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прАвилА
НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ У КРЕДИТ

l. зАгАльнI положЕнIUI

1,1, L{i Правила регламентують порядок надання Товариством з обпtеженою вiдповiдальнiстю кУКР
КРЕДИТ ФIНАНС) ГРОШОВИХ КОШТiВ У кредит (далi - Правила) i розробленi у вiдповiдностi до вимог
I_{ивiльного кодексу УкраТни, Закону УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг), Закону УкраТни <Про захист прав споживачiв>, Закону Украi'ни Kl lpo
електронну комерцiю>, Закону Укратни <про захист персональних данихu та iнших нормативно-
правових aKTiB щодо регулювання ринкiв фiнансових послуг.

1,2, Щi Правила визначають порядок iумови надання Товариством з обмежелtою вiдповiдальнiстю<УКР
КРЕДИТ ФlНАнС) (далi * КреДитоДавець) грошових коштiв у кредит, права та обов'язки cTopiH.
iншу iнформацiю, необхiдну для укладання та належного виконання умов !оговору, а також
регулюють вiдносини, що виникають MilK Кредитодавчем i фiзичпо19 о.обоr-позичальником, якi с
сторонами .Щоговору.

1.3. Ili Правилае публiчноЮ пропозицiсю (офертою), у розумiннi cT.641,644 I_[ивiльного кодексу Украiни
та вiдповiдНодо ч.4 ст. ll ЗаконУ УкраiнИ кПро електрону комерцitо>, укласти КредитниИ лоrоuiр na
,\}IoBax, що встановленi Кредитодавцем, iзастосовуються у випадку подання фirr"поо особою -
заявником Заявки на сайтi Кредитолавця за електронною адресою https://www.cгeditkasa.colll.ua (далi
- Сайт) на отриманНя кредиту та вчинення iнших дiй, передбачених цими Правилами (акцептом).1,4, IIублiчна пропозицiя Кредитодавшя набирас чинностi з дати ii'офiчiйного опрrп.дrення на Сайтi та
дiс дО дати оприлЮднення Правил у новiй редакцiТ.1.5. l{i Правила е невiд'емною частиною flоговору.

2. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРДВИЛДХ

2,|, Банкiвська платiжrIа картка (платiжна картка або картка) * електронний платiжний засiб
rtiжнародноi платiжноТ системи, яка eMiToBaHa банкiвською установою УкраТни,

2,2, Банкiвський раryнок - належний Позичальнику поточний рахунок в ycTaHoBi банку. на який
здiйснюетьСя зарахуваНня Кредитодавцем Кредиту, наданого Позичальнйку вiдповiдпЬ до yn,'ou
Заявки, !оговору та цих Правил, до якого eMiToBaHa платiжна картка, вказана Позичальником при
\ кладеннi .ЩоговорУ.

2.3. Вимоги до Позичальника * визначенi Кредитолавцем умови, яким повинен вiдповiдати Заявник лля
\ кладання договору, а саме фiзична особа повинна:

- мати цивiльну дiсздатнiсть та правоздатнiсть;
- бу,ги громадянином та резидентом Украi'tlи;
- володiти вiдкритим на власне iм'я банкiвським рахунком в yKpai'HcbKoMy банку, грошовими

коштами на якому мати змогу розпоряджатися;



_ дiяти вiд власного iMeHi, за власним iHTepecoM, не отримувати Кредит в якостi представника,
агента TpeTboi особи i не дiяти на користь третьоТ особи (вигодонабувача або бенефiuiара).

2,4. Графiк платежiв (розраryнкiв) невiд'емна частина договору, що мiстить розрахунок
Заборгованостi (в тому числi суму Кредиту i прочентiв за користування Кредитом) iз зазначенням

TepMiHy платежу.
2.5. !атою укладення договору - с дата пiдписання Позичальником договору за допомогою електронного

пiдпису одноразовим iдентифiкатором.
2,6. Дата набуття чинностi договором - дата перерахування Кредитодавцем суми Крелиту, визначеного

,Щоговором, Позичальнику.
2.7. flоговiр (Кредитний логовiр) - цивiльно-правовий документ, який визначас взаемнi юридичнi права i

зобов'язання мiж Кредитодавцем та Позичальником з приводу проведення фiнансовоТ операшiТ

(надання та обслуговування Кредиту). Крелитний договiр укладаеться у електроннiй формi.
2.8. Електронний договiр _ домовленiсть Кредитодавця та Позичальника, спрямована на встановлення,

змiну або припинення цивiльних прав i обов'язкiв, оформлена в електроннiй формi,
2,9. Електронний пiдпис одноразовIrм iдентифiкатором (або одноразовий пароль) данi в

електроннiй формi у виглядi алфавiтно-цифровоi, цифровоТ або алфавiтноТ послiдовностi, що
додаються до iнших електронних даних Позичальником, та надсилаються Кредитодавцю, якi

. використовуються для вчинення Позичальником юридично значимих дiй та правочинiв на Сайтi.
'Y Кредитодавець може передавати одноразовий пароль Заявнику/ Позичальнику засобом зв'язку,

вк€ваним пiд час реестрацiТ у його системi, в тому числi, mle не виключно, шляхом направлення СМС-
повiдомлення за номером телефону, вказаним Заявником пiд час заповнення Заявки.

2.10. Заборгованiсть - сума Крелиту, а також нарахованихо але не сплачених процентiв за користування
Кредитом, а також сума неустойки в разi порушення зобов'язань за.Щоговором.

2.1l. Заявка - документ встановленоТ форми, який заповню€ться на Сайтi Кредитодавця, i виражас HaMip

Заявника отримати грошовi кошти.
2.12. Заявник - фiзична особа, яка мас HaMip укласти Кредитний договiр з Кредитодавцем шляхом

приеднання до запропонованих умов i вчинення дiй, передбачених цими Правилами.
2.13. Лiмiт суми кредиту - грошовi кошти в розмiрi вiд 400,00 гривень до l0 000,00 гривень, якi

Кредитодавець одноразово може надати в Крелит на умовах, визначених !оговором,
2.14. Логiн Особистого кабiнеry - унiкальна комбiнацiя букв таlабо цифр, що встановлюсться Заявником.

I_{ю комбiнацiю Заявник самостiйно зазначас в спецiальному полi <логiн> при вхолi до Особистого
кабiнету. Заявниrс/Позичальник особисто несе вiдповiдальнiсть за збереженiсть Логiну Особистого
Кабiнету.

2.15. Особистий кабiнет - сукупнiсть захищених cTopiHoк, що формуються Заявнику в момент його

реестраuiТ на Сайтi Кредитодавця (особистий роздiл Заявника), за допомогою якого

ЗаявникДIозичальник здiйснюс повну взаемодiю з Кредитодавцем, мае постiйний доступ ло Графiка
ч розрахункiв та до iншот iнформацii7документiв, пов'язанот з наданням Кредитодавцем фiнансових

послуг. ,Щоступ до Особистого кабiнету здiйснюеться Заявником/Позичальником шляхом введення
Логiна Особистого кабiнету i Пароля Особистого кабiнеry на Сайтi Кредитодавця.

2.16. Пароль Особистого кабiнеry - унiкальна комбiнацiя букв таlабо цифр, що встановлюсться
Заявником. I_[ю комбiнацiю Заявник самостiйно зазначае в спецiальному полi (пароль) при входi до
Особистого кабiнету. Заявниrс/Позичальник особисто несе вiдповiдальнiсть за збереженiсть Паролю
Особистого Кабiнету.

2.17. Крелит - грошовi кошти в нацiональнiй валютi УкраТни (гривнi), що надаються Кредитодавцем
Позичальнику на умовах зворотностi, cTpoKoBocTi та платностi, що перелбаченi ,Щоговором.

2.18. Крелитодавець - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кУКР КРЕДИТ ФIНАНС)), код

СДРПОУ 38548598, мiсцезнаходження: УкраТна, м. КиТв,03l50, вул. Казимира Малевича, 86Н.
2.19. Позичальник - фiзична особа, яка вiдповiдас Вимогам до Позичальника та з якою Кредитодавець

уклав,Щоговiр.
2.20. TepMiH платежу - кiнцева календарна дата повернення Позичальником суми кредиту та процентiв за

.Щоговором.
2.2l. Сайт (Сайт Кредитодавця) https://www.creditkasa.com.ua. Кредитодавець мае право

використовувати додатковi спецiалiзованi iнтерактивнi, автоматичнi комп'ютернi програми для



- з!)рення таlабо доступу до Особистого кабiнету Заявника/Позичальника на Сайтi, якi MolKyTb
,_:;"tснювати передачу iнформаuiТ Mixt Заявником/Позичальником i Кредитодавцем у межах
,:орrtацiЙноТ системи Кредитодавця. Взасмодiя Крелитолавця та Заявника,/Позичальника в межах

-.::ill\ програм тотожна взасrutодiТ CTopiH в межах iнфорьlачiЙноl'системl.t на СаЙтi. Кредитодавеttь NlaC
-:-]tsо вказати на Сайтi назви вiдповiднttх програNI.

2.11, Сторони договору - Кредитодавець та ЗаявниilПозичальник.

IHr.. ,;:ltiHl.i вживаються вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

3. уN,{ови нАдАння крЕдиту

J.l. С.рок мiж датою набуття чинностi Кредитним договором та TepMiHoM платежу не перевищус 27
-.вадцяти семи) календарних днiв.

3.2. \1зксимальна сума Кредиту склада€ l0 000 (десять тисяч) гривень 00 копiйок, мiнiмальна сума
|.эе-rиту складас 400 (чотириста) гривень 00 копiйок.

3,3. f l цr пна BapTicTb Кредиту зzlзначасться в Графiку платежiв, який е невiд'емною частиноtо !оговору та
:,эзrtiщусться в Особистому кабiнетi.

3.{. .],rriT щодо максимальноТ суми Кредиту при укладеннi першого чи кожного наступного Кредитного
_,,lговору повiдомляються Кредитодавцем п iд час укладення fоговору.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ У КРЕДИТ

].l, З-:явник здiйснюс заповнення Заявки на отримання Кредиту на Сайтi, обов'язково вказуючи Bci данi.
з,:lIiченi в Заявцi в якостi обов'язкових для заповнення.

J.]. }' Заявцi Заявник зобов'язаний вказати повнi, точнi та лостовiрнi особистi данi, якi необхiднi для
:ltйняття Кредитодавцем рiшення про надання Кредиту.

-1.3. Зlповнюючи Заявку, Заявник у вiдповiдностi до роздiлу 7 чих Правил, надас свою згоду на передачу
КэеJитодавцю своТх Персональних даних та Тх обробку з метою оцiнки фiнансового стану Заявника
. з його спроможностi виконати зобов'язання згiдно з .Щоговором.

].], КэеJttтодавець мае право зателефонувати, надiслати СМС-повiдомлення або iнший вид повiдомлення
з вttкористанням сучасних cepBiciB передачi даних (ViЬец WhatsApp, Теlеgгаm, FасеЬооk, Facebook
\lessenger i T.i,) Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Заявцi, як для пiдтвердrкення повноти!
-t]чностi, достовiрностi зазначеноТ в Заявцi iнформачiТ, так iдля отримання iнших вiдомостей вiд
З-:явника або TpeTix осiб, якi Кредитодавець визнас необхiдними для прийняття рiшення про надання
i.:е_rиту, а також для iнших цiлей щодо пiдписання чи виконання !оговору.

-1.5. i,.:е:tлтодавець ма€ право додатково вимагати вiд Заявника надання належним чином завiрених копiй
-_xrrteHTiB, якi Кредитодавець визнас необхiдними для прийttяття рiшення про надаt{ня Крелиту.

{.6. j:явник надас свою згоду на те, що Кредитодавець мас право звертатись за iнформацiсtо про
:,ээнсовий стан Заявника до TpeTix осiб, якi повОязанi з Заявником дiловими, професiйними,
::trбllстими, сiмейними або iншими стосунками, яка необхiдна для прийняття рiшення про надання
i.: з:r rTy.

J.-. ]: пi.]ставi даних, зазначених у первиннiй Заявцi. iнформачiйна система Кредитодавця здiйснюс
:-: Jrрацiю Заявника на СаЙтi та формус Особистий кабiнет. Наступнi Заявки подаються
, ,. ;;tчальником через Особrrстий кабiнет.

J.8. ? ення про надання Кредиту приймасться Кредитодавцем на пiдставi автоматllзованоi обробкtr
] з:сональних даних Заявника.

{.9. -.,.:з Кредиту визначасться, виходячи з iнформацii, зазначенiй в Заявцi в межах встановленого Лiмiту
:,.,.:;t Кредиту.

J.l(t. _:,lйrtаючи Заявку до розгляду, Крелитолавець не бере на себе зобов'язання надати Заявнику Кредит.
-1.1l. :.::rrrтодавець протягом l5 робочих днiв з дати отримання Заявки приЙмас рiшення про надання

:.:;:ttTl, чи про вiдмову в наданнi Кредиту.



4.1L Крлитодавець мае право вiдмовити Заявнику в наданнi Крелиту без зазначення причини такоТ
вiдмови або мае право зменшити розмiр Крелиту, вкЕваного у Заявцi.

4.13. Вiдvова в наданнi Крелиry можлива у випадках:
- BiK Заявника на момент заповнення Заявки менше l8 poKiB;
- кредитна iсторiя Заявника не вiдповiдас внутрiшнiй полiтицi Кредитодавця;
- при заповненнi Заявки вказанi не достовiрнi таlабо помилковi данi;
- в iнших випадках, передбачених внутрiшньоТ полiтикою Кредитодавця.

4.1,t Крлитодавець iнформуе Заявника про прийняте рiшення щодо видачi Кредиry через смс-
повiдомлення на телефонниЙ номер таlабо через електронний лист на адресу електронноТ пошти
Ъявника, зазначенi у Заявrri таlабо шляхом розмiщення iнформачiТ в Особистому кабiнетi Заявника на
Сайтi таlабо повiдомленням iз використанням сучасних cepBiciB передачi даних (ViЬец WhatsApp,
Telegram, Facebook, Facebook Меssепgеr i T.i.). У випадку прийняття рiшення про надання Кредиту, на
еIектронну пошту Заявника, зазначену в Заявцi, надсилаеться лист з гiперпосиланням, здiйснивши
перхiд по якому, Заявник отримуе копiю Елекгронного.Щоговору.

4.15. Ъ 3атримку в надходженнi повiдомлення про прийняте рiшення, спричинене проблемами в роботi
еlекгронних та телефонних служб i cepBiciB, Кредитодавець вiдповiдальностi не несе.

4.1б У випадку прийняття рiшення про надання Крелиry Кредитодавець укладае iз Заявником.Щоговiр на
!,ýовах та в порядку, передбаченому цими Правилами,

4.17. !оговiр укладаеться в Особистому кабiнетi,
4.1& ЗлвниldПозичальник здiйснюе вхiд в Особистий кабiнет за допомогою Логiна Особистого кабiнету i

Пароля Особистого кабiнету.
4.19. Договiр пiдписуеться за домовленiстю CTopiH згiдно вимоц визначених законом УкраТни кПро

еlекгронну комерцiю>. Позичальник пiдтверджуе, що алфавiтно-цифрова послiдовнiсть, яку Заявник
отримус шляхом реестрацiТ на Сайтi Кредитодавця засобом зв'язку, вк€Iзаним пiд час реестрацii у його
системi та заповнення Заявки, в тому числi, ЕLле не виключно, шляхом направлення йому СМС-
повiдомлення за номером телефону, вказаним Заявником пiд час заповнення Заявки, та яка додасться
1присднусться) до електронного повiдомлення вiд Заявника, е його електронним пiдписом
о-lноразовим iдентифiкатором (одноразовим паролем), використовуеться ним в якостi його
е]асноручного пiдпису та е пiдтвердженням його особистостi.

4.20. ПозичzLпьник визнае Bci документи, засвiдченi з використанням електронного пiдпису одноразовим
i:ентифiкатором (одноразовим паролем), еквiвалентними за значенням iз документами в письмовiй
фрмi, пiдписаними власноручно. Кредитодавець визнае, що використання електронного пiдпису
о]норtвовим iдентифiкатором (одноразовим паролем) в повiдомленнях, переданих в рамках
ЮриСтування Особистим кабiнетом, призводить до юридичних наслiдкiв, аналогiчно з використанням
в.lасноручного пiдпису вiдповiдно до вимог законiв. Сторони пiдтверлжують, що електронний
.I[оювiр та Bci додатки до нього мають таку саму юридичну силу для CTopiH, як документи, складенi
на паперових носiях та скрiпленi власноручними пiдписами CTopiH, тобто вчиненi в простiй
пltсьмовiЙ формi. Заявник пiдтверлжуе свою повну обiзнанiсть та згоду з yciMa iстотними умовами
lоговору у момент його пiдписання шляхом введення електронного пiдпису одноразовим
i:ентифiкатором.

4.2l. Пi:твердженням згоди Заявника на отримання Кредиту с направлена Заявка та одночасна перевiрка
:iйсностi БанкiвськоТ платiжноТ картки таlабо Бан Ki вського рахун ку.

{.22- Первiрка дiйсностi БанкiвськоТ платiжноТ картки таlабо Банкiвського рахунку вiдбувасться шляхом
бrокчвання наперед невiдомоТ Заявнику довiльноТ суми в розмiрi вiд l копiйки до l гривнi.

{.Ll. Кр:итодавець не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з дати пiдписання .Щоговору Сторонами надас
Кр.rит шляхом безготiвкового перерахування суми Крелиту на банкiвський рахунок Позичальника.

.lJ{ У вппадку вiдмови вiд укладення Заявником !оговору чи не пiдписання його шляхом використання
е]еrтронного пiдпису одноразовим iлентифiкатором протягом 3 (трьох) календарних днiв з дати
прrйняггя рiшення про надання Кредиту, Кредитодавець мае право скасувати це рiшення. При цьому
Ълвник не позбавляеться права знову подати Заявку на отримання Крелиту в загальному порядку.

{25. Сторни домовились в частинi пiдписання .Щоговору керуватися вимогами Закону УкраТни кПро
е]ехтронну комерцiю>.



-l.:б. _ - :..nil пiдтверджують, що .Щоговiр та Bci Додатки до нього ма€ таку саму юридичну силу для
-_::.l. як документи, складенi на паперових носiях та скрiп,пенi власноручними пiдпиСаПlИ СГОРiН.

- _ ] .. вчtlненi в простiй письмовiй формi.

5. ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ ПОГАШЕННЯ
ЗАБОРГОВАНОСТI

5.1. :;.:]ftlСТчвання Кредитом Позичальник виплачус Кредитолавцю проценти. якi зазначенi в Графiку

:. j::\\HKiB, якиl.i с невiд'смною частиною Щоговору. обчислення строку користування Крелитом та

-:::\\ ВаНня процентiв за .Щ,оговором здiйснюсться за фактичну кiлькiсть календарних днiв
.'-:;:.Т\'Вання Кредиту з урахтванням умов Щоговору. При чьому проценти за користування Кредитом

.::r\ов},ються з першого дня перерахування суми Кредиту Позичальнику (перерахування Грошових

._ :,в на Банкiвський рахунок ПоЗИЧаЛЬника) До закiнчення ВИЗНаЧеноГо !оговорУ сТрокУ, на який

-:-jaться кредит. дня повного погашення Заборгованостi за кредитом (зарахування грошових коштiв
-.: -_,тt)чниЙ рахунок Кредитодавця) включно з урахуванням умов !оговору.

5.:. t .',1-1 Кредиту, проценти за користування Кредитом складають Заборгованiсть за lоговором.
j 

= 
1.-:. oBaHicTb пiдлягаС сплатi шляхоМ безготiвковогО перерахуваннЯ коштiв у розмiрi cyм1,1

l_, 1..::oBaHocTi на поточний рахунок Кредитодавця у строк, встановлений !оговором.
5.j. ..' з;:_эfкУ прострочеНня сплатИ ЗаборгованОстi за,Ц,огоВором, повеРненнЯ КредитУ Крелитодавцю та

:-.].1Ti.] процен,гiв здiйснюсться у такiй черговостi : у першУ чергу сплачуються неустойка та iншri

-.-., e,+.i вiдповiдно до.Щоговору; у другу чергу сплачуються прострочена до повернення су]\,lа Крелиту,
-: ]i]ОСТРОченi проценти за корис,гування кред1.1тоl!1 ; у третю чергу сплачуються сума Крелиту та

: :,*eHTl.,l за користування Кредитомt,
5.{. :.,,-iK розрахункiв, що мiстить розрахунок Заборгованостi (в тому числi суми Кредиту i прошентiв за

.:_-:;]ст\,вання Кредитом) щоденно оновJllосться в особtlстому кабiнетi ic невiд'смною частиною

:,.. trBop}'.

5.5. l..зttчальник зобов'язаний сплатити Заборгованiсть не пiзнiше TepMiHy плаТежу.

5.6. i,.:еlltтодавець залишас за собою право зменшити розмiр нарахованих процентiв в односторОнньОмУ

.--гя_]к},. Зазначене право розповсюджусться виключно на плателti за користуваннЯ наданиNrИ

i.:е:ttтодавцем коштами за Щоговором та на платежi, пов'язанi з обслуговуванням та наданням таких

:._'_JTiB. та не розповсюджуеться на зменшення фактично отриманого Позичальником Крелиту.

5.-. , :азi порушеннЯ Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту таlабо
-]t]цснтiв за Щоговором, Кредитолавець мае право нарахувати, а Позичальник зобов'язаний сплат,ltти

--_: iL]pllcTb Кредитодавця суму вiдповiдно до умов Щоговору
5,1 ':.:з:llтодавець залишас за собою право здiйснитtt безспiрI]е списання грошових коштiв З БаНКiВСЬкОгО

:_1,\\ нк}, Позичальника для повного погашення Заборгованостi.
5.q. -..]it.lальник зобов'язаний сплатl4ти Заборгованiсть будь-яким доступним йопtу способом, зазначениN,l

.. Сайтi. При цьоI\4у Позичальник самостiйно сплачуе послуги фiнансового посередника, що
__,,;снюс перерахування грошових коштiв, у вiдповiдностi ло тарифiв останньОГО.

5.1lr. -.:;l оформленi платiх<нИх докушtенТiв длЯ сплатl.t Заборгованостi, Позичальник у графi (призначенltя
-. ,:те/\\,) вказус: номер договору та прiзвище, iм'я, по-батьковi.

:.ll '. :;:Пir]К)1. якщо Позичальник не з€Iзначив або некоректно заповнив графу (призначен}lя плате)к\,)).

-:з:ltтодавець мас право не прийняти платiiк з tчtотивiв tlеможливостi iлентифiкування lоговору. за

, -:,:,,t вi-]буваеться сплата Заборгованостi.
5.1:. .. ::зi настання випадку, передбаченого п.5.10 цих Правил, Позичальник протягом 3 календарних

-:.З \laC право звернутися до Кредитодавця шляхом направлення електронного повiдомлення в

-:з1.iьнiЙ формi з обов'язковим зазначенням: способу i приблизного часу проведення платежу (а

-::.-r.{ ПРи здiйсненнi платежу через термiнали самообслуговування - iз зазначенням адреси термiнала,

., -:;: банкiвському переказi - найменування банку i вiддiлення, tчtiсцезнаходження вiДДiЛеННЯ).

S. 1-1, ." -:,,:i електронного повiдомлення Позичальник обов'язково зазначае: HoNlep lоговору. прiзвище та

" ;. rо-батьковi.



5.1{. Датою повернення Кредиту, так само як i датою сплати Заборгованостi, вважаеться дата зарахування
грошових коштiв на поточний рахунок Кредитодавця,

5.15. Позичальник мае право достроково повернути Кредит i сплатити Проценти за користування Кредитом.
Надходження на рахунок Кредитодавця грошових коштiв вiд Позичальника в достатньому обсязi для
сп]-IаТИ ЗаборгованОстi с налеЖним виконанням зобоВ'язаннЯ ПозичальнИка за .Щоговорой. У такому
в}lпадкУ !оговiР припиняС свою дiЮ з датИ зарахуваннЯ грошових коштiв на поточний рахунок
Кредитодавця.

5.1б. У випадку, якщо Кредитодавець при достроковому поверненнi Крелиту не отримав достатню суму
коштiв для погашення Заборгованостi в повному обсязi за перiол фактичного користування Кредитом,
,,I[оговiр продовжус свою дiю на ранiше погоджених умовах. При uboMy пiсля зарахування грошових
tlоштiв на поточний рахунок Кредитодавчя, Графiк розрахункiв а"rомат"чно коригусться, в частинi
внзначення залишку суtчtи Кредиту i процентiв за користування Кредитом, та вiдображасться уОсобистому кабiнетi.

5.17- ПозичuLпьник мае право достроково повернути частину Крелиту. Пiсля зарахування грошових коштiв
на поточний рахунок Кредитодавця, Графiк розрахункiв автоматично коригусться, в частинi
внзначення залишку суми Крелиту i процентiв за користування Кредитом.

5.1E. Позичальник мас право звернутися до Кредитодавця iз заявою про пролонгацiю строку Крелиту,
Заява прО пролонгацiЮ подаеться через Особистий кабiнет Позичальника до настання TepMiHy
п.-Iатежу. Пролонгацiя кредитного договору вiдбуваеться iз дня, наступного за TepMiHoM платежу. !ля
пролонгацiТ Кредитного договору Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю yci npoц.nr",
HapaxoBaHi згiдно Кредитного договору на ДаТу TepMiHy платежу. Пролонiачiя Кредиту здiйснюсться
на тих самих умовах, що визначенi Кредитним договором.

5.19. У разi виконання Позичальником умов п, 5.17 цих Правил, Кредитодавець надас згоду на
пролонгацiЮ КредитногО договорУ на такиЙ самиЙ строк, на який його було укладено до пролонгацiТ.
Пi:тверлженням згоди Кредитодавця на пролонгацiю Кредитного договору с надiслане Поiичальнику
КрлитодаВцем СМС-Повiдомлення на телефонниЙ номер Позичальникi таlабо електронний лис1
надiсланий на адресу електроннот пошти Позичальника таlабо повiдомлення iз вйкористанням
с)часних cepBiciB передачi даних (ViЬец WhatsApp, Telegram, Facebook, Facebook Меssепgег i T.i.).
ПозичальнИк мае правО звертатисЯ до КредитОдавцЯ про пролоНгацiю КреДиту бiльше олiоrо р*у.
Кожна наступна пролонгацiя вiдбувасться згiдно yvtoB п,п. 5.17, 5.1 8 цих Правил.

5.20. У разi пролонгацiт Кредиry фафiк платежiв автоматично коригусться Кредитодавцем.
5.2l. При безготiвковому перерахуваннi грошових коштiв Bci фiнансовi ризики, що пов'язанi з затримкою в

надходженнi коштiв на поточний рахунок Кредитодавця, несе Позичальник.
5.22. Bci ПЛаТеЖi Та РОЗРаХУНКи, зазначенi у цих Правилах та у .Щоговорi, здiйснюються шляхом

безготiвкового перерахування коштiв на зазначенi в [оговорi банкiвськi рахунки в нацiональнiй
грошовiй одиницi УкраТни - гривнi.

6. прогрАмА лояльностI

6.1. Програма лояльностi Кредитодавця розроблена з метою заохочення споживачiв в oTpltllaHHi
: jнансових послуГ та пiдняття рiвня конкурентоспроможностi Кредитолавця на фiнансово]\1\ ptlHK),

6.]. Пэограп,tа лояльностi передбачас надання Крелиту зi зниженою процентною ставкою за корliст\,вання
кре-]итом вiдповiдно до кiлькостi отриманих Позичальником Кредитiв та якостi виконання взятих на
себе зобов'язань за цими ,Щоговорами. Якiсним виконанням зобов'язань tstsажа€ться виконання
lоговiрних зобов'язань у повному обсязi без виникнення простроченоТ Заборгованостi за [оговором.6.3. Прlt отриманнi Кредиту в другий i наступнi рази та за умови якiсного виконання зобов'язань за
,trпереднiМи ffоговорами, ПРоЦ€Нти за користування Кредитопл мож),ть встанов,-lюватtIся
':,,ttвiдчально для Позичальника в його особистому кабiнетi.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

!



7,1. Заявник, виступаючи в якостi суб'екта Персональних даних iсуб'екта кредитноТ icTopiT, заповнюючи
Заявку на Сайтi, надае свою згоду на передачу Кредитодавцю своТх Персональних даних та Тх обробку
з метою оцiнки фiнансового стану Заявника та його спроможностi виконати зобов'язання за

.Щоговором.
7.2. Заявник/Позичальник надае Згоду щодо власних Персональних даних, вкJlючаючи iнформацiю про

прiзвище, iм'я, по-батьковi, стать, громадянство, дату та мiсце народження, н€lзву i реквiзити
документа, що посвiдчус особу, данi водiйського посвiдчення, адресу зареестрованого мiсця
проживання, адресу фактичного мiсця проживання, iдентифiкацiйний номер платника податкiв
(ресстраuiйний номер облiковоТ картки платника податкiв), вiдомостi щодо освiти, сiмейного,
соцiального та майнового стану, професiю, доходи, а також iнформаuiю, яка стане вiдомою
Кредитодавцю у зв'язку з укладанням таlабо виконанням таlабо протягом строку лiТ.Щоговору (далi -

Данi).
7.3. Згода Заявника/Позичальника включае в себе, в тому числi, право Кредитодавця передати Данi для

обробки за дорученням Кредитодавця наступним особам:
- Бюро кредитних iсторiй;
- Банкам;
- Фiнансовим установам;
- Органам державноТ влади.

7.4. Згода Заявника/Позичальника включае в себе, в тому числi, право Крелитодавця здiйснювати обробку

,Щаних (у тому числi з використанням iнформачiйних (автоматизованих) систем), включаючи
вчинення дiй або сукупностi дiй, таких як збирання, ресстрацiя, накопичення, зберiгання,
адаптуванняо змiнао поновлення, використання i поширення (розповсюдження, реалiзацiя, передача),

уточнення (оновлення, змiну, використання, розповсюдження), копiювання, опублiкування,

редагування, компонування даних без редагування Тх внутрiшнього змiсту, пересилання поштою
таlабо електронними способами, розмiщення на Сайтi, передачу, в тому числi транскордонну передачу,

знеособлення, знищення Персональних даних, власником яких е Кредитодавець,
7.5. ЗгодаЗаявника"/Позичальника включае в себе, втому числi, згоду назбiр, зберiгання, використання та

поширення Кредитодавцем iнформацiТ про Заявника/Позичальника, в тому числi його Персональних

даних до/вiд/через бюро кредитних iсторiй, якi cTBopeHi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства УкраТни, зокрема через: ПАТ кПЕРШЕ ВСЕУКРАiНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ
IСТОРIЙ) (код за еДРПОУ 33691415, мiсцезнаходження: м. КиТв,.Щнiпровський район, вул. евгена
Сверстюка, бул. 1l); ТОВ "УкраТнське бюро крелитних iсторiй", мiсцезнаходження: м. КиТв, вул.

Грушевського, 1-д; ПАТ кМIЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIИ>, мiсцезнаходження: м.

КиТв, пр. Перемоги, л. 65, оф. 306, а у випадку прострочення Позичальником платежiв по
вiдповiдному Щоговору - iнших осiб, заресстрованих вiдповiдно до законодавства УкраТни, що
надають послуги з повернення простроченоТ (проблемноТ) заборгованостi таlабо з якими
Кредитодавцем укладено договiр вiдступлення права вимоги за,Щоговором таlабо iнших, пов'язаних з

цим послуг; Згода Заявника/Позичальника включае в себе, в тому числi, згоду на передачу
кредитодавцем, зазначеним вище особам за вкuu}аними вище умовами персональних даних
Заявника/Позичальника без додаткового повiдомлення Заявника/Позичальника про таку передачу.

7.6. Згода Заявника/Позичальника включае в себе, в тому числi згоду на укладення Кредитодавцем
.Iоговору вiдступлення права вимоги за вiдповiдним Кредитним flоговором з будь-якою третьою
особою.

7.7. Згода Заявника./Позичальника необмежена TepMiHoM дiТ.

7.8. Згода Заявника./Позичальника включас в себе, в тому числi, згоду з тим, що отримання Заявником у
Кредитодавця ,Щаних, що вiдносяться до Заявника/Позичальника, Тх уточнення, блокування та
знищення допускаеться у випадках, встановлених чинним законодавством на пiдставi заяви
Заявника/Позичальника, яка повинна вiдповiдати вимогам, встановленим чинним законодавством.
ЗаявникДозичальник пiдтверлжус свою згоду з тим, що вiдповiдь на таку заяву буле надана йому
шляхом вiдправки повiдомлення на електронну пошту, таlабо шляхом надсилання СМС-повiдомлення
на телефонний номер, зазначений у Заявцi, таlабо вiдображення даноТ iнформачiТ в Особистому
кабiнетi таlабо повiдомленням iз використанням сучасних cepBiciB перелачi даних (ViЬец WhatsApp,
TelegTam, Facebook, Facebook Меssепgеr i T.i.).

l



7,9. Згода Заявника/Позичальника на обробку його
розлiлу 7 Правил, не вимага€ здiйснення
Заявника/Позичальника TpeTiM особам згiдно
персонzrльних даних).

персональних даних, що надана згiдно з умовами
повiдомлень про передачу Персонмьних даних
з нормами cT.2l Закону УкраТни кПро захист

8. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

8.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов ,щоговору та цих Правил згiдно чинного
законодавства УкраТни.

8.2. Порушенням умов ffоговору та цих Правил с його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених зrtiстом .Щоговору та Правил.

8.3. У випадку cMepTi Позичальника, що наст\,пила до закiнчення строку дiТ !оговору, Bci права i

обов'яЗки ЩоДо цЬоГо !оговору пере\оj]ять J.o його спадкосмцiв у порядку, визначеному чинним
законодавством УкраТн и,

8.4. Закiнчення строку дiт !оговору не звi;lьняс Сторони вiд вiдповiдальностi за порушення умов, яке
мало мiсце пiд час дiт.щоговору.

8.5. У випадкУ порушеннЯ Позичальнико;rt cTpoKiB поверненнЯ КредитУ бiльше нiж на 3 (три)
календарних днi Кредитодавець ма€ право;

- звернутися в колекторську компанiю д.rя стягнення заборгованостi;
- звернутися до суду за захистом своl'х законнll\ прав i iHTepeciB у гlорядку, визначеному, роздiломr 9

цих Правил;
- без згодИ ПозичальнИка передатИ TpeTiM особаrt своТ права шляхоМ укладання договору передачi

прав вимоги;
- Передати вiдомостi та Персональнi данi Позичальника до Бюро кредитних iсторiй як iнформачiю

про негативну кредитну iсторiю такого Позичальника.

9. ПОРЯДОК ВИРIШВННЯ СПОРIВ

9.t. Bci спори та непорозумiння щодо укладання, виконання, розiрвання, змiни, визнання недiйсниrrt
повнiстю або частково, а також з будь-яких iнших питань! що стосуються цих Правил та !,оговорл,.
пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв.

9,2. Якщо Сторони не можуть дiйти зголи iз спiрних питань шляхом переговорiв, то такиl.i спiр
вирiшуеться у судовому порядку згiдно чинного законодавства УкраТни.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

l0.1. Цi Правила затверджуються Загальними зборами Кредитодавця i розмiщуються на Сайтi для
ознайомлення Bcix зацiкавлених осiб.

10.2. Крелитодавець мас право в односторонньому порядку вносити змiни та доповнення в Правила, якi
розмiщуються на Сайтi для ознайомлення Bcix зацiкавлених осiб.

10.3. Буль-Якi змiнИ та доповнеНня до ПравИл поширюЮться на Bcix осiб, в тому числi Позичальникiв, якi
уклали ,Щоговiр пiсля дати внесення змiн та доповнень до Правил.

11. зАключнI положЕння

l1.1. ФормИ Заявок' договорiВ та iншиХ документiВ в електронНiй форпri визначаютЬся Kpe.lltTo-]aBцe!1 ),
ВСТаНОвленому ним порядку та iнтегруються в iнфорлrаuiйн),сtlсте1!lу Кредито:авчя.



11.2. CTBopeHi в iнформацiйнiй системi Кредитодавця Заявки, !оговори та iншi документи в електроннiй
формi с оригiналами i мають однакову юридичну силу з документами у паперовiй формi.

l1.3. Bci iнформаuiйнi повiдомлення i листи направляються Кредитодавцем i Заявникомдозич€шьником
шляхом надсилання електронних повiдоrtлень через особистий кабiнет, таlабо на електронну адресу
заявн и комдоз и ч€tл ьн и ком.

l1.4. У випадкУ змiни особистиХ даних i банкiвських реквiзитiв, зuвначених в .Щоговорi, Сторони
зобов'язанi повiдомити одна одну шляхом нaшравлення електронного повiдомлення через Особистий
кабiнет протягом 3-х робочих днiв з дня виникнення таких змiн.

11.5. у випадку, якщо Заявник/позичальник втратив номер мобiльного телефону, зазначений в Заявцi
таlабо паспорт таlабо Логiн особистого кабiнету таlабо Пароль особистого кабiнету, BiH зобов'язаний
TepMiHoBo зв'язатися з Кредитодавцем бдь-якиttt доступним йому способом: шляхом надсилання
елекгронного повiдомлення таlабо заге.чфонувавши за контактними телефонними номерами
кредитодавця, зЕвначеними на Сайтi. i виьонаги Jii, вказанi працiвником Кредитодавцем,
Крлит видаеться не для споживчих цi:lей.
Умови ,Щоговору, а також вся iнформачiя, mриrrана Крелитодавцем, ЗаявникомЛIозичальником у
зв'язку з укладанням або виконанням .щоговорli вiдноситься ло iнформацiт з обмеженим доступом
(стаття 21 Закону УкраIни кПро iнфорначiю>) та }lox(e бри поширена за взасмною згодою CTopiH та в
iнших випадках, що перлбаченi чиннич законо;lавством УкраТни, е конфiденцiйною.

ll.б.
l1.7.
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