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Ця Партнерська угода («Партнерська Угода») укладається між:
(1)

Товариством з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»,
код ЄДРПОУ 38548598 («Кредитодавець») та

(2)

партнерами Кредитодавця, найменування яких вказуються у Заявах про
Приєднання до Партнерської Угоди, які (відповідні заяви) підписуються
як Кредитодавцем так і кожним відповідним Партнером («Партнер»)

Які разом іменуються як «Сторони» та кожен окремо як «Сторона».
Ця Партнерська Угода є договором приєднання в розумінні Цивільного
кодексу України.
Приєднання Партнера до Партнерської Угоди шляхом підписання Заяви про
Приєднання до Партнерської Угоди можливе виключно після перевірки
Кредитодавцем доцільності співпраці між Кредитодавцем та відповідним
Партнером (в результаті розгляду Кредитодавцем запитаних ним та наданих
Партнером документів та / чи відомостей про Партнера).

1.

ПРЕАМБУЛА: ПРЕДМЕТ ПАРТНЕРСЬКОЇ УГОДИ

1.1. Предметом даної Партнерської Угоди є врегулювання партнерських
відносин між Кредитодавцем та Партнером.
1.2. Партнерські відносини між Кредитодавцем та Партнером спрямовані на
залучення нових клієнтів та збільшення реалізації:
1.2.1.

Партнером – товарів, які він реалізовує своїм клієнтам на
своєму сайті в мережі Інтернет за адресою, вказаною у Заяві
про Приєднання до Партнерської Угоди («Сайт Партнера»);

1.2.2.

Кредитодавцем – фінансових послуг, які він надає своїм
клієнтам за допомогою свого сайту в мережі Інтернет за
адресою https://navse.ua («Сайт Кредитодавця»).

1.3. Сторони планують досягти залучення нових клієнтів та збільшення
реалізації товарів / послуг за рахунок своєрідного «об’єднання
клієнтських потоків», що здійснюватиметься шляхом спільного
забезпечення функціонування механізму, який (такий механізм)
надаватиме клієнтам можливість купувати продукцію Партнера за
допомогою коштів, взятих у кредит у Кредитодавця («Взаємодія»).
1.4. Таким чином, Взаємодія в рамках цієї Партнерської Угоди
стосуватиметься виключно клієнтів («Позичальники»), які купують товар
/ товари у Партнера за рахунок кредитних коштів, які надаватиме
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Кредитодавець, що більш детально врегульовано далі у цій
Партнерській Угоді.
1.5. Взаємодія в рамках цієї Партнерської Угоди повинна здійснюватися на
умовах, погоджених Сторонами у цій Партнерській Угоді та з
урахуванням і дотриманням положень протоколу технічної інтеграції та
технічної документації до нього (Додаток 1).

2.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУПІВЛЮ

2.1. Партнер зобов’язаний, до початку Взаємодії, розмістити на Сайті
Партнера інформацію («Інформація») про Кредитодавця та про
можливість купівлі («Купівля») товарів Партнера на Сайті Партнера за
рахунок кредитних коштів, які надаватиме Кредитодавець.
2.1.1.

Інформація може містити, в тому числі, але не виключно:
(a)

Посилання на Сайт Кредитодавця;

(b)

Інформацію про Кредитодавця, зокрема, інформацію
про юридичну особу Кредитодавця, наявність ліцензії
на провадження діяльності із надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та іншу
публічну інформацію про Кредитодавця;

(c)

Інформацію про порядок Купівлі;

(d)

Документи, які стосуються Купівлі, в тому числі, але не
виключно:
•

приклад кредитного договору (чинну редакцію),
який
використовуватиметься
для
Купівлі
(«Кредитний Договір»);

•

Правила Надання Споживчих Кредитів для Купівлі
Товарів
Онлайн
(чинну
редакцію),
які
застосовуються до Купівлі («Правила»);

•

Паспорт Споживчого Кредиту (чинну редакцію)
(«Паспорт»);

•

Положення
про
Конфіденційність
Для
Користувачів Сайту https://navse.ua (чинну
редакцію) («Положення»);
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•

Згоду на Обробку Персональних Даних (чинну
редакцію) («Згода»).

2.1.2.

Партнер повинен погоджувати Інформацію за змістом та
формою із Кредитодавцем і тільки потім розміщувати її.
Відповідне погодження за будь-яких умов не повинне
тривати більше 3 (трьох) робочих днів з моменту коли
Кредитодавець направить Партнеру запит про розміщення
Інформації,
окрім
випадків,
коли Кредитодавець
продовжить згаданий строк із власної ініціативи.

2.1.3.

Партнер також зобов’язаний регулярно оновлювати
Інформацію у відповідь на запит Кредитодавця. Процес
відповідного оновлення за будь-яких умов не повинен
тривати більше 3 (трьох) робочих днів з моменту коли
Кредитодавець направить Партнеру запит про оновлення
Інформації,
окрім
випадків,
коли Кредитодавець
продовжить згаданий строк із власної ініціативи.

2.2. Кредитодавець має право розміщувати на Сайті Кредитодавця
інформацію про Партнера та про можливість Купівлі товарів Партнера
на Сайті Партнера за рахунок кредитних коштів, які надаватиме
Кредитодавець.
2.3. Кожна Сторона має право використовувати комерційні найменування
та знаки для товарів та послуг іншої Сторони виключно з метою
розміщення інформації, згаданої в Пунктах 2.1. та 2.2. цієї Партнерської
Угоди.

3.

КУПІВЛЯ

3.1. У разі, якщо Позичальник обирає на Сайті Партнера опцію із Купівлі
певного обраного Позичальником товару («Товар») у кредит, Партнер
забезпечує, щоб дані Позичальника, які Позичальник зазначає на Сайті
Партнера в рамках Купівлі, та про які домовились Кредитодавець та
Партнер у ході технічної взаємодії в рамках цієї Партнерською Угоди
(детальніше – Додаток 1), а також дані Партнера, оперативно (негайно;
за будь яких умов не пізніше ніж того ж дня) у погоджений Сторонами
спосіб перенаправлялися Кредитодавцю.
3.2. Партнер також повинен забезпечити отримання Згоди (шаблон
відповідної Згоди наведено у Додатку 2) від Позичальника на збір та
передачу Кредитодавцю персональних даних Позичальника. Також,
Партнер повинен забезпечити ознайомлення Позичальника та
отримання згоди від Позичальника із умовами Правил Купівлі Товарів у
Кредит (Додаток 3). Відповідні документи (Згоду, наведену у Додатку 2
4

та Правила Купівлі Товарів у Кредит, наведені у Додатку 3) Партнер
зобов’язаний розмістити на Сайті Партнера до початку Взаємодії.
Партнер не має права вносити зміни до відповідних документів без
попереднього погодження із Кредитодавцем.
3.3. Дані, які перенаправляються Кредитодавцю відповідно до Пункту 3.1.
Партнерської Угоди, повинні (зокрема) включати наступне:
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Ідентифікаційні дані Партнера, зокрема:
(a)

найменування Сайту Партнера;

(b)

найменування юридичної особи чи фізичної особипідприємця Партнера.

Ідентифікаційні дані Позичальника, зокрема (але не
виключно):
(a)

мобільний телефон Позичальника;

(b)

номер замовлення Позичальника;

(c)

найменування
Позичальник;

(d)

вартість Товарів, які Позичальник замовляє у Партнера;

(e)

посилання на замовлення Позичальником Товарів на
Сайті Партнера;

(f)

інші дані про Позичальника, які Позичальник надав
Партнеру в ході Купівлі чи які (такі дані) були
згенеровані на Сайті Партнера в ході Купівлі.

Товару

/

Товарів,

які

замовляє

Інші дані, передбачені Додатком 1.

3.4. Партнер повинен забезпечити, щоб на Сайті Партнера, після отримання
даних та згоди Позичальника, зазначених вище у Пунктах 3.2. та 3.3.
Партнерської Угоди, Позичальник перенаправлявся на Сайт
Кредитодавця.
3.5. Після перенаправлення, зазначеного вище у Пункті 3.4. Партнерської
Угоди, Кредитодавець, за умови повноти отриманих даних та у разі,
якщо Позичальник, дані якого були отримані відповідно до Пункту 3.3.
Партнерської Угоди, пройшов усі застосовні процедури на Сайті
Кредитодавця та відповідає усім застосовним вимогам (в тому числі, але
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не виключно, вимогам, які передбачені Правилами), укладає із
Позичальником Договір («Договір з Позичальником») у порядку та на
умовах, які зазначені у Кредитному Договорі та Правилах (чинна
редакція яких міститься на Сайті Кредитодавця).
3.6. Кредитодавець приймає рішення стосовно можливості надання
Кредиту для Купівлі протягом дня (або, найпізніше – наступного
календарного дня), у який Позичальник звертається за відповідним
Кредитом для Купівлі, про що більш детально описано у Правилах.
3.7. Договір з Позичальником передбачає надання Позичальнику кредиту з
перерахуванням суми відповідного кредиту на рахунок Партнера як
більш детально описано у наступному розділі Партнерської Угоди.
3.8. Партнер зобов’язаний забезпечити наявність та можливість продажу та
передачі Позичальнику Товару, який є предметом Купівлі та був
обраний Позичальником на Сайті Партнера шляхом резервування
відповідного Товару з моменту замовлення такого Товару на Сайті
Партнера та до моменту його фактичного направлення чи передачі
Позичальнику чи моменту відмови в укладенні Договору з
Позичальником.
3.9. Партнер також зобов’язаний повідомити Кредитодавця та
Позичальника (до укладення Договору з Позичальником) про
відсутність можливості продажу та передачі Позичальнику Товару, який
є предметом Купівлі та був обраний Позичальником на Сайті Партнера.
В такому випадку, Кредитодавець не укладає Договір з Позичальником
до того часу поки Позичальник не обере інший Товар, який Партнер має
можливість продати та передати Позичальнику чи у Партнера не
виникне можливість продажу та передачі Позичальнику Товару, який
первинно був предметом Купівлі.

4.

РОЗРАХУНКИ ЗА КУПІВЛЮ

4.1. Відповідно до умов Договору з Позичальником та Правил (чинна
редакція яких міститься на Сайті Кредитодавця), кредитні кошти, які
дорівнюють вартості Товару чи є меншими ніж вартість Товару, який
Позичальник купує в рамках Купівлі підлягають перерахуванню на
розрахунковий рахунок Партнера, вказаний у Заяві про Приєднання до
Партнерської Угоди.
4.2. Відповідно до Договору з Позичальником та Правил, Позичальник
покладатиме на Кредитодавця виконання обов’язку із розрахунку за
Купівлю (купівлю Товару Позичальником у Партнера) («Розрахунок за
Товар») у розмірі, визначеному у відповідному Договорі з
Позичальником. Таким чином, залежно від умов конкретного Договору
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з Позичальником, Розрахунок за Товар може здійснюватися як у розмірі,
що дорівнює повній вартості відповідного Товару, так і у меншому
розмірі. При цьому, в разі, якщо Розрахунок за Товар здійснюється у
розмірі, який є меншим ніж повна вартість відповідного Товару, то
різниця між сумою, яку Кредитодавець перераховує Партнеру в рамках
Розрахунку за Товар та вартістю відповідного Товару сплачується
особисто Позичальником на користь Партнера. Партнер погоджується із
таким порядком здійснення Розрахунку за Товар.
4.3. З урахуванням наведеного вище, Розрахунок за Товар
здійснюватиметься виключно коштами, які Кредитодавець буде
зобов’язаний надати Позичальнику у кредит відповідно до умов
релевантного Договору з Позичальником та Правил.
4.4. Кредитодавець повинен здійснити Розрахунок за Товар після укладення
відповідного Договору з Позичальником, але не пізніше ніж на
наступний робочий день після того, як Партнер підтвердить
Кредитодавцю факт отримання Позичальником Товару.
4.5. Для забезпечення належного здійснення Розрахунків за Товар та
фінансового планування Кредитодавцем, Партнер повинен негайно (у
день такої Купівлі) повідомити Кредитодавця про Купівлю та про
фактичне отримання Позичальником Товару (у день такого отримання)
за погодженими Сторонами формою і способом. Зокрема, Партнер:
4.5.1.

інформуватиме Кредитодавця про будь-які зміни статусу
замовлення Товару у порядку, передбаченому у Додатку 1;

4.5.2.

щоденно направлятиме актуальний реєстр виданих Партнером
Товарів (Товарів, виданих в рамках Взаємодії) у електронній
формі на електронну адресу partners@creditkasa.com.ua за
формою, наведеною у Додатку 4;

4.5.3.

щомісячно (не пізніше ніж 10-го числа місяця, який є наступним
за місяцем стосовно якого зазначено інформацію у
відповідному реєстрі) направлятиме актуальний реєстр
виданих Партнером Товарів (Товарів, виданих в рамках
Взаємодії) у письмовій формі (підписаний від імені Партнера та
скріплений печаткою) на адресу Україна, 01133, м.Київ, бул.
Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 за формою, наведеною у Додатку
4.

4.6. Кредитодавець має право вимагати від Партнера передачі оригіналів чи
належним чином засвідчених копій документів (за вибором Партнера),
які підтверджують фактичне отримання Позичальниками Товарів, які
були / є предметами Купівлі. У разі, якщо Кредитодавець вимагає
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передачі відповідних документів, Партнер зобов’язаний надати
відповідні документи невідкладно, та, за будь-яких умов, не пізніше ніж
протягом 3 робочих днів з моменту отримання вимоги Кредитодавця.
4.7. Партнер повинен надавати Позичальнику підтвердження вчинення
Купівлі у формі електронного документа, квитанції або іншого
документа у момент вчинення Купівлі або у момент виконання
Партнером обов’язку передати Позичальникові Товар, який є
предметом відповідної Купівлі.
4.8. Сторони погодилися, що Кредитодавець надаватиме Позичальнику
документ, який підтверджує факт Розрахунку за Товар (протягом трьох
робочих днів з дня перерахування Кредитодавцем коштів Партнеру), із
зазначенням фактичної дати здійснення такого розрахунку
Кредитодавцем. Форма відповідного документа наводиться у Додатку
5.
4.9. Сторони погоджуються, що, у разі, якщо Позичальник з будь-яких
причин не отримає Товар протягом 30 календарних днів з дати
укладення Договору з Позичальником, то перерахування Суми Кредиту
Партнеру в рахунок оплати Товару не відбувається, а Договір з
Позичальником вважатиметься розірваним. Кредитодавець повідомляє
Партнера про проходження відповідного строку та про розірвання
Договору з Позичальником. З метою забезпечення належної реалізації
даного Пункту, Кредитодавець зобов’язується інформувати Партнера
про факт та дату укладення Договору з Позичальником. У разі, якщо
перерахування Суми Кредиту Партнеру все-таки відбулося в описаному
вище випадку, то Партнер повертає відповідну Суму Кредиту
Кредитодавцю протягом 3 робочих днів з моменту проходження
зазначеного вище 30-денного строку.
4.10. Партнер та Кредитодавець погоджуються, що Кредитодавець має право
відтермінувати видачу Кредиту у разі відсутності технічної можливості
перерахувати Партнеру кошти на його банківський рахунок до усунення
відповідних технічних перешкод.

5.

ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ

5.1. Положення даного розділу 5 Партнерської Угоди застосовуються
виключно у випадку, якщо Позичальник ще не виконав зобов’язання із
сплати коштів (тіла кредиту, нарахованих процентів та неустойки (у
випадку наявності) / інших несплачених платежів) за Договором з
Позичальником.
5.2. Сторони погодилися, що, у разі, якщо Позичальник здійснює
повернення Партнеру Товару, який є предметом Купівлі чи обмін
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Товару, який є предметом Купівлі, то відповідне повернення / обмін,
розрахунки пов’язані із поверненням / обміном та інші правовідносини
між Позичальником, Партнером та Кредитодавцем регулюватимуться
відповідно до положень Розділів 4 та 5 Правил Купівлі Товарів у Кредит
(Додаток 3 до цієї Партнерської угоди) та застосовних положень Правил,
які розміщені на Сайті Кредитодавця.
5.3. Партнер повинен негайно (у день відповідного обміну чи повернення)
повідомити Кредитодавця у електронній формі на електронну адресу
partners@creditkasa.com.ua за формою, наведеною у Додатку 6 про
факт повернення чи обміну та про вартість Товару, на який було
здійснено обмін (у випадку із обміном). Сторони повинні узгодити суми,
які підлягають перерахунку на користь Позичальника та / чи
Кредитодавця у той же день або (найпізніше) наступного календарного
дня.
5.4. Партнер також повинен, протягом 7 календарних днів з дати
відповідного обміну чи повернення направити згадане у Пункті 5.3.
повідомлення у письмовій формі (підписане від імені Партнера та
скріплене печаткою) на адресу Україна, 01133, м.Київ, бул. Лесі
Українки, буд. 26, оф. 407 за формою, наведеною у Додатку 6.
5.5. Сторони погоджуються та підсумовують, що, у разі обміну / повернення
Товару, у випадках та на умовах визначених цією Партнерською Угодою,
Договором із Позичальником та Правилами Купівлі Товарів у Кредит
(Додаток 3), Позичальник покладає на Партнера виконання обов’язку
Позичальника із перерахування коштів на користь Кредитодавця для
погашення Заборгованості, а Партнер покладає на Кредитодавця
виконання обов’язку Партнера із повернення коштів Позичальнику в
порядку та розмірах зазначених у цих згаданих вище документах.

6.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Партнер зобов’язаний отримувати згоду Позичальника (Додаток 2) на
обробку персональних даних, які (відповідні персональні дані)
передаватимуться Кредитодавцю для організації Купівлі та подальшого
оформлення Договору з Позичальником.

7.

НАЛАШТУВАННЯ САЙТУ ПАРТНЕРА

7.1. З метою належного функціонування процесу взаємодії, Сторони
домовилися про необхідність налаштування Сайту Партнера та Сайту
Кредитодавця.
7.2. Кредитодавець
власноруч
забезпечує
налаштування
Кредитодавця, яке проводиться без погодження із Партнером.
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Сайту

7.3. Партнер зобов’язаний забезпечити налаштування Сайту Партнера
таким чином, щоб функціонування відповідного Сайту Партнера чітко
відповідало вимогам, встановленим цією Партнерською Угодою.
7.4. Взаємодія починається виключно після перевірки та підтвердження
Кредитодавцем коректності налаштування Сайту Партнера.

8.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Сторони погодилися, що у відносинах із Позичальником в рамках
Купівлі, Кредитодавець несе відповідальність виключно в частині, що
стосується надання Позичальнику споживчого кредиту.
8.2. Сторони погодилися, що виключно Партнер несе відповідальність за
якість Товару та відповідність Товару іншим застосовним (в тому числі
законодавчим) вимогам до Товару, який є предметом Купівлі. У разі,
якщо продаж Партнером Позичальнику неякісного та / чи
невідповідного застосовним вимогам Товару прямо чи опосередковано
спричинив збитки та / чи шкоду Кредитодавцю, Партнер зобов’язаний
відшкодувати Кредитодавцю відповідні збитки та / чи шкоду.
8.3. Сторони також погодилися, що виключно Партнер несе відповідальність
за порушення законодавства про захист прав споживачів у частині
купівлі-продажу Товару (Товару, який є предметом Купівлі)
Позичальнику. У разі, якщо подібне порушення прямо чи
опосередковано спричинила збитки та / чи шкоду Кредитодавцю,
Партнер зобов’язаний відшкодувати Кредитодавцю відповідні збитки та
/ чи шкоду.
8.4. Положення Пунктів 8.2. та 8.3. Партнерської Угоди поширюються в тому
числі і на випадки, коли Позичальник звернувся із претензією та / чи
судовим позовом та / чи скаргою у будь-якій формі до Кредитодавця та
/ чи будь-яким чином залучив Кредитодавця до судового розгляду та /
чи розгляду будь-якої правопорушення у будь-якому державному
органі та це спричинило витрати для Кредитодавця.
8.5. Партнер зобов’язується забезпечити достовірність даних, які він формує
та передає Кредитодавцю, а також зобов’язується жодним чином не
змінювати дані, які Позичальник надає Партнеру, та які Партнер
передає Кредитодавцю.
8.6. Сторони погодилися, що у разі, якщо одна із Сторін порушує умови
розрахунків за цією Партнерською Угодою (в тому числі строки), то така
Сторона (Сторона, яка порушує) повинна сплатити іншій Стороні штраф
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у розмірі 5% від суми, яка не була перерахована / була перерахована
неналежним чином.
8.7. Сторони домовилися, що Кредитодавець має право розірвати дану
Партнерську Угоду в односторонньому порядку у випадку порушення
Партнером будь-якого положення цієї Партнерської Угоди. Таке
розірвання
відбувається
шляхом
направлення
письмового
повідомлення Партнеру за 3 (три) календарних дні до дня відповідного
розірвання.
8.8. У випадку порушення Партнером будь-якого положення цієї
Партнерської Угоди, Кредитодавець також має право (на власний
розсуд) зупинити виконання умов цієї Партнерської Угоди до усунення
відповідного порушення, повідомивши про це Партнера за 1 (один)
календарний день до дня відповідного зупинення.
8.9. Сторони домовилися, що, у випадку, якщо Кредитодавець порушує
будь-яке положення цієї Партнерської Угоди, Партнер має право
направити Кредитодавцю письмову вимогу про усунення відповідного
порушення. У випадку, якщо Кредитодавець не усуне відповідне
порушення протягом 5 робочих днів з дати отримання Кредитодавцем
відповідної вимоги, Партнер має право розірвати дану Партнерську
Угоду в односторонньому порядку.

9.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

9.1. Сторони погоджуються, що, якщо інше не зазначено у даній
Партнерській Угоді, всі повідомлення та комунікації, які
здійснюватимуться на виконання даної Партнерської Угоди можуть
здійснюватися за реквізитами та через уповноважених осіб Сторін, що
зазначені у Заяві про Приєднання до Партнерської Угоди.

10. ІНШЕ
10.1. Сторони погоджується, що, в частині не врегульованій цією
Партнерською Угодою, до Взаємодії будуть застосовуватися також і
Правила, які розміщені на Сайті Кредитодавця.
10.2. У випадку виявлення розбіжностей між Партнерською Угодою та
Правилами, у відносинах між Кредитодавцем та Партнером переважну
силу матимуть положення цієї Партнерської Угоди.
10.3. Сторони погоджуються, що сплата комісій банківських установ, потреба
в якій (відповідній сплаті) виникатиме в ході Взаємодії / Купівлі
покладається на Партнера. Дане положення не стосується комісій
банківських установ, сплата яких покладається на Позичальника
11

відповідно до Правил та / чи умов (правил) купівлі Товарів на Сайті
Партнера.
10.4. Ця Партнерська Угода є укладеною на Дату, що вказана у відповідній
Заяві про Приєднання до Партнерської Угоди. Партнерська Угода
укладена на невизначений строк.
10.5. Ця Партнерська Угода може бути розірвана будь-якою із Сторін в
односторонньому порядку та за умови попереднього повідомлення
іншої Сторони про таке розірвання. Відповідне повідомлення повинне
бути здійснене у письмовій формі та направлене належній Стороні за 30
(тридцять) календарних днів до дати розірвання Партнерської Угоди.
10.6. Ця Партнерська Угода регулюється українським правом.
10.7. У випадку виникнення між Сторонами спору, який стосується даної
Партнерської Угоди, Сторони намагатимуться вирішити такий спір
шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди Сторонами в ході
таких переговорів, відповідний спір підлягає вирішенню в українському
суді, відповідно до застосовних норм українського законодавства.
10.8. Усі Додатки до цієї Партнерської Угоди, а також Заява про Приєднання
до Партнерської Угоди є невід’ємними частинами цієї Партнерської
Угоди.
10.9. Сторони погодили, що внесення змін до цієї Партнерської Угоди
відбуватиметься наступним чином:
10.9.1

не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до
запропонованої
дати
внесення
відповідних
змін
Кредитодавець вносить пропозицію про зміни до
Партнерської Угоди із зазначенням дати, починаючи із якої
відповідні зміни будуть застосовними;

10.9.2

згадана вище пропозиція вноситься шляхом розміщення
відповідного повідомлення на Сайті Кредитодавця та/або
шляхом
направлення
Кредитодавцем
письмового
повідомлення на адресу / електронну адресу Партнера;

10.9.3

Партнер
зобов’язується
самостійно
відстежувати
наявність/відсутність пропозицій Кредитодавця про зміну
умов Партнерської Угоди на Сайті Кредитодавця та/або в
поштовій / електронній скриньці Партнера;

10.9.4

в разі, якщо Партнер протягом 30 (тридцяти) календарних
днів в письмовому вигляді (на поштову адресу
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Кредитодавця) не направив повідомлення про розірвання
Партнерської
Угоди,
вважається,
що
пропозиція
Кредитодавця відносно зміни умов Партнерської Угоди
прийнята Партнером відповідно до Частини 3 Статті 205
Цивільного кодексу України.
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ДОДАТОК 1
Протокол Технічної Інтеграції
та
Технічна Документація до Відповідного Протоколу
Додаток 1 надається Партнерам для ознайомлення виключно після перевірки
Кредитодавцем доцільності співпраці між Кредитодавцем та відповідним
Партнером (в результаті розгляду Кредитодавцем запитаних ним та наданих
Партнером документів та / чи відомостей про Партнера).
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ДОДАТОК 2
ЗГОДА
На Обробку Персональних Даних
1.

Цим, Ви, відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» надаєте свою згоду Товариству з обмеженою відповідальністю
(«Партнер») на обробку Ваших персональних даних («Персональні
Дані»), в тому числі і на передачу Ваших персональних даних третім
особам, зокрема (але не виключно) ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС».

2.

Персональні Дані обробляються відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» та Закону України «Про споживче
кредитування» з метою оцінки Вашої кредитоспроможності, укладання
та виконання кредитного договору, складання бази споживачів,
інформування про асортимент та умови надання споживчого
кредитування та інших дій, які можуть здійснюватися з метою
пропонування та / чи надання Вам споживчого кредиту та / або інших
фінансових послуг.

3.

Відповідно до даної мети, Партнер може обробляти (зокрема, але не
виключно) наступні Персональні Дані:
•
•
•
•
•
•

прізвище, ім’я та по батькові;
контактний телефон;
електронну пошту;
IP- адресу та файли cookie;
будь-яку іншу інформацію, яка міститься в документах, наданих
Вами Партнеру;
будь-яку інформацію, яка може збиратися в ході Вашої взаємодії
із сайтом ХХХ.

4.

Доступ до Персональних Даних третіх осіб дозволяється відповідно до
даної Згоди без здійснення будь-яких додаткових повідомлень.

5.

Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте права, передбачені у Статті 8
Закону України «Про захист персональних даних». Партнер
зобов’язується дотримуватися мети обробки Персональних Даних та
інших застосовних до нього умов, зазначених у цій Згоді.
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ДОДАТОК 3
Правила Купівлі Товарів у Кредит
Правила Купівлі Товарів у Кредит
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці правила («Правила Купівлі») регламентують порядок купівлі,
повернення та обміну Товару Позичальником. Правила Купівлі
поширюються на випадки купівлі Товару на Сайті Партнера за
допомогою кредитних коштів наданих Кредитодавцем, а також на
випадки повернення та обміну відповідного Товару.
1.2. Кредит, за рахунок якого здійснюється купівля Товару на Сайті Партнера,
отримується Позичальником шляхом укладення Договору із
Кредитодавцем.
1.3. Договір із Кредитодавцем укладається між Позичальником та
Кредитодавцем відповідно до умов Примірного Кредитного Договору
та Правил Надання Споживчих Кредитів, що публікуються на Cайті
Кредитодавця.

2.

ТЕРМІНИ

2.1. Договір із Кредитодавцем – договір, який укладається між
Кредитодавцем та Позичальником та передбачає надання Кредиту
Позичальникові, який (відповідний Кредит) використовується для
купівлі Позичальником Товару у Партнера (Продавця).
2.2. Заборгованість – несплачена Сума Кредиту, а також нараховані, але не
сплачені, проценти за користування Кредитом, а також сума
нарахованих, але не сплачених, неустойки та платежів за порушення
зобов’язань Позичальника за Договором із Кредитодавцем (в разі
порушення зобов'язань за Договором із Кредитодавцем).
2.3. Згода на Обробку Персональних Даних – згода на обробку
персональних даних Позичальника, розміщена на Сайті Партнера.
Відвідуючи Сайт Партнера та взаємодіючи із Сайтом Партнера, а також
замовляючи та купуючи Товар / Товари у Партнера, Позичальник
підтверджує, що він ознайомлений та погоджується із умовами Згоди на
Обробку Персональних Даних, та, відповідно, надає дозвіл на обробку
його (Позичальника) персональних даних в порядку та на умовах,
визначених у Згоді на Обробку Персональних Даних.
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2.4. Кредит – грошові кошти, надані Кредитодавцем Позичальнику
(Покупцю) в розмірі та на умовах, що передбачені Договором із
Кредитодавцем. Кредит надається в національній валюті України
(гривні).
2.5. Кредитодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР
КРЕДИТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 38548598, місцезнаходження: Україна,
01133 , Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407.
2.6. Партнер (Продавець) – ХХХ.
2.7. Позичальник (Покупець) – це фізична особа, яка має намір чи вже
придбала Товар та з якою було укладено / буде укладено Договір із
Кредитодавцем, предметом якого (Договору із Кредитодавцем) є
надання Кредиту для купівлі Товару.
2.8. Сайт Кредитодавця – https://navse.ua.
2.9. Сайт Продавця (Сайт Партнера) – ХХХ.
2.10. Сума Кредиту – кредитні кошти, що перераховуються Кредитодавцем
на користь Партнера (відповідна сума вказується у Кредитному
Договорі, який є частиною Договору із Кредитодавцем) та дорівнюють
вартості Товару чи є меншими ніж вартість Товару.
2.11. Товар - товар, який є предметом купівлі, яка здійснюється
Позичальником на Сайті Партнера та за яку (за відповідну купівлю)
розрахунок здійснюється в тому числі чи повністю за рахунок Кредиту.
Найменування Товару визначається у Договорі із Кредитодавцем.
2.12. Інші невизначені цими Правилами Купівлі терміни вживаються
відповідно до чинного законодавства України.

3.

ПОРЯДОК КУПІВЛІ ТОВАРУ

3.1. Після обрання та замовлення Товару на Сайті Партнера, Позичальник
надає Партнеру свої персональні дані в обсязі передбаченому Згодою
на Обробку Персональних Даних. Після цього, Позичальник
перенаправляється на Сайт Кредитодавця для укладення Договору із
Кредитодавцем.
3.2. Порядок укладення Договору із Кредитодавцем регулюється
Правилами Надання Споживчих Кредитів, що розміщені на Сайті
Кредитодавця. Партнер жодним чином не гарантує, що Кредитодавець
надасть Кредит Позичальникові.
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3.3. На час, коли Кредитодавець приймає рішення стосовно можливості
надання Позичальникові Кредиту, обраний Покупцем (Позичальником)
Товар резервується до моменту укладення або відмови в укладенні
Договору із Кредитодавцем.
3.4. Покупець (Позичальник) погоджується, що, у разі якщо до укладення
Договору із Кредитодавцем виявиться, що у Партнера відсутня
можливість продати Товар, первинно обраний Позичальником, то
купівля Товару у Кредит не здійснюється та Договір із Кредитодавцем
не укладається, про що більш детально зазначено у Правилах Надання
Споживчих Кредитів, розміщених на Сайті Кредитодавця.
3.5. У разі укладення Договору із Кредитодавцем, після укладення
відповідного Договору із Кредитодавцем (але не пізніше ніж на
наступний робочий день після того, як Партнер підтвердить
Кредитодавцю
факт
отримання
Позичальником
Товару),
Кредитодавець перераховує Суму Кредиту, яка дорівнює вартості
Товару чи є меншою ніж вартість Товару на розрахунковий рахунок
Партнера та, протягом 3 (трьох) робочих днів, направляє Позичальнику
повідомлення про перерахування Суми Кредиту на користь Партнера в
рахунок оплати Товару (Повідомлення про Розрахунок за Товар документ, який підтверджує здійснення розрахунку за купівлю Товару);
При цьому, Покупець (Позичальник) погоджується, що згадане вище
повідомлення, буде направлятися безпосередньо Позичальнику саме
Кредитодавцем та воно (повідомлення) є належним в розумінні
Частини 3 Статті 13 ЗУ «Про електронну комерцію». Відповідно,
Позичальник покладає на Кредитодавця виконання обов’язку
Позичальника із перерахування коштів на користь Партнера для
здійснення повного чи часткового розрахунку за купівлю Товару із
Партнером.
3.6. Обов’язок повернути Суму Кредиту та сплатити нараховані
Кредитодавцем проценти за користування Кредитом, а також (за
наявності) платежі (у тому числі неустойку), нараховані за порушення
зобов’язань
Покупцем
(Позичальником) за
Договором із
Кредитодавцем, залишається у Позичальника.
3.7. Той факт, що Сума Кредиту підлягає перерахуванню на користь
Партнера, за жодних обставин не може трактуватися як заміна сторони
у будь-якому зобов’язанні між Покупцем (Позичальником) та
Кредитодавцем.
3.8. Товар надсилається чи отримується Позичальником у порядку,
вибраному Позичальником при замовленні / купівлі Товару на Сайті
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Партнера та відповідно до інформації, зазначеної на Сайті Партнера.
При цьому, Партнер також надає Позичальнику документ, який
підтверджує вчинення Позичальником купівлі Товару.
3.9. Партнер та Позичальник погоджуються, що вони мають право
передавати Кредитодавцю будь-яку інформацію, яка стосується
взаємодії Позичальника та Партнера, в тому числі (але не виключно)
інформацію стосовно замовлення та / чи купівлі Товару Позичальником.
Передача відповідної інформації здійснюється з метою забезпечення
належного виконання умов Договору із Кредитодавцем та ефективної
взаємодії між Партнером, Кредитодавцем та Позичальником.
3.10. Партнер та Позичальник погоджуються, що, у разі, якщо Позичальник з
будь-яких причин не отримає Товар протягом 30 календарних днів з
дати укладення Договору з Позичальником, то купівля Товару не
відбувається та, відповідно, перерахування Суми Кредиту Партнеру в
рахунок оплати Товару не відбувається і Договір із Кредитодавцем
вважатиметься розірваним. У разі, якщо перерахування Суми Кредиту
Партнеру все-таки відбулося в описаному вище випадку, то Партнер
повертає відповідну Суму Кредиту Кредитодавцю протягом 3 робочих
днів з моменту проходження зазначеного вище 30-денного строку.
3.11. Партнер та Позичальник погоджуються, що Кредитодавець має право
відтермінувати видачу Кредиту у разі відсутності технічної можливості
перерахувати Партнеру кошти на його банківський рахунок до усунення
відповідних технічних перешкод.

4.

ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

4.1. Позичальник, протягом чотирнадцяти днів з дня одержання Товару, має
право повернути Партнеру Товар належної якості та одержати кошти,
сплачені за Товар.
4.2. Товар належної якості може бути повернутий Партнеру лише якщо
такий Товар не використовувався, зберіг споживчі властивості, пломби
та ярлики. Товар може бути повернуто лише на підставі документу,
наданого Партнером разом з проданим Товаром.
4.3. У разі, якщо Позичальник з будь-яких причин здійснює повернення
Товару (до повної сплати Заборгованості), Договір із Кредитодавцем
припиняє свою дію та у Партнера виникає обов’язок повернути
Позичальнику кошти, сплачені за Товар.
При цьому, Позичальник погоджується, що Сума Кредиту (чи, у випадках
описаних нижче, також і сума, яку Позичальник первинно сплатив
Партнеру (застосовно у випадках, коли Сума Кредиту є меншою ніж
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вартість Товару)), яку Кредитодавець попередньо перерахував на
користь Партнера, підлягає перерахуванню Партнером на користь
Кредитодавця протягом 7 (семи) календарних днів та використовується
для погашення Заборгованості. Таким чином, Позичальник покладає на
Партнера виконання обов’язку Покупця (Позичальника) із
перерахування коштів на користь Кредитодавця для погашення
Заборгованості, а Партнер покладає (у випадках, описаних нижче) на
Кредитодавця виконання обов’язку Партнера із повернення коштів
Позичальнику в порядку та розмірах зазначених у цих Правилах Купівлі.
4.4. Той факт, що Сума Кредиту (чи її частина) може бути перерахована на
користь Кредитодавця відповідно до пункту 4.3. Правил Купівлі за
жодних обставин не може трактуватися як заміна сторони у будь-якому
зобов’язанні між Кредитодавцем та Покупцем (Позичальником).
4.5. У разі, якщо Суми Кредиту недостатньо для повного погашення
Заборгованості станом на дату повернення Товару Партнеру, то
перерахуванню Партнером на користь Кредитодавця підлягає також і
сума, яку Позичальник первинно сплатив Партнеру (застосовно у
випадках, коли Сума Кредиту є меншою ніж вартість Товару) в частині,
що сукупно із Сумою Кредиту не перевищує Заборгованості
Позичальника. Відповідну суму Партнер перераховує Кредитодавцю
протягом 7 (семи) календарних днів з дати повернення Товару. При
цьому, залишок суми, яку Позичальник первинно сплатив Партнеру,
який (такий залишок) не йде на погашення Заборгованості, Партнер
повертає Позичальнику, протягом 7 (семи) календарних днів з дати
повернення Товару.
У разі, якщо Суми Кредиту та суми, яку Позичальник первинно сплатив
Партнеру недостатньо для погашення Заборгованості, то Покупець
(Позичальник) зобов’язаний, протягом 7 (семи) календарних днів з дати
повернення Товару, сплатити Кредитодавцю різницю між повною
сумою Заборгованості станом на дату повернення Товару та сумою, яка
підлягала поверненню Позичальнику та була перерахована
Кредитодавцю.
4.6. У разі, якщо Суми Кредиту достатньо для повного погашення
Заборгованості станом на дату повернення Товару Партнеру, то
Кредитодавець сплачує Позичальнику, протягом 7 (семи) календарних
днів з дати повернення Товару, різницю між Сумою Кредиту, яка
підлягала поверненню Позичальнику та була перерахована
Кредитодавцю та сумою Заборгованості станом на дату повернення
Товару. При цьому, суму, яку Позичальник первинно сплатив Партнеру
(застосовно у випадках, коли Сума Кредиту є меншою ніж вартість
Товару) Партнер повертає Позичальнику, протягом 7 (семи)
календарних днів з дати повернення Товару.
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4.7. Позичальник беззастережно погоджується із порядком розрахунків,
передбаченим у пунктах 4.3.-4.6. Правил Купівлі, який (такий порядок)
застосовуватиметься в разі повернення Товару.
4.8. Повернення Товару здійснюється (дані Пункти на розсуд Партнера):
4.8.1. шляхом заповнення Заяви на Повернення / Обмін Товару за
формою, що може бути отримана у Партнера та передачі
відповідного Товару та згаданої Заяви Позичальником власноруч,
за адресою ХХХ чи
4.8.2. шляхом попереднього направлення скан-копії заповненої Заяви
на Повернення / Обмін Товару за формою, що може бути
отримана у Партнера, та (після погодження з Партнером)
направлення відповідного Товару та оригіналу згаданої Заяви
Позичальником поштою / кур’єрською службою за адресою ХХХ.

5.

ПРАВИЛА ОБМІНУ ТОВАРУ

5.1. Позичальник, протягом 14 днів з моменту одержання Товару, має право
обміняти непродовольчий Товар належної якості на аналогічний товар,
що є в наявності у Партнера. Такий обмін можливий, якщо Товар не
задовольнив Позичальника за формою, габаритами, фасоном,
кольором, розміром або з інших причин не може бути ним
використаний за призначенням.
5.2. Товар належної якості може бути обміняно лише якщо такий Товар не
використовувався, зберіг споживчі властивості, пломби та ярлики. Товар
може бути обміняно лише на підставі документу, наданого Партнером
разом з проданим Товаром.
5.3. При цьому, якщо обмін (обмін з будь-якої причини) здійснюється на
товар, який є дорожчим, то умови (в тому числі в частині Графіку
платежів) Договору із Кредитодавцем зміні не підлягають, а різниця між
вартістю нового (дорожчого) товару та Сумою Кредиту підлягає доплаті
Покупцем (Позичальником) на користь Партнера за рахунок власних
коштів Позичальника та відповідно до умов, погоджених між
Партнером та Позичальником.
5.4. Якщо обмін (обмін з будь-якої причини) здійснюється на товар, який є
дешевшим, то різниця між вартістю нового (дешевшого) та первинно
купленого (дорожчого) Товару, яка (відповідна різниця) не перевищує
Суми Кредиту, яка була перерахована Кредитодавцем на користь
Партнера (в рамках Розрахунку за Товар) підлягає перерахуванню
Партнером на банківський рахунок Кредитодавця протягом 7 (семи)
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днів з моменту обміну Позичальником Товару та відповідна сума
використовується для погашення Заборгованості.
При цьому, якщо відповідна сума (сума, перерахована Партнером
Кредитодавцю) є більшою ніж сума Заборгованості, то різниця між
відповідною сумою (сумою, перерахованою Партнером Кредитодавцю)
та сумою Заборгованості підлягає поверненню Позичальнику.
Відповідне повернення здійснює Кредитодавець протягом 7 (семи)
календарних днів з моменту обміну Позичальником Товару.
Також, різниця між вартістю нового (дешевшого) та первинно купленого
(дорожчого) Товару, яка (відповідна різниця) перевищує Суму Кредиту,
яка була перерахована Кредитодавцем на користь Партнера (в рамках
Розрахунку за Товар) підлягає поверненню Позичальнику. Відповідне
повернення здійснює Партнер протягом 7 (семи) календарних днів з
моменту обміну Позичальником Товару.
Таким чином, Позичальник покладає на Партнера виконання обов’язку
Покупця (Позичальника) із перерахування коштів на користь
Кредитодавця для погашення Заборгованості, а Партнер покладає на
Кредитодавця виконання обов’язку Партнера із повернення коштів
Позичальнику в порядку та розмірах зазначених у цих Правилах Купівлі.
При цьому, Позичальник беззастережно погоджується із порядком
розрахунків, передбаченим у пунктах 5.3.-5.4. Правил Купівлі, який
(такий порядок) застосовуватиметься в разі обміну Товару.
5.5. Той факт, що Сума Кредиту (частина) може бути перерахована на
користь Кредитодавця відповідно до пункту 5.4. Правил Купівлі, за
жодних обставин не може трактуватися, як заміна сторони у будь-якому
зобов’язанні між Кредитодавцем та Позичальником.

6.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

6.1. Ці Правила Купівлі затверджуються наказом директора Партнера і
розміщуються на Сайті Партнера для ознайомлення всіх зацікавлених
осіб.
6.2. Партнер має право в односторонньому порядку вносити зміни до
Правил Купівлі. Змінені Правила Купівлі розміщуються на Сайті
Партнера. Внесення змін до Правил Купівлі не впливає на вже існуючі
правовідносини між Партнером та Позичальникам, які (такі
правовідносини) стосуються вже куплених чи замовлених у Партнера
Товарів та регулюються Правилами Купівлі у редакції, яка діяла на
момент купівлі відповідним Позичальником Товару / Товарів.
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6.3. Відвідуючи Сайт Партнера та взаємодіючи із Сайтом Партнера, а також
замовляючи та купуючи Товар / Товари у Партнера, Позичальник
підтверджує, що він ознайомлений та погоджується із Правилами
Купівлі.

23

ДОДАТОК 4
Реєстр Реалізованих Партнером Товарів в Рамках Взаємодії
За [місяць] [рік]

ПАРТНЕР:
[Дані Партнера]
Цей реєстр реалізованих Партнером Товарів в рамках Взаємодії («Реєстр»)
складено Партнером. Партнер цим підтверджує, що Партнер передав /
доставив, а перелічені нижче Позичальники (Покупці) отримали замовлені
ними Товари (відповідні Товари ідентифікуються за номерами замовлень).
№

Позичальник
(ПІБ)

№
Кредитного
Договору

Дата
Кредитного
Договору

№
Замовлення

1
2
3
Загалом

Від імені Партнера:

…………………….
[ПІБ]
[Посада]
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Вартість
Замовлення

Дата
Отримання
Замовлення
(Товару (-ів))

ДОДАТОК 5
Повідомлення про Розрахунок за Товар

ПАРТНЕР:
(продавець Товару)
[Дані Партнера]
ТА
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
[Дані Кредитодавця]
Шановний [Дані Позичальника],
Повідомляємо Вас про те, що, відповідно до умов Договору [№ Кредитного
Договору] та Правил Купівлі Товарів у Кредит, розміщених на Сайті Партнера
[адреса Сайту Партнера] за Вашим Замовленням [№ Замовлення]
Кредитодавець здійснив [дата оплати] розрахунок із Партнером за куплений
Вами у Партнера Товар у повному обсязі - [сума оплати = Сума Кредиту].
Відповідно до умов Договору, починаючи із [дата оплати], Вам
нараховуватимуться проценти на Суму Кредиту, яка складає [Сума Кредиту].
Нижче наводимо Графік платежів за Договором [№ Кредитного Договору]
деталізований в частині зазначення конкретних дат двотижневих Термінів
платежу:
Термін
платежу
.. . .. . 20..
.. . .. . 20..
.. . .. . 20..
.. . .. . 20..
.. . .. . 20..
Загалом

Сума Кредиту
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.

Нараховані
проценти
користування Кредитом
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
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за

Разом до сплати
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.
………-(………) грн.

ДОДАТОК 6
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Повернення / Обміну Товару

ПАРТНЕР (ПРОДАВЕЦЬ ТОВАРУ):
[Дані Партнера]
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
[Дані Кредитодавця]
Позичальник (ПІБ)
Паспортні Дані Позичальника
№ Кредитного Договору
Дата Кредитного Договору
Сума Кредиту
Вартість Замовлення
Дата Отримання Замовлення (Товару (-ів))

ПІБ
1234
01.01.2019
10 000 гривень
10 000 гривень
05.01.2019

Повернення
Обмін

+

Товар до повернення / обміну
Новий Товар (у разі обміну)

Мобільний телефон Samsung
-

Різниця вартості

10 000 гривень

Дата Повернення / Обміну

10.01.2019

Даний Розділ Заповнюється на Підставі Інформації від Кредитодавця:
Дата Розрахунку із Партнером
Сума сплачена Позичальником на користь
Кредитодавця

06.01.2019
0 гривень

Сума до сплати Партнером на користь Кредитодавця
Сума до сплати Партнером на користь Позичальника

10 000 гривень
-

Сума до сплати Позичальником на користь
Кредитодавця
Сума до сплати Позичальником на користь Партнера

250 гривень
-

Партнер цим підтверджує, що:
(1)
(2)

Позичальник повернув / обміняв Товар, як зазначено вище;
Партнер отримав письмову згоду Позичальника, відповідно до якої
Позичальник погодився із проведенням розрахунків при поверненні /
обміні Товару відповідно до та у порядку, передбаченому Договором із
Кредитодавцем № [номер Кредитного Договору] та Правилами Купівлі
Товарів у Кредит, розміщеними на Сайті Партнера.

Додатки: копія власноручно завіреної Позичальником копії паспорта та копія
документів на повернення / обмін, наданих Позичальником Партнеру.
Підпис Партнера:

……………..
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ЗАЯВА
ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ УГОДИ
між
Кредитодавець: ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
та
Партнер: ХХХ
Дата: ХХХ
Партнер, підписанням цієї Заяви про Приєднання до Партнерської Угоди
(«Заява») укладає та підтверджує укладення Партнерської Угоди з ТОВ «УКР
КРЕДИТ ФІНАНС» (актуальна редакція Партнерської Угоди розміщена на Сайті
Кредитодавця) шляхом приєднання до Партнерської Угоди відповідно до
Частини 1 Статті 634 Цивільного кодексу України.
Партнер зобов’язується повідомляти Кредитодавця про будь-які зміни
інформації, зазначеної у цій Заяві, протягом 2 (двох) календарних днів з
моменту відповідних змін.
Кредитодавець:
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»

Партнер:
ХХХ

Сайт Кредитодавця:
https://navse.ua

Сайт Партнера:
ХХХ

Місцезнаходження:
Україна, 01133, м.Київ, бул. Лесі Українки,
буд. 26, оф. 407

Місцезнаходження:
ХХХ

ЄДРПОУ:
38548598
п/р UA903348510000000000265031508 в АТ
«ПУМБ»

ЄДРПОУ:
ХХХ
ХХХ

Директор:
Резуєв Є.В.

Директор:
ХХХ

Реквізити та уповноважені особи для
повідомлень та комунікацій на виконання
Партнерської Угоди:

Реквізити та уповноважені особи для
повідомлень та комунікацій на виконання
Партнерської Угоди:

(a)
(b)

(a)
(b)

Уповноважена особа: ХХХ;
Контактні дані: ХХХ.

Підпис: …………..

Уповноважена особа: ХХХ;
Контактні дані: ХХХ.

Підпис: …………..
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