Примірний договір діє з 03.11.2020 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
№ 175-П від 03.11.2020

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
Кредитний Договір № _______ від _______________
м. Київ

«____» _________ ______р.

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі - Кредитодавець), в особі Директора Резуєва Є.В., що діє на підставі
Статуту, з однієї сторони та _________ ________________ _________________, паспорт серії
_____________, виданий _________________________ __.__.____ року, реєстраційний номер
облікової картки платника податків _______________, (далі - Позичальник), з іншої сторони, разом по
тексту «Сторони», уклали цей Кредитний договір (далі – Кредитний Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Цей Кредитний Договір та Правила надання споживчих кредитів Товариства з обмеженою
відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі - Правила) разом складають єдиний договір (далі –
Договір) та визначають усі істотні умови надання Кредиту. Укладаючи цей Кредитний Договір,
Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє всі умови, зобов’язується та
погоджується неухильно дотримуватись усіх положень цього Кредитного Договору та Правил (які є
невід’ємними частинами Договору та разом складають Договір), текст яких наразі розміщено на вебсайті Кредитодавця за посиланням https://navse.com.ua/ та, відповідно, укладає Договір.
1.2. Кредитодавець надає Позичальникові на умовах, передбачених Договором, грошові кошти
(Кредит) в кредит у сумі _______ гривень (_____________) (далі – Сума Кредиту) на умовах
строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплатити
нараховані Кредитодавцем проценти за користування Кредитом.
1.3. Тип кредиту - кредит. Кредит надається Позичальнику виключно через Сайт Кредитодавця
(https://navse.com.ua/). Мета отримання кредиту - споживчi (особистi) потреби.
1.4. Строк Кредиту складає 70 календарних днів (10 тижнів). Кредит має бути повернений згідно
Графіку платежів (додаток 1 до Кредитного Договору) до __________ року (Термін погашення).
Повернення кредиту відбувається шляхом внесення 5 однакових за розміром платежів (один платіж
раз на 2 тижні). Кожен із відповідних двотижневих платежів передбачає сплату однієї п’ятої від Суми
Кредиту та суми нарахованих за користування Кредитом процентів.
1.5. Цей Кредитний Договір є укладеним з моменту одержання Кредитодавцем відповіді (Акцепту)
Заявника/Позичальника про прийняття пропозиції (Оферти) Кредитодавця за допомогою
Електронного підпису одноразовим ідентифікатором, про що більш детально зазначено у Правилах.
Даний Договір, в частині виконання прав та обов’язків за ним, діє до повного виконання Сторонами
взятих на себе зобов’язань.
1.6. Протягом строку Кредиту, встановленого пунктом 1.4. Договору, розмір процентів за
користування Кредитом складає 1 % (один відсоток) від початкової Суми Кредиту за кожен день
користування Кредитом. Проценти за користування Кредитом нараховуються з першого дня
перерахування Суми Кредиту Позичальнику до закінчення визначеного Договором строку, на який
надається Кредит. Орієнтовна річна відсоткова ставка складає 365 %.
1.7. У разі, якщо Позичальник не сплатив та/чи невчасно сплатив двотижневий платіж встановленого
розміру, який передбачено Графіком платежів, Кредитодавець має право нарахувати, а Позичальник
зобов’язаний сплатити за кожен факт такої несплати/невчасної сплати двотижневого платежу штраф у
розмірі 50 % (п’ятдесяти відсотків) відповідного двотижневого платежу (від Суми Кредиту (тіла), без
урахування процентів), що складає 10 % від Суми Кредиту (тіла).
1.8. Загальна сума неустойки, нарахованої за порушення зобов’язань Позичальником на підставі
Договору, не може перевищувати половини Суми Кредиту, одержаної за Договором.
1.9. Деталізована інформація щодо визначення орієнтовної загальної вартості Кредиту при
нарахуванні процентів за користування Кредитом у відповідності до пункту 1.6 Договору зазначена у
Графіку платежів, який є невід’ємною частиною цього Кредитного Договору.
1.10. Кредит надається без забезпечення у виглядi застави.
1.11. Укладення цього Договору не потребує укладання договорiв щодо додаткових та супутнiх послуг
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тpeтix осiб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.
2. Права та обов’язки сторін
2.1. Права та обов’язки Кредитодавця.
2.1.1. Кредитодавець має право:
2.1.1.1. Відтермінувати видачу Кредиту у разі відсутності технічної можливості перерахувати
Позичальнику кошти на його банківський рахунок до усунення відповідних технічних перешкод.
2.1.1.2. Вимагати від Позичальника повернення Суми Кредиту, процентів за користування Кредитом
та виконання всіх інших зобов’язань, передбачених цим Кредитним Договором та Правилами.
2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:
2.1.2.1. Прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі
дострокове), як частинами, так і у повному обсязі.
2.1.2.2. На вимогу Позичальника надавати інформацію щодо послуг, які надає Кредитодавець, а також
право на отримання іншої інформації, як визначено чинним законодавством України.
2.1.2.3. Виконувати зобов’язання, що передбачені цим Договором.
2.2.Права та обов’язки Позичальника.
2.2.1. Позичальник має право:
2.2.1.1. Достроково повернути Кредит повністю чи частково та сплатити проценти за користування
Кредитом.
2.2.1.2. Отримувати інформацію з питань надання фінансових послуг Позичальнику, щодо послуг які
надає Кредитодавець, інформацію, право на отримання якої визначено чинним законодавством
України.
2.2.1.3. Скористатися правом на Пролонгацію Договору згідно умов, вказаних у Правилах.
2.2.2. Позичальник зобов’язаний:
2.2.2.1. Надати Кредитодавцю всі необхідні документи для укладення Договору та достовірну
інформацію щодо себе, свого фінансового стану, тощо.
2.2.2.2. Своєчасно повернути Кредит, проценти за користування Кредитом в порядку, визначеному
цим Договором.
2.2.2.3. Повідомляти Кредитодавця про зміну даних, зазначених в п.8 цього Договору, протягом 3
(трьох) днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного повідомлення на
адресу info@navse.com.ua та / або оновлювати свої особисті дані в Особистому Кабінеті не пізніше 3-х
календарних днів з дня виникнення змін у них.
2.2.2.4. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.
3. Порядок повернення Кредиту, нарахування та сплати процентів за користування Кредитом.
3.1. Позичальник зобов’язаний здійснювати повернення Кредиту та нарахованих процентів за
користування Кредитом на умовах та в порядку, встановленому цим Кредитним Договором та
Правилами. Сторони досягли згоди у тому, що повернення Кредиту та сплата процентів за
користування Кредитом здійснюватиметься відповідно до умов цього Кредитного Договору, Правил
та Графіку платежів (який є частиною Кредитного Договору).
3.2. Строк та проценти за користування Кредитом за цим Договором обчислюються згідно з Графіком
платежів. Проценти за користування Кредитом нараховуються на всю Суму Кредиту з дня
перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Позичальника, до якого емітована
платіжна картка, вказана Позичальником при укладенні цього Кредитного Договору, до Терміну
погашення Кредиту.
3.3. Заборгованість за Договором підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у
розмірі суми Заборгованості у строк, встановлений Кредитним Договором, та у порядку,
передбаченому Правилами.
3.4. Заборгованість погашається наступним чином (у наступній черговості):
3.4.1. прострочені проценти за користування Кредитом;
3.4.2. прострочена до повернення Сума Кредиту;
3.4.3. проценти за користування Кредитом;
3.4.4. Сума Кредиту;
3.4.5. неустойка та інші платежі відповідно до Договору.
3.5. Кредитодавець має право вимагати від Позичальника сплати збитків понесених ним у разі
невиконання ним зобов’язань за даним Договором (зокрема, на поштове повідомлення, юридичні
консультації, судові витрати).
3.6. Усі платежі за Договором здійснюються виключно у національній грошовій одиниці України –
гривні.
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4. Відповідальність Сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно чинного законодавства
України.
4.2. Порушенням умов Договору є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених
Договором (неналежне виконання).
4.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке
мало місце під час дії Договору.
4.4. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору чи/або до
моменту виконання взятих на себе зобов’язань за Договором, усі права та обов’язки щодо Договору
переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
4.5. Позичальник несе передбачену чинним законодавством України відповідальність, включаючи
кримінальну, за умисне використання чужих персональних даних та/або отримання кредиту за
чужими та/або підробленими документами.
5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, а також з будь-яких
інших питань, що стосуються Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом переговорів, то такий спір
вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
6. Порядок внесення змін та доповнень, припинення, розірвання Договору.
6.1. Зміни до Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, якщо такі зміни не є
використанням права Позичальника чи Кредитодавця, які чітко визначені Правилами або цим
Кредитним Договором.
6.2. У разі надходження на поточний рахунок Кредитодавця грошових коштів від Позичальника в
достатньому обсязі для повної сплати Заборгованості, зобов’язання Позичальника вважаються
належно виконаними й у такому випадку Договір (у тому числі даний Кредитний Договір) припиняє
свою дію з дати відповідного зарахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця.
6.3. Дія Договору припиняється:
6.3.1. За взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.
6.3.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
7. Інші умови Договору
7.1. Місцем виконання Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в Розділі 8 цього
Кредитного Договору.
7.2. Недійсність окремих умов Договору, встановлена рішенням суду не має наслідком недійсність
усього Договору, та у будь-якому разі не звільняє Позичальника від зобов’язання повернути Кредит та
сплатити проценти за користування Кредитом.
7.3. Позичальник підтверджує, що:
- до укладення Договору Позичальник отримав від Кредитора інформацію, що визначена ч. 2 ст. 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
- до укладення Договору Позичальник отримав від Кредитора інформацію, що визначена ч. 2 та 3 ст. 9
Закону України «Про споживче кредитування»;
- повідомлений про свої права згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- отримав від Кредитодавця інформацію відповідно до вимог законодавства про споживче
кредитування, зокрема Закону України «Про споживче кредитування», щодо захисту прав споживачів,
які отримують споживчі кредити та що відповідна інформація забезпечує вірне розуміння
Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.
- надав згоду на передачу Кредитодавцю та обробку Кредитодавцем своїх персональних даних
(відповідно до Правил);
- надав згоду на те, що Кредитодавець має право звернутись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника за наданими ним засобами зв’язку (в тому числі до осіб, які пов‘язані з Заявником
діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками), яка (така інформація)
може бути необхідна для прийняття рішення (в т.ч. з метою оцінки кредитоспроможності Заявника)
про можливість надання Кредиту (направлення Оферти) та подальшого виконання Заявником умов
Договору. Заявник, надаючи Кредитодавцю контактні дані, підтверджує, що надання ним контактних
даних не порушує будь-яких прав третіх осіб, він має всі права та повноваження щодо надання
відповідних контактних даних згідно вимог ЗУ "Про захист персональних даних", а Кредитодавець
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здійснюючи зв'язок з Заявником за наданими ним контактними даними діє повністю з дозволу та в
інтересах Заявника з метою укладання та/або виконання Договору.;
- надав згоду на те, що Кредитодавець має право передати персональні дані Позичальника третім
особам, в тому числі для оцінки фінансового стану та кредитоспроможності Позичальника відповідно
до внутрішніх документів Кредитодавця, (включаючи але не обмежуючись, Бюро кредитних історій,
кредитним установам, колекторським компаніям, компаніям, які здійснюють стягнення
заборгованості за дорученням Кредитодавця) в тому числі для захисту своїх законних прав та
інтересів, стягнення Заборгованості за Договором, та реалізації умов Договору;
- надав згоду на передачу Кредитодавцем інформації про стан заборгованості Позичальника за
Договором, шляхом відправлення Кредитодавцем СМС на номер мобільного телефону Позичальника
та електронних листів на його e-mail адресу. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу
Кредитодавцем інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання
Кредитодавцем інших послуг, у зазначений в цьому пункті Договору спосіб або іншим шляхом на
власний розсуд Кредитодавця.
7.4. Позичальник підтверджує, що отримує кредит на споживчі потреби.
7.5. Усі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Позичальник виходив при укладенні Договору,
Позичальник несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Договору,
та/або їх невиконання Позичальником.
7.6. Позичальник надав Позикодавцю (та його довіреним особам) дозвіл телефонувати та направляти
йому інформаційні повідомлення, претензії, вимоги про сплату, та використовувати для цього будьякі доступні канали зв'язку з Позичальником, включаючи телефон, акаунти, соцмережі, електронну
пошту, і т.п.
7.7. Усі неврегульовані Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
7.8. Кредитодавець перед укладенням Договору повідомив клієнта у шляхом надання клієнту
доступу до такої інформації на власному веб-сайті в т.ч. шляхом розміщення Публічної
інформації, Примірного кредитного договору та цих Правил, про:
1) особу, яка надає фінансові послуги:
а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адресу електронної пошти особи, яка
надає фінансові послуги, адреси, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг;
б) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги;
в) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру
фінансових установ або Державного реєстру банків;
ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної
фінансової послуги;
д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи,
яка надає фінансові послуги;
2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт,
включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення
таких витрат;
3) договір про надання фінансових послуг.
8. Реквізити та підписи Сторін.
ПОЗИЧАЛЬНИК:
ПІБ:_________ ___________ ___________
Паспорт серія/номер/__________________
ким, коли, виданий: ____________________
___________________, _______ __.__.____р.
Місце проживання: Україна, ____________
_________________________, ___________
Ідентифікаційний номер: _______________
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
(одноразовим паролем)
(номер пароля)______________

КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
Місцезнаходження: Україна, 01133, м.Київ,
бул.Лесі Українки, буд. 26, оф. 407
ЄДРПОУ: 38548598
п/р UA903348510000000000265031508 в АТ
«ПУМБ»
Тел: +38 (044) 333-5-222,
E-mail: info@navse.com.ua
Директор
Резуєв Є.В.
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Додаток №1 до Кредитного Договору №_____від ___________________р.
Графік платежів
1. Цей Графік платежів містить розрахунок Суми Кредиту та процентів за користування Кредитом
із зазначенням Термінів платежу, а саме
Термін платежу
Сума Кредиту
Нараховані проценти
Разом до сплати
за користування
Кредитом

2. Орієнтовна загальна вартість Кредиту становить ____________грн. та включає в себе проценти
за користування Кредитом у розмірі _________ грн.
3. Орієнтовна реальна річна процентна ставка становить ______ % річних.
4. Тип процентної ставки - фіксована.
5. Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості
Кредиту є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування,
зазначених в Договорі, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься
дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і Позичальник виконають свої
обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. Орієнтовна реальна річна процентна
ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за Договором
залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Договору.
6. Цей Графік платежів є невід’ємною частиною Кредитного Договору №______ від _______ р.

7. Реквізити Сторін.
ПОЗИЧАЛЬНИК:
ПІБ:_________ ___________ ___________
Паспорт серія/номер/__________________
ким, коли, виданий: ____________________
___________________, _______ __.__.____р.
Місце проживання: Україна, ____________
_________________________, ___________
Ідентифікаційний номер: _______________
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
(одноразовим паролем)
(номер пароля)______________

КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
Місцезнаходження: Україна, 01133, м.Київ, бул.
Лесі Українки, буд. 26, оф. 407
ЄДРПОУ: 38548598
п/р UA903348510000000000265031508 в АТ
«ПУМБ»
Тел: +38 (044) 333-5-222
E-mail: info@navse.com.ua
Виконавчий директор
Резуєв Є.В.
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