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ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
«КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі - Кредитор), в особі _______, який діє на підставі ______, з однієї
сторони, та
[обрати якщо Позичальник – фізична особа]
[прізвище, ім’я, по батькові] (далі – Позичальник),
[обрати якщо Позичальник – юридична особа]
[повне найменування суб’єкта господарювання згідно інформації з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань] (далі – Позичальник), від імені
якого діє [посада] [прізвище, ім’я, по батькові] на підставі [керівник діє на підставі Статуту, Статуту та
Протоколу №, дата, інші особи діють на підставі довіреності: зазначити №, дату довіреності, нотаріуса,
який посвідчив тощо],
[обрати якщо Позичальник – фізична особа-підприємець]
[прізвище, ім’я, по батькові], фізична особа-підприємець (далі – Позичальник),
з другої сторони, разом за текстом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Кредитний договір
(далі – Договір) про подане нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитор зобов'язується надати Позичальникові грошові кошти в сумі _ (сума кредиту прописом)
гривень (далі – кредит) на умовах, встановлених Договором, а Позичальник зобов'язується використати
кредит за цільовим призначенням, повернути його та сплатити проценти за користування кредитом та інші
платежі в розмірі, порядку та на умовах, встановлених Договором.
1.2. Позичальник зобов'язується використати кредит виключно за цільовим призначенням: ________.
1.3. Розмір процентів за користування кредитом складає – ___ % (розмір відсотків прописом) річних.
1.4. Тип процентної ставки (процентів) за користування кредитом – фіксована. Нарахування процентів за
користування кредитом здійснюється у валюті кредиту на фактичну суму і за весь час користування
Кредитом (на суму щоденного фактичного залишку заборгованості за кредитом), починаючи з дня надання
кредиту по день, що передує дню повного його повернення, із розрахунку факт/факт, який передбачає, що
для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та у році.
1.5. Надання кредиту здійснюється шляхом (обрати) перерахування Кредитором кредитних коштів на
поточний рахунок Позичальника № 26_____________, відкритий у ______________, код банку ________,
(або) шляхом видачі із каси Кредитора за заявою Позичальника.
1.6. Кредит надається зі строком користування ___ (прописом) місяців. Моментом (днем)
надання/отримання кредиту вважається момент (день) (обрати в залежності від обраного в п. 1.5. способу
надання кредиту) зарахування грошових коштів (суми кредиту) на рахунок, вказаний в п. 1.5. Договору
(або) в день видачі із каси Кредитора за заявою Позичальника суми кредиту Позичальнику. Остаточною
датою повернення кредиту є «____»_____________________року. Моментом (днем) повернення кредиту
вважається день зарахування коштів (суми кредиту, нарахованих процентів, неустойки (пені, штрафів),
визначених цим Договором, якщо інше не випливає з умов цього Договору) на поточний рахунок
Кредитора № 2650_____________, що _____________, відкритий у ______________, код банку ________.
1.7. Графік платежів (далі – Графік) - у розрізі сум та порядку погашення кредиту, сплати нарахованих
процентів, з урахуванням реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту, наведений у
Додатку №1 до цього Договору. У разі повного повернення кредиту, в тому числі але не виключно,
дострокового або при наявності прострочення, проценти нараховані за користування кредитом повинні
бути сплачені до моменту такого повернення. Сплата процентів за майбутні періоди не дозволяється.
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1.8. У разі прострочення повернення кредиту проценти нараховуються на суму заборгованості за
кредитом і за період прострочення до моменту повного повернення кредиту в розмірі процентної ставки за
кредитом, що встановляється цим Договором. При цьому черговість погашення вимог Кредитора
встановлюється згідно вимог чинного законодавства України.
(може бути доданий (в залежності від кредитного продукту) п. 1.9. якщо встановлена необхідність
укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням,
обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності)).
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Кредитор зобов’язується:
2.1.1. На умовах цього Договору надати Позичальнику, при наявності у Кредитора вільних коштів та
письмового запиту Позичальника про його надання, кредит в сумі та на строк, що обумовлені цим
Договором, за умови виконання передбачених цим Договором умов (якщо такі передбачені), що передують
наданню кредиту, але разом з тим Кредитор не зобов’язаний надавати кредит за першою вимогою
Позичальника, тобто вищевказані зобов’язання Кредитора за цим Договором є відкличними.
2.1.2. Прийняти від Позичальника належне виконання зобов’язань за цим Договором.
2.1.3. Виконувати інші обов’язки, які випливають для нього з цього Договору та/або прямо передбачені цим
Договором та/або чинним законодавством України.
2.1.4. Надавати Позичальнику консультації щодо виконання цього Договору.
2.2. Позичальник зобов’язується:
2.2.1. Використати кредит на зазначені у Договорі цілі і забезпечити повернення одержаного кредиту,
сплату нарахованих процентів, а також інших платежів на умовах, передбачених цим Договором, в тому
числі, достроково здійснити повернення кредиту, сплатити проценти та інші платежі у випадках,
передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
2.2.2. При проведенні Кредитором перевірок цільового використання кредитних коштів, аналізу
фінансового стану Позичальника надавати йому усі необхідні документи та не чинити йому ніяких
перешкод при виконанні цих перевірок.
2.2.3. На час дії Договору письмово повідомляти Кредитора:
- про зміни власного прізвища, імені та по батькові, зміни складу сім’ї, адреси реєстрації місця проживання
та фактичного перебування, номера контактного телефону – не пізніше 5 днів з дня настання таких змін;
- про виникнення будь-якої події, що будь-яким чином може негативно вплинути на виконання ним цього
Договору або на його фінансовий стан – негайно;
- про початок будь-яких судових проваджень (в т.ч. у справі про банкрутство), стороною яких є
Позичальник – не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення таких обставин або дати, коли
Позичальник дізнався чи міг дізнатися про виникнення таких обставин;
- про те, що будь-яка заява, зроблена Позичальником у цьому Договорі, або будь-який інший документ,
наданий Кредитору стосовно цього Договору, є неправдивим, неповним, невірним або таким, що вводить в
оману, у будь-якому існуючому відношенні – впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня, коли Позичальник
дізнався або міг дізнатися про такий факт або обставину.
2.2.4. Протягом строку дії цього Договору без узгодження з Кредитором не виступати позичальником,
гарантом або поручителем, авалістом по відношенню до інших юридичних та фізичних осіб.
2.2.5. Виконувати інші обов’язки, які випливають для нього з цього Договору та/або прямо передбачені цим
Договором та/або чинним законодавством України.
2.3. Кредитор має право:
2.3.1. Проводити перевірку цільового використання кредиту, фінансового стану Позичальника.
2.3.2. Достроково вимагати погашення заборгованості Позичальника за кредитом, включаючи прострочену
та поточну заборгованість Позичальника за кредитом (строк виплати якого ще не настав), прострочену
заборгованість Позичальника за процентами та іншими платежами у випадках:
[обрати абзац 2 якщо Позичальник – фізична особа]
- визначених Законом України «Про споживче кредитування» та в порядку передбаченому Законом
України «Про споживче кредитування».
[обрати абзаци 2-6 якщо Позичальник – суб’єкт господарювання]
- порушення Позичальником своїх обов’язків, передбачених цим Договором;
- значного погіршення фінансового стану Позичальника, що визначається за методикою Кредитора;
- затримання сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на три календарні місяці;
- подання до суду позову про визнання недійсними в цілому чи в частині та/або неукладеним цього
Договору.
Цим Сторони домовились, що вищезазначені події є ніщо іншим як істотним порушенням Позичальником
умов цього Договору, що дає право Кредитору вимагати дострокового повернення заборгованості у
порядку передбаченому цим Договором. В разі отримання вимоги Кредитора про дострокове повернення
кредиту, процентів та інших платежів на умовах цього Договору кошти мають бути повернені/сплачені
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Позичальником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання повідомлення про таку вимогу
від Кредитора, при цьому днем отримання Позичальником такого повідомлення від Кредитора вважається
дата, зазначена у поштовому повідомленні про вручення, а у разі якщо Позичальник відмовляється від
отримання повідомлення або відсутній за вказаною адресою, що повідомлена Позичальником Кредитору та
зазначена в розділі 9 Договору, днем отримання Позичальником повідомлення про дострокове повернення
кредиту, сплату процентів, та інших платежів на умовах цього Договору є день проставлення у поштовому
повідомленні відмітки про відмову Позичальника його отримати чи відмітки про відсутність Позичальника
за вказаною адресою. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога
Кредитора втрачає чинність.
2.3.3. Під час дії даного Договору ініціювати зміну процентної ставки процентів за користування кредитом
за погодженням між Сторонами.
2.3.4. Інші права, які випливають для нього з цього Договору та передбачені чинним законодавством
України, та/або прямо передбачені цим Договором.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Ставити перед Кредитором питання щодо продовження строків погашення кредиту та/або процентів
за користування кредитом у випадку виникнення тимчасових фінансових або інших труднощів з
незалежних від Позичальника обставин, як невиконання умов контрактів контрагентами, форс-мажорні
обставини, надавши письмове обгрунтування причин продовження та графік погашення заборгованості.
2.4.2. Достроково погасити кредит, повідомивши про це Кредитора за 3 (три) банківських дні до дати
такого погашення.
2.4.3. Інші права, які випливають для нього з цього Договору та передбачені чинним законодавством
України, та/або прямо передбачені цим Договором.
3. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
3.1. Кредит, наданий Кредитором, забезпечується усім майном та коштами Позичальника на які може бути
звернено стягнення у порядку, встановленому законодавством України.
3.2. У випадку погіршення чи загрози погіршення фінансового стану Позичальника, Кредитор вправі
вимагати від Позичальника, а Позичальник зобов’язаний надати додаткове забезпечення виконання
Позичальником зобов’язань за Договором, яке має бути погоджене Кредитором.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку несвоєчасного погашення заборгованості за кредитом та/або процентів за користування
кредитом, Позичальник сплачує Кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла протягом існування простроченої заборгованості, від суми відповідного непогашеного
платежу за кожен день прострочення, при цьому пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми
простроченого платежу.
4.2. Кредитор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору у порядку
передбаченому законодавством України, якщо інше не встановлено умовами Договору.
5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Позичальник підтверджує, що ознайомлений з інформацією, вказаною в ч. 2 ст. 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р.
щодо Договору (додати для Позичальника фізичної особи:, а також з інформацією вказаною в Законі
України «Про захист прав споживачів» та в Законі України «Про споживче кредитування»).
5.2. Перевід боргу Позичальника щодо даного Договору без згоди на це Кредитора не допускається.
5.3. Сторони погоджуються, що всі спори та розбіжності щодо укладення, виконання, розірвання, зміни,
визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, які виникають при
виконанні Договору у зв’язку з ним (-и) або випливають з нього, становлять предмет спору та підлягають
розгляду в порядку передбаченому чинним законодавством України.
(додати п. 5.4. та п. 5.5. для Позичальника фізичної особи)
5.4. Порядок та умови відмови від одержання Позичальником кредиту:
5.4.1. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору
відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про
намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитора у письмовій формі (у паперовому або
електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших
аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14
(чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору. Позичальник має право подати повідомлення
про відмову від Договору особисто або через представника, за умови, що таке повідомлення засвідчене
нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
5.4.2 Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
Договору Позичальник зобов'язаний повернути Кредитору грошові кошти, одержані згідно з цим
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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 Договору.
5.4.3. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг,
що були визначені як обов'язкові для отримання кредиту (якщо такі були) та Кредитор або третя сторона
зобов'язані повернути Позичальнику у кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги (якщо такі
були), не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення Позичальником
про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови від Договору.
5.5. Кредитор має право відмовитися від укладення Договору на підставі інформації, отриманої з офіційних
джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, при цьому Кредитор повідомляє
Позичальнику безоплатно причину такої відмови із зазначенням таких джерел, за бажанням Позичальника у письмовій формі.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони домовились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (події непоборної сили, які не
залежать від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, інших
дій держав, що роблять неможливим виконання сторонами своїх зобов’язань, пожеж, інших стихійних лих
або сезонних явищ, сторони звільнюються від виконання своїх зобов’язань на строк дії вказаних
зобов’язань.
6.2. У випадку, коли дія вказаних обставин відбувається більше 30 днів, Сторони укладають договір про
внесення змін до даного Договору, в якому обумовлюється порядок припинення дії Договору. Доказом
виникнення форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентними державними органами.
7. ЗМІНИ ДОГОВОРУ
7.1. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише у тому випадку, якщо вони оформлені у
письмовому вигляді за належними підписами обох Сторін. Усі усні обумовлення по даному Договору
юридичної сили не мають.
8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній у зв'язку з цим Договором, повинні
бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані
рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також
передаватися Сторонами по факсу, при цьому такі повідомлення мають попередній характер та повинні
бути в обов'язковому порядку підтверджені належним чином, як це передбачено цим пунктом Договору.
8.2. При виконанні даного Договору, разом з його умовами, Сторони керуються законодавством України.
8.3. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та іншої
інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам, за винятком
уповноважених осіб і організацій, можлива лише з письмової згоди обох Сторін, а також у випадках,
передбачених законодавством України.
8.4. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного повернення
кредиту, сплати процентів за користування кредитом, можливих штрафних санкцій і до повного виконання
Сторонами усіх умов даного Договору.
8.5. Даний Договір та його умови відповідають Внутрішнім правилам Кредитора про надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
8.6. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, українською мовою. У
випадку виявлення розбіжностей в змісті різних примірників Договору - перевага надається тому
примірнику Договору, який знаходиться у Кредитора.
8.7. Підписанням цього Договору представники Сторін надають свою згоду та дозвіл на обробку їх
персональних даних у відповідних базах персональних даних, володільцями яких є Сторони, з метою
здійснення Сторонами своєї фінансово-господарської діяльності та відповідно до Закону України «Про
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захист персональних даних». Про свої права, мету збору персональних даних
встановлені законодавством України, представники Сторін повідомлені.

та

інші

відомості,

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Кредитор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
Місцезнаходження: _________
ЄДРПОУ 35442539

Посада

_______________________ ПІБ

Позичальник
[реквізити для позичальника-юридичної особи]:
_____(назва)
Місцезнаходження:_________________________
Адреса для листування: _________________
код за ЄДРПОУ _____
п/р № ____ в ___, код банку
Посада
______________________ _____________________ПІБ
м.п. (у разі наявності)
Або
[реквізити для позичальника-фізичної особи –
підприємця чи фізичної особи]:
___(ПІБ)
Місце реєстрації:________________________
Адреса для листування:__________________
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків__________
паспорт
серії___
№___,
виданий
______________________________________
п/р № ________ в __, код банку
______________ П.І.Б

Редакція для Позичальника суб’єкта господарювання:
Я, _______________, отримав(ла) оригінал цього Кредитного договору.
2
р.
________________/_______________/
Редакція для Позичальника фізичної особи:
Я, _________, даним підписом підтверджую, що:
- отримав оригінал цього Кредитного договору;
- перед укладенням даного Кредитного договору Кредитор повідомив мене у письмовій формі про умови
споживчого кредитування та надав інформацію згідно Закону України «Про захист прав споживачів» та Закону
України «Про споживче кредитування».
2
р.
________________/_______________/
ЗАЯВА
Я, ПІП другого з подружжя або особи, що проживає з Позичальником однією сім’єю без реєстрації шлюбу,
перебуваючи в зареєстрованому шлюбі/проживаючи однією сім’єю без реєстрації шлюбу в розумінні ст. 74
Сімейного кодексу України (обрати необхідне, видалити зайве), з ПІП Позичальника, ознайомлена (-ий) з
умовами та не заперечую щодо укладення ПІП Позичальника в інтересах нашої сім’ї вищенаведеного
Кредитного договору № ______ від ___ 20_ р. та будь-яких договорів про внесення змін та/або доповнень
до вищенаведеного Кредитного договору, які, в тому числі, але не виключно, будуть змінювати
(збільшувати або зменшувати) розмір зобов’язань ПІП Позичальника перед ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», а також
підтверджую, що мені відомо, що укладення даного Кредитного договору створює обов'язки для мене як
другого з подружжя, оскільки грошові кошти, отримані завдяки укладенню вказаного Кредитного
договору, використовуватимуться в інтересах нашої сім'ї.
2
р.
________________/_______________/
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Додаток №1
Графік платежів до Кредитного договору №
від « » ______ 20_ р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ
ДІМ» (далі - Кредитор), в особі ________, який діє на підставі ____, з однієї сторони, та
[обрати якщо Позичальник – фізична особа]
[прізвище, ім’я, по батькові] (далі – Позичальник),
[обрати якщо Позичальник – юридична особа]
[повне найменування суб’єкта господарювання згідно інформації з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань] (далі – Позичальник), від імені
якого діє [посада] [прізвище, ім’я, по батькові] на підставі [керівник діє на підставі Статуту, Статуту та
Протоколу №, дата, інші особи діють на підставі довіреності: зазначити №, дату довіреності, нотаріуса,
який посвідчив тощо],
[обрати якщо Позичальник – фізична особа-підприємець]
[прізвище, ім’я, по батькові], фізична особа-підприємець (далі – Позичальник),
встановили:
1. Погашення кредиту, нарахування та сплата процентів здійснюється Позичальником з суми отриманого
кредиту ________ (сума кредиту прописом) гривень згідно нижче наведеного графіку
платежів, а саме:
Період нарахування
процентів

Заборгованість
за кредитом
(грн.)

Черговий
платіж
(грн.)

Погашення
Нараховані
основної
проценти за
суми
користування
кредиту
кредитом
(грн.)
(нараховуються
на залишок
заборгованості
по кредиту),
(грн.)

Дата сплати
чергового платежу

Вказати п. 2 та п. 3 для Позичальника фізичної особи:
2. Реальна річна процентна ставка _______% (на дату укладення кредитного договору).
3. Загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення кредитного договору (в грошовому
виразі) становить __________гривень, з яких:
сума загального розміру кредиту становить __________гривень;
сума загальних витрат за споживчим кредитом становить __________гривень.
Кредитор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
Місцезнаходження: __________________________
ЄДРПОУ 35442539
Посада
_______________________ ПІБ

Позичальник
[реквізити для позичальника-юридичної особи]:
_____(назва)
Місцезнаходження:_________________________
Адреса для листування: _________________
код за ЄДРПОУ _____
п/р № ____ в ___, код банку
Посада
______________________ _____________________ПІБ
м.п. (у разі наявності)
Або
[реквізити для позичальника-фізичної особи – підприємця чи
фізичної особи]:
___(ПІБ)
Місце реєстрації:________________________
Адреса для листування:__________________
Реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків__________
паспорт
серії___
№___,
виданий
______________________________________
п/р № ________ в __, код банку
______________ П.І.Б
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Заповнюється для Позичальника фізичної особи:
Інформація, яка виділена червоним кольором не друкується
Текст, який виділений зеленим кольором друкується на вибір, в залежності від умов кредитного продукту

Паспорт споживчого кредиту
по продукту «_____»
1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця та його структурного або
відокремленого підрозділу, в якому поширюється
інформація
Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного
або відокремленого підрозділу, в якому поширюється
інформація
Ліцензія/Свідоцтво

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "Контрактовий дім" (далі –кредитодавець)
Місцезнаходження кредитодавця: 04080, м. Київ,
вул. Межигірська, 82 А, корпус Б, офіс 312
Безстрокова ліцензія Нацкомфінпослуг на надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н від
06.06.2017 року

Номер контактного телефону

0445373374

Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту

http://fincompkd.com.ua

2. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту
Сума / ліміт кредиту, грн.
Строк кредитування
Мета отримання кредиту
Спосіб та строк надання кредиту

(вказати)
[може встановлюватися в роках, місяцях, днях]
(вказати)
[готівковим/безготівковим шляхом]

Можливі види (форми) забезпечення кредиту
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової
участі) споживача за умови отримання кредиту на
придбання товару/роботи/послуги, %

[так/ні, якщо так зазначити – Оплата послуг за рахунок
власних коштів споживача.]
(вказати)

3. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних
Тип процентної ставки
Порядок зміни змінюваної процентної ставки
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця,
обов'язкові для укладання договору, грн.:
1. одноразова комісія за видачу кредиту

(вказати)
[фіксована, змінювана]
[порядок обчислення, індекси, які застосовуються]
[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]
____% від суми кредиту

2. (вказуються інші платежі за додаткові та супутні
послуги кредитодавця, які сплачуються споживачем,
пов'язані з отриманням, обслуговуванням та
поверненням кредиту та розраховані на дату укладення
договору про споживчий кредит)
Загальні витрати за кредитом, грн.

(вказати)

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за
весь строк користування кредитом (у т. ч. тіло кредиту,
відсотки, комісії та інші платежі), грн.

(вказати)

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних

(вказати)

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для
споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на
припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець
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і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в кредитному договорі. Реальна річна процентна
ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться
незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування
можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту
для споживача.
4. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

Зазначається в орієнтовному Графіку платежів, який є
невід’ємною частиною даного Паспорту споживчого
продукту.

5. Додаткова інформація
Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для [зазначається необхідність отримання відповідної послуги. За
отримання кредиту:
наявності переліку осіб, яких кредитодавець визначив для
надання таких послуг, такий перелік може зазначатися тут
або може надаватися посилання на веб-сайт, де він
розміщений]
послуги нотаріуса

[так/ні, перелік осіб за наявності]

послуги оцінювача

[так/ні, перелік осіб за наявності]

послуги страховика

[так/ні, перелік осіб за наявності]

…

[зазначаються інші обов'язкові послуги, за наявності]

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання
зобов'язань за договором про споживчий кредит:

[зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови
його застосування]

пеня
штрафи
процентна ставка, яка застосовується при невиконанні
зобов'язання щодо повернення кредиту
інші платежі
6. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній
формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу
укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про
споживчий кредит протягом 14 календарних днів у
порядку та на умовах, визначених Законом України "Про
споживче кредитування".

[так/ні]

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов'язаної з достроковим
поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов'язок повідомлення кредитодавця про
намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого
кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням,
зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:
ДД/ММ/РРРР

Підпис представника кредитодавця:

П. І. Б., підпис

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість
кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір
до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих
характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі
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невиконання мною зобов'язань за таким договором.
Підтверджую, що я письмово проінформований про те, що вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими
особами, відповідно кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат та/або їх зміну протягом
строку дії договору про споживчий кредит і не включає їх до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної
вартості кредиту для споживача.
Підтверджую, що кредитодавець ознайомив мене у письмовій формі з інформацією, надання якої передбачено Законом
України «Про споживче кредитування», та надав мені пояснення щодо запропонованих кредитодавцем послуг з
кредитування. У зв’язку з чим, в отриманні від кредитодавця додаткових пояснень, роз'яснень та/або інформації до
укладення кредитного договору немає необхідності.

Підпис споживача:

Дата, П. І. Б., підпис.

