй робочий (банкiвський) день, що передуе такiй
датi платеж у.
з.5. Проценти за користування позикою 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 враховусться
перший день та не враховуеться останнiй день користування кредитом. Нарахування
i сплата
процентiв tI роводиться на залишок заборгованостi за кредитом.
3.6. Проценти за користування позикою пiдлягrtють сплатi Позичальником
щомiсяця,
кож ного _
(пропuсол,t) числa за попереднiй календарний мiсяць. Проценти, HapaxoBaHi
за
останнiй календарний мiсяць фактичного порй.rування кредитом, сплачуються
позичальником одночасно з погашенням кредиту.стороп"
доrоuилися, що погашення
кредиту та процентiв за користування кредитом здiйснюватиметься згiдно графiка
розрахункiв, яким регламентовано перiодичнiсть, строки та розмiри платеж i" .а до.оЪоро,
(ДодатоК N1), щО е невiд'еМною частиною
цього договору. Додаrок Jrlb1 до Щаного !оговЪру
е дiючим та не пiдлягае коригуванню виключно за умови його повного
дотримання
Позича_пьНиком. У разi несплатИ в цей перiоД платеж у, вiдповiдно
До Додатку J\ Ъi даного
ЩОГОВОРУ, ПОЗИЧаЛЬНикУ будуть HapaxoBaнi штрафнi санкцii згiдно п,5.i., п.5.з., та
пiдвищений вiдсоток вiдповiдно п. 5.5. .а no* ." наступний
день вiд дати платеж у до
моменту виконання зобов'язання. !ля здiйснення оплати процентiв, передбачеп"*
дuпr*
пунктом [ оговору, а також будьяким iншим пунктом
дuпоiо Щоговору, Позичальнику не

потрiбно отримувати вiд Кредитодавця додаткових
документiв, зокрема Рахунку на оплату
тощо, Позичальник погодж уеться з тим, що
даного Щоговору доЪrurruо для здiйснення
оплати процентiв за позикою, а також для здiйснення "nouaprann"
Суми позики
Кредитодавцю, Позичальник також погодж уеться з тим,
що BiH ," * Ьa права посилатися на
вiдсутнiсть будьяких документiв вiд Кредитодавця, KpiM
самого ,an.ry ouro.o .Щоговору, як
на пiдставу не здiйснювати або затягувати здiйс""rп" черговоТ
оплати процентiв або Суми
позики, Зазначенi вище в даномУ пунктi правила застосовуються
до Bcix грошових
зобов'язань Позичальника, передбачених
даним !оговором.
3,6,1,Позичальнику надасться додатковий перiод сплати
обов'язкового платеж у,
протягом 5 (п'яти) календарних днi з дати настання такого
платеж у, вiдповiдно до Щодатку
Ml даноГо !оговоРу, за якиЙ не нарахОвуютьсЯ вiдсоткИ вiдповiЙ
до п. 5.5., rптрафи
та

пенi.

3,7, Кредит вваж аеться повернутим В момент зарахування
суми коштiв на банкiвський

рахунок Кредитодавця, зазначений у роздiлi l 0 цього До.о"ору.
З,8, Щеталiзована iнформацiя щодо визначенн" opieHTb"HoT
загальноТ BapTocTi позики
при HapaxyBaHHi основних процентiв
У вiдповiдrо.ri умов цього [ оговору визначена у
!одатку М1 до !оговору, який е невiд'емною частиною до цього
;1оговору.
з,9, У разi застосування штрафних санкцiй передбаче""*
ц"й Щоговором через
порушення умов ць_ого Щоговору в частинi cTpoKiB оппатй
процентiв та суми позики, сукупна
BapTicTb позики збiльшиться на суму нарахованих
пенi, процентiв передбачених цим

.Щоговором

З.10. Графiк платеж iв розраховусться на
дату пiдписання цього.Щоговору. У випадку
виникнення будьяких змiн, за iнiцiативою Сторони або
cTopiH або на riд.ru"l законодавства
УкраiЪи чи умов цього ,Щоговору, Графiк плаiеж iв
Щодаток Ml до цього Щоговору) мож е
бути змiнено шляхом пiдписаr"" ЬтЪронами вiдпЪвiдноi
додаткоuоi' у.од". У випадку
дострокового (часткового або повного) погашення позики за iнiцiативъю
Позичал"rrпu,
новий графiк платеж iв не розраховуеться.
3.11. У разi якщо у Позичальника е заборгованiсть
перед Кредитодавцем за цим
.Щоговором, Сторонами встановлюеться наступна черговiсть погашення
Позичальником
заборгованостi за цим Щоговором:
у першу чергу сплачуеться прострочена до повернення сума кредиту та простроченi
проценти за користування кредитом;
' У лругу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
у третю чергу сплачуеться неустойка (штраф, пеня) та iншi платеж i вiдповiдно
до
умов цього Щоговору.
3.12. Кошти що спрямовуються Позичальником
на виконання зобов'язань за цим
договором, вносяться з додерж анням ним наступноi черговостi:
. першу чергу на сплату процентiв;
. У Лругу чергу на сплату суми, що нарахована на часткову
або повну суму кредиту, що
повертаеться;
. у третю чергу на погашення (повернення) кредиту;
, у четверту чергу на сплату нарахованоi неустойки (штраф,
пеня) та iншi платеж i
вiдповiдно до умов цього / { оговору;
о у п'яту чергу на вiдшкодування збиткiв
у зв'язку з порушенням умов цього договору
3,13, Сторони погод} куються, щО Кредитодu".цu мас
право a* in."ur" вищезазначену
черговiсть погашення заборгованостi вказану в п.з.1
1, в односторонньому порядку.
з,14, У випадку, якщо ГI озича.пьник ма€ заборгованiсть
зi сплати бiльше, нiж одного
платеж У (тобто зi сплати процентiв повнiстю або часiково,
або iнпrих грошових зобов.язань)
За ЦИМ !ОГОВОРОМ, СПЛаТа (погаrпення) його гроI пових
зобов,язан" .u
вiдбуваеться згiдно iз термiнами/ строками виникнення
заборгованостi
ГI озичаrr"rипа,

починаючи з найдавнiшого (за строком виникнення)
платеж у

,

,

;;;;;;;;;

ПЛаТеЖУ, ДОТРИМУЮЧИСЬ ЧеРГОВОСТi СПЛаТИ (ГlОГашення),
вказаrоТ

стосовно кож ного окремого платеж у.

i

;; ;;;;;;;;

"плю"r"
пунктi

у цьому

!оговору,

з.15. У випадку перерахування грошових коштiв на погашення будьяких грошових
зобов'язаНь Позичапьника за цим ,Щоговором
порушення п. 3.13. цього До.о"ору
черговостi, Кредитодавець вправi самостiйно перерозподiлити кошти,
що надiйшли в
рахунок погашення таких грошових зобов'язань, вiдповiдно до викладеноi в п. 3.11. цього
{ оговору.

у

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ CTOPI H
l. Кредитодавець зобов'язуеться:
4.1.| , З урахуванняМ умов, встановлених цим !оговором, надати Кредит
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 консультацiйними послугами на безоплатнiй ocHoBi
з
ycix питань, що стосуються цього rЩоговору.

4.| ,з.ознайомити Позичальника з правами, передбаченими нормою cT.l2 Закону
УкраiЪи "Про фiнансовi послуги та держ авне регулювання
ринкiв фiпuп.оurх послуг';,
Правилами про порядок надання коштiв у позику, в тому числi ,u yrouu*

фiнансового
кредиту та надати Позичальнику додаткову iнформацiю про механiзм захисту
фiнансовою
установою прав спож ивачiв та порядок урегулювання спiрних питань, що виникають у
процесi надання фiнансовоi послуги, реквiзити органу, який здiйсню€
держ авне регулювання
ринкiв фiнаноових послуг.
4.| .4.ПовiдомлятИ ПозичальНика про змiну даних, визначених
роздiлом l0 цього
ffоговору 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.| .НадЖи Кредитодавцю yci необхiднi документи для
укладення цього,Щоговору та
лостовiрнУ iнформацiЮ щодо cBoei особи, фiнансового стану, мети отримання позики.
4,2.2.Повернути отриману суму позики у встановленi цим
Щоговором строки.
4.2.3.СплачуватИ проценти за користування позикою
строки встановленi цим
Щоговором.
4,2.4.Своечасно сплачувати проценти за користування позикою на
умовах i в порядку,
передбачених циМ ,Щоговором згiдно Графiку nnir"* i", наведеного в
Щодатку } Ф1 до дuпоiо
[ оговору.
4.2.5.ПовiДомлятИ КредитодавцЯ прО дострокове погашення позики за 5 (п'ять)
робочих (банкiвських) днiв до здiйснення погашенЕя.

у

дii цього .Щоговору самостiйно або на вимогу
кредитодавця надавати документи, що пiдтверлж ують платоспромож нiсть Позичальника.
4,2.7,Письмово повiдомляти Кредитодавця про змiну дан"х, визначених
роздiлом 10
цього [ оговору, протягом 7 (семи) днiв з моменту виникнення таких ."1n, шляхом
направлення повiдомлення у спосiб, визначений цим,Щоговором.
4.3. Кредитодавець мае право:
4.3.1.Вимагати повеРнення суми позики, у тому числi
у формi фiнансового активу.
4.З,2.НазабезпеченНя виконанНя зобов'яЗань за цим
ЩогЬвЪрой.
4.3.3,На звернення стягнення на предмет застави,
у разi невиконання зобов'язань
4.2.6,ПротягоМ всього строку

Позичагlьником.

4.3.4.Перевiрки достовiрностi первинних документiв,

використання позики.

що пiдтвердж ують

цiльове

4.3.5.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
Щоговором.
4.3.7.Протягом строку дii цього Щоговору Кредитодавець мас право приймати
виконаннЯ зобов'язань за цим .Щоговором вiд третьоТ особи, i пiдписанням
цього До.о"ору
Позичаllьник дас свою згоду на це.

4.з.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,Щоговору.
4.3.9.I ншi права, передбаченi чинним законодавством Украiни.
4.4. Позичальник мае право:

4.4.1.Отримувати вiд Кредитодавця консультацiйну допомогу з ycix питань,
ll{ o
стосуються позики за цим,Щоговором.
4,4.2.ОтрИмуватИ iнформацiю з питань фiнансових послуг, якi надае Кредитодавець,
а
такоЖ iншу iнфоРмацiю, правО на отримання якоi закрiплено
Украiни.
"Ъu* oru*
4.4.3.ЩОСТУПУ ДО iНфОРМацii ЩОдо дiяльностi Кредитодавця
у вiдповiдностi та обсягах,
передбачених ч. 2 ст. | 2 Закону Украiни "Про
фiнансовi no.ny., та держ авне регулювання
ринкiв фiнансових послуг".
4,4.4.Звернутися до Кредитодавця з питання пролонгацii TepMiHy
дii цього !оговору,
повiдомивши одним iз способiв передбачених п.9.5. КредитодаЪц" .u 5 (п'ять)
робочих
(банкiвських) днiв.

4,4.5.Здiйснювати

дострокове погашення позики, письмово повiдомивши
Кредитодавця за 5 (п'ять) робочих (банкiвських) днiв. Позичальник мае
право при здiйсненнi
дострокоВих платеЖiв, що частковО погашаюТь позику, вказати
у пr."rоЪiй 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 !оговору згiдно з
чинним законодавством Украiни. Порушенням умов цього
l[ оговору вваж асться його

невиконання або ненаJI еж не виконання або отримання
позики Позичальником
при
використаннi недостовiрноi, неповноi або помилковоТ iнформацii.
5.2.Позичальник зобов'язаний своечасно та в повному обсязi сплачувати
передбаченi
ЩоговороМ процентИ за користУваннЯ позикою. У разi порушенНя cTpoKiB сплати будьякого
з платеж iВ, погодя(еНих СтороНами В ГрафiкУ платеж iВ
1Додurоп
оо даного !оговору),
позичальник на вимогу Кредитодавця сплачуе пеню
у розмiрi подвiйнот облiковот ставки
нацiонального банку Украiъи, що дiяла
перiод, за якйй сплачу€
т ься пеня та яка
обчислюеться вiд суми простроченого платеж у за кож ен
день прострочення. Пеня
сплачуеться Позичальником на пiдставi
повiдомп"""", що надсиласться
розрахунку
кредитодавцем Позич€
r льнику електронною поштою, смсповiдомленням, по
факсу, поштою
або будьяким iншим способом за контактними даними, вкzваними
п.
9.5.
дuпо.о Щоговору
у
або дата, коли такий рахунок був тlереданий особисто Пози"* "rrпу
або налехtним чином
уповноваж енiй особi llозичальника та сплачуеться Позичальником протягом п'яти
робочих

fr'

у



(банкiвських) днiв з моменту отримання такого
розрахункуповi!омлення. При цьому
Позичальник не мож е посилатися на факт неотримання ним
розрахункуповiдомЪення вiд
кредитодавця як на пiдставу не
свiй обов'язок .i сплати пенi, якщо
Кредитодавець направив вiдповiдний "ико"у"атй спосiб, вказаний
вище у даному пунктi
розрахунок у

цього Щоговору.
5.2.| . За письмОвим рiшеНням Кредитодавця,
розмiр пенi передбачений в п. 5.2. цього
!оговору, мож е бути зменшений або анульований (не нараховуватись).
5,3,Позичапьник, яtсий прострочив строк виконання I рошового
зобов'язання за цим
[ оговором з оплати процентiв таlабо суми позики, на вимогу Кредитодавця 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.з.
цього / ] оговору, мож е буди зменшений або анульований
1нЪ,архову"аrис"1.
5,4,У випадку коли Кредитодавцем застосованi до Пози"йrкu штрафнi
санкцii у
виг"тlядi пенi, остання розраховуеться Кредитодавцем з
дати виникнення обставин, lцо с
пiдставою до заст,осуванFI я пенi, до датLr припинення
цих обставин включно. Отриманi вiд

позичальника грошовi кошти Кредитодавець враховуе в день ix зарахування.
5.5. СтороНи дiйшлИ згоди про те, що
у випадку порушення Позичальником графiку
платеж iв (Щодатку J\ Ъ1 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 визнаеться кредитом з пiдвищеним
ризикоr. Проr".о,
строку визнання кредиту кредитом з пiдвищеним ризиком, вiдсотки за користування
кредитом нараховуються в розмiрi
вiдсоткiв рiчних за користування кредитом.

_

5.5.1. За письмовим рiшенням Кредитодавця, вiдсоток вказаний в п. 5.5
цього
{ оговору, мож е буди 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 оплату нарахованих вiдсоткiв за користування кредитом в
розмiрi передбаченомУ в п. 5.5. !оговору, нарахованоi пенi, u ,Ъпо* iнших Ьтрафних
санкцiй, або за рiшенням Кредитора, такий кредит вваж атиметься кредитом з нормальним

реж имоМ сплати, вiдсоткИ

за

користуваннЯ кредитоМ нараховуВатимуться

зазначеному в п.1.1 данного Щоговору.

у

розмiрi

5.7.закiнчення строку дii цього ,Щоговору не припиняе виконання грошового
зобов'язання та нарахування процентiв за користування позикою
у разi прострочення
ПозичальНикоМ строкУ поверненНя грошовогО зобовоязання. ПроцЬнти в такому
разi
продовж уЮть нарахоВуватисЯ на сумУ неповернУтоТ позикИ, до моменту повернення Суми
позики у повному обсязi або до моменту звернення Кредитодавцем стягнення на предмет
_ (застави; закладу; iпотеки) в рахунок погашення заборгованостi Позичагlьника за даним
щоговором. Щатою повернення позики або iT частини вваж аеться дата зарахування
вiдповiдноi суми коштiв на банкiвський рахунок Кредитодавця, вказаний
у даному fioioBopi,
а датою звернення стягнення на предмет _
(застави; закладу; iпотеки) вваж аеться дата
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 J\ ъ 1 до даного
Щоговору), i таке прострочення
становитиме бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв, Кредитодавець, kpiM вiдпьвiдальностi
Позичальника, визначеноi у пунктах. 5.| , 5.2 та 5.4 даного
,Щоговору, мае право вимагати
негайного дострокового повернення Суми позики, строк виплати якоi щq не настав,
у
повному обсязi, а також негайноi сплати Bcix плате> ltiв, строк виплати яких наступив згiдно
ГрафiкУ платеж iВ (!одатоК Ns l дО даногО [ оговору). Вiдповiдна вимога мож е бути
направлена Кредитодавцем Позичальнику електронною поштою, по
факсу, поштою за
iншими контактними даними, вказаними у п.9.5. даного ffоговору, або передана особисто
iншiй належ ним чином уповноваж енiй особi Позичальника. При цiоrу Позичальник не мож е
посилатися на факт неотримання ним такоi вимоги вiд Кредитодавця як на пiдставу не
виконувати свiй обов'язок зi сплати Суми позики та Bcix платеж iв наперед, передбачЬних
Графiком платеж iв (Щодаток J',{ b 1 до даного Щоговору), якщо Кредитодавець направив
вiдповiдну вимогу у спосiб, вказаний вище у даному пунктi
Щоговору.
5.9,У разi невиконаннЯ такоi вимогИ Позичальником протягом з0 (тридцяти)
каJI ендарних днiв з дня iT пред'явлення Кредитодавцем, Кредитодавець мае право звернути
стягнення на предмет
(застави; закладу; iпотеки) в рахунок погашення заборгованостi зi
сплати Суми позики та Bcix iнших платеж iв, передбачених графiком платеж iв (щодаток J\ b 1
до даного [ оговору) у повному обсязi, у тому числi шляхом оформлення на Кредитодавця
права власностi на предмет _
(застави; закладу; iпотеки) передбачений п. 2.i.
,Цоговору.
пред'явлення
вимоги Кредитодавцем В цiлях даного ЩоговорУ вваж а€
!атою
т ься дата iT
rI аправлення Кредитодавцем Позичальнику електронною поштою, по
факсу, поштою за
iншими контактними даними, вказаними у п.9.5. даного !оговору, абЬ дuru, non" ,unu
вимога була передана особисто або наJI еж ним чином
уповноваж енiй особi Позичальника.
5.10. ПозичаJI ьнику надасться додатковий перiод сплатити обов'язкового платеж у,
протягоМ 5 (п'яти) календарНих днiВ з датИ настання такого платеж у, вiдповiдно
до Додатку
Ngl даногО !оговору, за який не нарахОвуютьсЯ вiдсоткИ вiдповiднО до п. 5.5., штрафи тЪ
пенi, У разi несплати в чей перiод обов'язкового платеж у, вiдповiдно до
!одатку J'lЪГ даного

Щоговору, Позича_пьнику будуть HapaxoBaHi Bci вищевказанi штрафнi санкцii
зl.iдно п.5,2.,
п.5.3., та вiдсотки вiдповiдно п. 5.5. за кож ен наступний
вiд
день
дати обов'язкового
платеж у до моменту виконання зобов'язання.

6.

ЗМI НИ

I

ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

6,1, Внесення змiн та доповнень до цього
Щоговору, оформлюеться шляхом пiдписання

Сторонами додаткових договорiв письмовiй
у
формi.
6,2, ЩаниЙ ЩоговiР мож е бути змiнений таlабО
доповненИй Сторонами в перiод Його дii
на пiдставi взаемноi згоди.
6,З, БудЬ  якi змiнИ таlабо доПовнення
умов даного.Щоговору, мають юридичну силу в
тому випадку, якщо вони оформленi письмово, пiдписанi поu* ъur* "ими
представниками
CTopiH, якщо iнше не встановлено цим
Щоговором.

7.

ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗI РВАННЯ ДОГОВОРУ

7,1, Припинення дii !оговору здiйснюеться вiдповiдно
до полож ень цього !оговору та

дiючого законодавства Украiни.
'2' Щоговiр Мож е бУти припинений та lабо ДосТрокоВо розiрваний за ВЗаеМною зГоДою
'7
CTopiH шляхом пiдписання Додатковоi
угоди ло цього !о.о"ору.
7,3. I ] ей .Щоговiр моЖе бути
розiрваний з iнiцiативи Кредитодавця у разi надання
Позичальником недостовiрноТ iнформацiТ для
укладення цього !оговору та у разi вiдкритгя
чи
провадж ення судом по справам з майновими вимогами
до Позичй"ника
вiдкриття
виконавчого провадж ення З майновими вимогами
до Позичальника, виявлення iнших б'ор.i,
t lозичiUI ьника.



^

7,4, [ оговiр мож е бути достроково
розiрваний з iнiцiативи Позичальника у випадку
невиконання Кредитодавцем зобов'язань по перерахуванню
позики вiдповiдно до уrо, u";;b
Щоговору.
7.5. Позичальник мае право
розiрвати цей Щоговiр лише за умови дострокового
повернення позики та сплати процентiв за користування
позикою з розрахунку TepMiHy
фактичного користування позикою.
7.6. Позичальник мае право протягом 14 календарних
днiв з дня укладання Rоговору
вiдмовитися вiд Щоговору без по"сr.пrя причин,
тому числi
разi отримання
Позичальником грошових коштiв.
7,7, Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавцю
грошовi кошти одерж анi за

у

в

цим / ] оговором та сплатити проценти за перiод з дня одерж ання коштiв

до дня
повернення.
7.8. I I озичаJI ьник повинен повiдомити Кредитодавця
про
^ a вiдмову вiд Договору у
ПИСЬМОВiЙ фОРМi (У ПаПеРОВОМу, або електроrпо* у
виглядi
електронних
пiдписiв, електронних цифрових пiдписiв, iнших анЬогiв власноручrr*
"uйuд.нням
пiдпrсiв (печаток)
cTopiH у порядку визначеному законодавством), та протягом
7 (семи) календарних днiв з
ДаТИ ПОДаННЯ ТаКОГО ПОВiДОМЛеННЯ ПРО ВiДмову вiд
.Щоговору no".pnyr" грошовi кошти
вiдповiдно до п.l .l. п3 ,7 . та умов
Щоговору.

8.

ix

КОНФI ДЕНЦI ЙНА I НФОРМАЦI Я

8.1. Кредитодавець зобов'язусться не
розголошувати iнформацiю щодо дiяльностi та
фiнансового стану Позичальника, яка складае конфiденцiину iнформацiю, за
виключенням
випадкiв, коли розкриття конфiденцiйноi iнформацii без
погодж ення з Позичальником с
обов'язкоВим длЯ Кредитодавця
У вiдповiднЬa"i a
законОдавствоМ УкраТни та
1,
випадках, передбачених цим
""пrим
Щоговором.
8.2. ПозичаJI ьник погодж усться, що
передбаченi
п.8.1 цього ЩоговорУ щодо
умови'no,urp*
oor"""
збереrкенНя конфiДенцiйноi iнформацii, не
на випадки розкритгя
КРеДИТОДаВЦеМ TpeTiM_ особам iнформацii пtодо
Позичальника, якщо такий обов,язок
встановлено законами УкраiЪи.
8.З. ПозичЕrльник зобов'язуеться не
розголошувати iнформацiю щодо дiяльностi та
фiнансового стану Кредитодавця, яка стала йому вiдома зв'язку з
у
даним
У
.Щоговором.

разi

якщо. така

ЦФогмаuiя буле розголошена Позичальником, Кредитодавець мас право
пред'явити Позичальнику вимогу про компенсацiю завданих Кредитодавцю
таким
розголошенням збиткiв, а Позичашьник зобов'язусться компенсувати TaKi збитки
кредитодавцю.

9. строк дI i договору тА I ншI умови

I ] ей Щоговiр набирас чинностi з моменту його пiдписання Сторонами
та дiе до
(a
))
20_ року (включно), .UI e в будьякому
випадку до повного виконання

Сторонами своiх зобов'язань за даним
Щоговором.
Невiд'емнОю частинОю цьогО ЩоговорУ с "Правила надання коштiв
у позику, в
тому чисЛi i на умоваХ фiнансовОго кредиТу" зJтверДж еного Наказом
тов Фk < ПроЪто
MaHi> Jф 101221/ 1 вiд | 0.| 2.202|
року.
9,З, Правовiдносини CTopiH, не врегульованi
цим Щоговором, регулюються чинним
законодавством Украiни.
9.1.

9,2,

9,4, ПiдпИсанняМ цьогО ЩоговорУ ПозичагlьниК пiдтвердж уе:
свою здатнiсть
виконувати умови цього Щоговору; що BiH володiе BciMa необхiдними
документами, що
необхiднi для офорМленнЯ даногО Щоговору; на денЬ пiдписанНя
!оговоРу вiдЪутнi бульякi
судовi спори, розслiдування з боку держ авних контролюючих органiв,
що мож уть icToTHo
та/ або негативно впливати на фiнансовий стан ,а ппатоспромож нiсть
Позичальника; наданi
позичагtьником документи для
розгляду питання про надання позики та iншi oonyrar,rr,
пов'язанi з обслуговуванням позики не мiстять будьяких недостовiрних
вiдомостей, складенi
таJабо отриманi в порядку, передбаченому чинним законодавством
Украiни; 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 усться з ними; чей !оговiр 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 листiъ запитiв, звернень та iнших документi", Ьбrirу iншою
кореспо"денцiсю
згiднО з даниМ ,ЩоговороМ для Кредитодавця: електронна адреса; поштова
адреса;
мiсцезнаходж ення' дJuI Позичальника: контактний номер телефону, електронна
адреса;
поштова адреса; мiсцезнаходж ення/ адреса
реестрацii.
9.6. Bci повiдомлення/ листиl вимоги, якi направляються Сторонами
одна однiй у
вiдповiдностi з цим !оговором за допомогою пошти або nyp'.p."noi служ би
вваж аються
поданими н€
шеж 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 асться дата, зазначена на повiдомленнi про вручення,
яка
надасться Кредитодавцю вiддiленням зв'язку при отриманнi листа
з повiдоrп."п"* npo
вручення Позичальнику, або дата, зазначена в повiдомленнi, яке отримане
Позичальником
ОСОбИСТО. ПОВiДОМЛеННЯ, ЛИСТ Вимога направлена КредитодuuцЪt',t
також вваж асться

отриманою

у

Позичальником
разi вiдмови Позичальника вiд одерж ання такого
повiдомлення, листа, вимоги, закiнчення встановленого строку зберiгання
повiдомлення/
листа,вимоги на поштовому вiддiленнi або немож ливiсть його вручення
У зв'язку з
вiдсутнiстю Позича_пьника за зареестрованою адресою (мiсцезнаход* й"r),
зазначено* у у
реквiзитах цього Щоговору та у п. 9.5 даного Щоговору.
9.7. ПозиЧЕlльниК погодж уетьсЯ з тим, що права вимоги Кредитодавця
за даним
!оговором мож уть бути вiдступленi iншiй особi без зiоди Позичальнйка.
9,8. Бульякi платеж i за цим Щоговором, що Тх здiйснюе Позичальник,
здiйснюються на
банкiвський рахунок Кредитодавця, зазначений
у роздiлi l0 даного ffоговору. У разi
отримання рахунку вiд Кредитодавця з банкiвськими
реквiзитами, вiдмiннrщ uiд тих, що
вказанi у роздiлi l0 даного Щоговору (зокрема
у разi нарахування пенi за даним !оговором),
Позичальник зобов'язаний отримати письмове пiдru.рд* ення вiд Кредитодавця
за пiдписом
керiвника про те, Що банкiвськi реквiзити Кред"rодuuц" змiнилися.
В iншому випадку
платiж , здiйснений Позича_пьником на банкiвський
рахунок, вiдмiнний вiд того, що вказаний
у роздiлi l0 даного Щоговору, не буде зараховано в рахунок оплати вiд Позичальника на

користь Кредитодавця за даним !оговором.
9.9. Bci спори мiж Сторонами при недосягненнi згоди шляхом переговорiв передаються
на вирiшення
суду. Позичальник мас право на звернення до НацiональнЬго банку

украiни

у

до

разi порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/ або колекторською
компанiею законодавства у сферi спож ивчого кредитування,
у тому числi порушеннп
"rrо.
щодо взаемодii iз спож ивачами при врегулюваннi простроченот заборговаtпой
1""rог щодо
етичнот поведiнки), а також на звернення до суду з позовом про вiдшкодування шкоди,
завданоТ спож ивачу у процесi врегулювання простроченоi заборгованостi.
9.10. Недiйснiсть окремих умов цього ,Цоговору не тягне за собою недiйснiсть всього
!оговору в цiлому, оскiльки мож на припуститИ, Що цей !оговiр мiг би бути укладений без
включення до нього таких полож ень та в бульякому
разi не звiльняе Позичальника вiд
зобов'язання повернути позику, сплатити проценти за користування позикою та нести
вiдповiдальнiсть, передбачену цим [ оговором.
9.1 1. Назви статей та роздiлiв цього Щоговору використовуються лише
для зручностi та
ж одним чином не впливають на ix змiст i тлумачення.
9.12. Умови цього договору мож уть бути змiненi таlабо доповненi за вза€
мною згодою
CTopiH шляхом пiдписання вiдповiдноi додатковоI угоди письмовiй
у
формi.
9.13. Yci не врегульованi цим .Цоговором правовiдносини CTopiH
р".уп.rrься чинним
законодавством Украiни.
9.14. Позичальник засвiдчус, що умови цього .Щоговору с
розумними, справедливими,
добросовiсними та не мiстять дисбалансу прав та обов'язкiв Кредитодавця та Позичальника.
9.15. Сторони засвiдчують, що укладення цього
[ оговору вiдповiдае вiльному
волевиявленню CTopiH, ж одна iз CTopiH не знаходиться пiд впливом тяж ких обставин, не
помилясться стосовно обставин, що мають значення (природа
!оговору, права та обов'язки
CTopiH, iншi умови !оговору), та умови flоговору е взаемовигiдними
дп" п* rоi iз CTopiH.
9. 1 6. Позич€
lльник пiдтверлж уе, що:
 отримав вiд Товариства до укладення цього Щоговору iнформацiю, вимоги надання якоi
передбаченi законодавством Украiни;
 iнформацiя надана Товариством з дотриманням законодавства Украiни та забезпечус
правильне розумiння Позичальником cyTTi фiнансовоi послуги без нав'язування

i"i

придбання.
9.17. Шляхом пiдписання даного ,Щоговору, вiдповiдно до Закону Украiни "Про захист
персон€
r льних даних", Позичальник пiдтвердж уе надання ним cBoei згоди на обробку

персональних даних Позичальника Кредитодавцем у картотеках таlабо .u
допойо.ой
iнформацiйно телекомунiкацiйноi системи бази персональних даних клiентiв та передачу
даних TpeTiM особам з метою забезпечення реалiзацii вiдносин у сферi надання

послуг. Кредитодавцю, новому кредитору, колекторськiй компанii

фiнансових

забЬроняеться

повiдомляти iнформацiю про укладення спож ивачем договору про спож ивчий кредит, його
умови, стан виконання, наявнiсть простроченоi заборгованостi та iT розмiр особiм, якi не с
стороною цього договору.
9.18. Шляхом пiдписання даного .Щоговору Позичальник надае згоду на
доступ дс
iнформацii, Що складае його кредитну iсторiю, та на збiр, зберiгання, використання те
поширення через бюро кредитних iсторiй, включене до €
диного реестру бюро кредитних
iсторiй, iнформацii щодо нього та цього кредиту, визначеноi Законом УкрЙи ''I 1pc
органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй''.
9.19. I ] ей !оговiр складено украiнською мовою в трьох оригiнальних примiрниках
Е
простiй письмовiй формi  по одному для кож ноТ iз CTopiH. ТреiiИ примiрник^ призначений
для HoTapiyca, як пiдстава посвiдчення Щоговору
.uппuду; iпЬтеки). Bci
примiрниКи маютЬ однаковУ юридичнУ силу
кож на СтЬрона !оговор1
"iдпЪiд"онього. Позичальн"п
отримала по одному примiрнику !оговору з додатками
до
,uno"
(за"Ъаur;
пiдписанням цього договору надас згоду на гtеревiрку кредитноi icTopii, та звернення
дс
бюро кредитних iсторiй Кредитодавцем, за даними якi вказав I ] озичальник в заявцi нс
отримання кредиту.

та
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РЕКВI ЗИТИ ТА П

ИСИ CTOPI H

тексm lоzовору мною прочumанuй, зрозумiлuй mа поzоdж енuй,
Орuеiнал l (оDноzо) прuм,iрнuку lozoBopy (за програмою Кредит Стандарт) Ns
,'
наdання кошmiв у позuку, в mому чuслi на у] йовах
фiнансвоzо креdumу, вid ''
року уклаdено2о лtiэю ТОВ < ФК кПРОСТО МДНI > mа
, лtною оmрuл4ано " "

20_року,

()

ll

20_

Додаток J\ Ъl
до Примiрного !оговору (за програмою Кредит
Стандарт)
про надання коштiв у позику, в
тому числi i на умовах фiнансового кредиту, вiд
202_р.

Jф_

ГРАФI К ПЛАТЕЖI В

l.

Сторони погодили наступний Графiк платеж iв, згiдно з яким Позичальник
поверта(
огриману за Щоговором Суму позики, а також
..iд"о. !оговором проценти
Кредитодавцю:
"uра* Ь"uii

!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

2,

За умови дотримання виконання Графiку платеж iв, Реальна
рiчна процента ставк(
складае
% рiчних. OpieHToBHa заftшьна BapTicTb кредиту складае
% вiд cyMl
кредиту (у процентному виразi) або
(
) гривень  копiйок (1

 виразi) та включае в себе:
грошовому
2.1. Проценти (вiдсотки) за користування кредитом
вiд суми кредиту (у процентном1
"
виразi) або
гривень
копiйок (у .ро.оЪоrу
"rp* i;;
2.1.| .BapTicTb послуг кредитного посередника
копiйок (1
L___J.pru."u
грошовому виразi)..
2.2. Додж ковi та супутнi послуги TpeTix осiб, обов'язковi для отримання : кредиту:
2.2.1.BapTicTb послуг за вчинення нотарiальних дiй
(.).
гривень _ копiйоl
(у грошовому виразi).
2,2,2,,BapTicTb послУг
(вказаmu iHtлi послуеu якi оплачуе позl)чальнl)к прl

_

(_____J

_

_%

_

_

ompuлtанiкpеDumу)% вiдсyМикpеДиTy(yпpoцентнoМyвиpазi)aбo
копiйок (у грошовому виразi)  за наявнi.rr. '
(___J гривень



з.

Наведений розрахунок opieHToBHoi сукупноiвартостi позики е
умовним. Фактичнi
сукупна BapTicTb мож е змiнитися за умови настання обставин
п.п.| .7. та З.!
"raпuчЪпrх
!оговору.
4, Згiдно пунктУ 2.4. [ оговору, вiдповiдальнiсть за оформлення забезпечення позики \
ВiДПОВiДНОСТi ДО ВИМОГ ЧИННоГо законодавства УкраiЪи iayci
витрати, no"i"au"i . ,"";
оформленням (оплата послуг реестратора, HoTapiyca, страховика, оцiнювача,
кредитног(
посередника тощо) покладаються на Позичальника
5, I { ей Графiк платеж iв укладено у трьох оригiнальних примiрниках * по одному дл,
кож ноi iз CTopiH та е невiд'емною частиною ,,Щоговору
1за програмою Кредит Стандарт
J\ Ь_про надання коштiв у позику' в томУ числi i на умовах
.' '
фiнансово.о пр.дrrУ, ВiД
20 РОКУ. ТРеТiй ПРИМiРНИк призначений для нотарiуЪа,
як пiдстава посвiдченнl



договору

_

(застави; закладу; iпотеки).
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