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ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ № _______ від _______________
м. Київ

«____» __________________ ______р.

ТОВ «ФК «КРЕДИТЛАЙФ» ідентифікаційний код юридичної особи 42246643 (далі - Товариство), що
здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії, виданої згідно з Розпорядженням Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1448 від 16.08.2018
року, в особі директора Фалько Інни Петрівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та
_________ ________________ _________________, паспорт серії _____________, виданий
_________________________ __.__.____ року, ідентифікаційний номер _______________, (далі Позичальник), з другої сторони, разом по тексту «Сторони», а кожна окрема «Сторона»,
керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про
споживчий кредит (далі – Договір/Договір кредиту) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1.
Товариство надає Позичальникові на умовах, що передбачені даним Договором, грошові кошти в
Кредит в розмірі _______ гривень (______________________) (далі – Сума кредиту) на умовах строковості,
зворотності, платності, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплатити нараховані
Товариством проценти та комісії за користування Кредитом.
1.2.
Строк Кредиту за цим Договором та строк дії Договору складає ____ днів, Кредит має бути
повернутий згідно Графіку платежів (додаток 1 до Договору) до _____________ року.
1.3.
Кредит надається в національній грошовій одиниці України – гривні.
1.4.
Тип кредиту – кредит.
1.5.
Мета отримання кредиту – для власних потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю,
незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника (споживчі цілі).
1.6.
Терміни у даному Договорі вживаються у значенні, як вони визначені у цьому Договорі та в
ПРАВИЛАХ НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК
«КРЕДИТЛАЙФ» (надалі - Правила)в п.2 «ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ» Першої частини Правил.
1.7.
Деталізована інформація щодо визначення Загальної вартості Кредиту (Заборгованості) зазначена
у Графіку платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1.
Кредит надається Позичальнику виключно за допомогою Веб-сайту Товариства (https://creditlife.com.ua),
за умови ідентифікації Позичальника та використання електронного цифрового підпису одноразовим
ідентифікатором.
2.2.
Цей Договір є укладеним з моменту підписання Сторонами та набуває чинності з моменту
перерахування Суми Кредиту на поточний банківський рахунок, до якого емітована (прив'язана) платіжна
картка, вказана Позичальником для укладення цього Договору.
2.3.
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту:
2.3.1. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення цього
Договору відмовитися від Договору (одержання кредиту) без пояснення причин, в тому числі у разі
отримання грошових коштів.
2.3.2. Про намір відмовитись від цього Договору (одержання кредиту) Позичальник повідомляє
Товариство в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних
підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку,
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визначеному законодавством) до закінчення чотирнадцятиденного строку з дня укладення цього
Договору.
2.3.3. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчено нотаріально або
подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
2.3.4. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
цього Договору (одержання кредиту) Позичальник зобов’язаний повернути Товариству грошові кошти,
одержані згідно умов цього Договору, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх
повернення за ставкою, встановленою цим Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які
інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору (одержання кредиту).
2.3.5. У відповідності до вимог чинного законодавства Товариство має право відмовитись від надання
Позичальнику передбаченого цим Договором кредиту частково або в повному обсязі у разі:
- у разі ненадання Позичальником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що
вимагаються законодавством або внутрішніми документами Товариства;
- у разі технічної неможливості перерахувати Позичальнику грошові кошти (недійсність платіжної
картки Позичальника тощо);
- інших підстав передбачених Правилами.
2.4.
Додаткові платні фінансові послуги Договором не передбачені.
2.5.
Кредит надається Позичальнику без забезпечення виконання його зобов’язань за цим Договором
(бланковий кредит).
2.6.
Надання Кредиту за цим Договором не передбачає необхідність укладання Позичальником
договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та
поверненням кредиту.
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА КОМІСІЙ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ.
УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
3.1.
За користування Кредитом Позичальник сплачує Товариству проценти та періодичну комісію за
користування Кредитом, які зазначені в Договорі.
3.2.
Розмір процентної ставки за користування Кредитом складає 0,001 % (нуль цілих одна сота)
процента річних.
3.3.
Проценти за користування Кредитом нараховуються на залишок заборгованості Суми Кредиту за
фактичну кількість календарних днів користування Кредитом, починаючи з наступного дня перерахування
Суми Кредиту Позичальнику до закінчення визначеного Договором строку, на який надається Кредит.
3.4.
Періодична комісія нараховується на видану Суму Кредиту за фактичну кількість календарних днів
користування Кредитом в кожному періоді та в розмірі, зазначеному в п.3.5 або п3.6 Договору, починаючи
з наступного дня перерахування Суми Кредиту Позичальнику. Кількість днів в періоді складає 14
(чотирнадцять) календарних днів.
3.5.
Розмір періодичної комісії складає:
Періодичн
Перший
Другий
Третій
Четвертий
П’ятий
Шостий
а комісія
період
період
період
період
період
період
(від Суми
1,7 % в день 1,7 % в день 1,0 % в день
0,5 % в день 0,5 % в день 0,5 % в день
Кредиту)
3.6.
Проценти за користування Кредитом та комісії встановлюються у фіксованому розмірі та незмінні
протягом усього строку дії цього Договору.
3.7.
Позичальник зобов’язаний повернути Суму Кредиту, сплатити проценти за користування
Кредитом та періодичні комісії відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та
розміщується в Особистому кабінеті і передбачає кількість платежів, їх розмір та Терміни платежу.
3.8.
Позичальник проводить погашення Суми Кредиту, нарахованих процентів за користування
Кредитом та періодичних комісій шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні банківські
рахунки Товариства, визначені розділом 9 цього Договору.
3.9.
Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
3.10. Позичальник має право достроково повернути Кредит і сплатити проценти та комісії за фактичний
строк користування Кредитом. Надходження на рахунок Товариства грошових коштів від Позичальника в
достатньому обсязі для сплати Заборгованості є належним виконанням зобов'язання Позичальника за
Договором. У такому випадку Договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на поточний
рахунок Товариства.
3.11. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язань за Договором у повному
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обсязі, вимоги Товариства погашаються у наступній черговості:
- прострочені проценти за користування кредитом;
- прострочена до повернення сума кредиту;
- нараховані проценти за користування кредитом;
- нарахована сума кредиту;
- прострочена комісія;
- нарахована комісія;
- неустойка (пеня, штраф) за порушення зобов'язань по Договору та інші платежі відповідно до
Договору.
3.12. У разі надходження суми платежу для виконання зобов’язань за Договором понад обсяг чергового
платежу, Товариство здійснює коригування зобов’язань Позичальника шляхом коригування Графіку
платежів починаючи з останнього платежу, а черговий платіж залишається незмінним і сплачується
Позичальником у Терміни та розмірі, встановлений у Графіку платежів, до повного погашення
заборгованості за даним Договором.
3.13. Цим Договором та/або Правилами не передбачена сплата Позичальником будь-яких інших
обов’язкових платежів за додаткові та супутні послуги Товариства та/або кредитного посередника (за
наявності) пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладанням цього
Договору (у тому числі за ведення рахунків).
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Товариство має право:
4.1.1. Аналізувати кредитоспроможність Позичальника.
4.1.2. Відмовити Позичальнику у видачі Кредиту (частково або в повному обсязі) у тому числі і у разі
відсутності технічної можливості перерахувати Позичальнику кошти на банківський рахунок.
4.1.3. Вимагати від Позичальника повернення Суми кредиту, процентів за користування Кредитом та
виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором та Правилами, які є невід’ємною
частиною цього Договору.
4.1.4. Самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти достовірність відомостей та інформації,
наданих Позичальником з метою укладання цього Договору, в тому числі шляхом звернення до третіх осіб,
а також передавати відповідні відомості та інформацію в бюро кредитних історій для формування
кредитної історії Позичальника.
4.2. Товариство зобов’язане:
4.2.1. Прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі дострокове),
як частинами так і у повному обсязі.
4.2.2. На вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляти
Позичальнику інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої
Товариству, надавати довідку щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим
Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум,
а також іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством, іншими актами законодавства, а
також Договором про споживчий кредит.
4.2.3. Повідомити Позичальника про зміну даних, визначених п.9 цього Договору протягом 3 (трьох) днів,
з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий
кабінет та/або шляхом СМС-повідомлення та/або на електронну адресу Позичальника, тощо.
4.2.4. На вимогу Позичальника надавати інформацію, щодо послуг, які надає Товариство, а також право
на отримання яких визначено чинним законодавством України.
4.2.5. Виконувати зобов’язання, що передбачені цим Договором.
4.3. Позичальника має право:
4.3.1. Користуватися коштами, отриманими згідно з Договором про споживчий кредит.
4.3.2. Достроково погашати Споживчий кредит та проценти за користування ним.
4.3.3. Отримувати інформацію з питань надання фінансових послуг Позичальника, щодо послуг які надає
Товариство, інформацію, право на отримання якої визначено чинним законодавством України.
4.3.4. Реструктуризації
погашення Заборгованості за Кредитним договором. Реструктуризації
погашення Заборгованості здійснюється згідно умов, вказаних у Правилах у п.7 розділу «УМОВ НАДАННЯ
КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ» першої частини Правил.
4.3.5. Інші права, визначені цим Договором та чинним законодавством України .
4.4. Позичальник зобов’язаний:
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4.4.1. Надати Товариству в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення
ідентифікації та вивчення Позичальника, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення
Позичальника, з'ясування особи Позичальника, суті діяльності та фінансового стану та необхідні
документи для укладення цього Договору.
4.4.2. Використовувати Кредит на зазначені у Договорі цілі, а також повернути суму Кредиту, і сплатити
плату за Кредит й інші грошові платежі на рахунок Товариства в порядку, строки, на умовах, передбачених
Договором та на рахунки, вказані в Договорі або повідомлені Товариством у разі їх зміни Товариством у
випадках, визначених законодавством.
4.4.3. Самостійно здійснювати контроль стану Заборгованості через Особистий кабінет на веб-сайті
Товариства та не допускати порушення строків виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
4.4.4. Про зміну даних, зазначених в п.10 цього Договору, повідомляти Товариство протягом 3 (трьох)
днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного повідомлення через:
info@creditlife.com.ua.
4.4.5. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
5.2.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.3.
У разі якщо Позичальник прострочив термін сплати чергового платежу, встановлений Графіком
платежів, за весь час прострочення, включаючи день погашення чергового платежу, Товариство має право
нарахувати, згідно вимог чинного законодавства України, а Позичальник зобов'язаний сплатити штраф у
розмірі 0,5 % (нуль цілих п’ять сотих відсотки) від Суми Кредиту, за кожен день прострочення.
5.4.
Загальний розмір неустойки (пені, штрафів), що підлягає нарахуванню Позичальникові за
прострочення виконання грошового зобов’язання, не може перевищувати 50 (п’ятдесят) відсотків від суми
загального розміру наданого Кредиту, або _______________,__ грн. (у грошовому виразі).
5.5.
Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов,
яке мало місце під час дії цього Договору.
5.6.
У разі смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору чи/або до моменту
виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором, всі права та обов’язки щодо цього Договору
переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.7.
Позичальник несе передбачену чинним законодавством України відповідальність, включаючи
кримінальну, за використання чужих персональних даних та/або умисне отримання кредиту за чужими
та/або підробленими документами.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1.
Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю
або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають врегулюванню
шляхом переговорів.
6.2.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом переговорів, то такий спір
вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1.
Зміни та доповнення до цього Договору набувають чинності за умови, що згода Позичальника виражена
у відповідний спосіб в Особистому кабінеті (за допомогою застосування одноразового ідентифікатора та
/або виконання дій, що вимагає Товариство), окрім:
- змін у Графік платежів, що вносяться Товариством самостійно з метою актуалізації відомостей про
заборгованість Позичальника та/або Термін платежу;
- реструктуризації Заборгованості, що не потребує укладення окремої угоди про внесення змін у
даний Договір, відповідно до встановленого Правилами та цим Договором порядку.
7.2.
У разі надходження на поточний рахунок Товариства грошових коштів від Позичальника в
достатньому обсязі для сплати Заборгованості, зобов’язання Позичальника вважаються належно
виконаними у такому випадку Договір кредиту припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на
рахунок Товариства.
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7.3.
Договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди Сторін. Одностороннє
розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених діючим законодавством України.
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1.
Способи обміну інформацією з Товариством:
8.1.1. за телефонами Товариства – +38 (050/067/063) 473 1122 (дзвінок по Україні відповідно до тарифів
оператора);
8.1.2. шляхом направлення поштових відправлень (поштою) за наступною адресою Товариства: 04071,
Україна, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 4А /ЛІТЕРА А/;
8.1.3. електронними повідомленнями (електронною поштою) за наступною адресою Товариства:
info@creditlife.com.ua;
8.2.
Способи обміну інформацією з Позичальником (відповідно до відомостей, зазначених
Позичальником в Заявці):
8.2.1. за контактними номерами телефону (телефонні переговори);
8.2.2. SMS-повідомленнями (короткими текстовими повідомленнями) на контактні номери телефонів
Позичальника;
8.2.3. електронними повідомленнями (електронною поштою) на адресу (адреси) електронної пошти;
8.2.4. шляхом направлення поштових відправлень (поштою) за адресами Позичальника (адреса
реєстрації за місцем проживання та/або фактична адреса проживання, які вказані Позичальником у
Договорі).
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1.
Невід’ємною частиною цього Договору є ПРАВИЛА НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «КРЕДИТЛАЙФ» (в тому числі примірний договір) затверджених
Директором ТОВ «ФК «КРЕДИТЛАЙФ» Фалько І.П. на підставі Рішенням Учасника ТОВ «ФК «КРЕДИТЛАЙФ»
№ 08/2019 від 16.12.2019р., текст яких розміщено на веб-сайті Товариства (https://creditlife.com.ua).
9.2.
Уклавши цей Договір Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє,
зобов’язується і погоджується неухильно дотримуватись ПРАВИЛ НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «КРЕДИТЛАЙФ».
9.3.
Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в Розділі 10 цього
Договору.
9.4.
Сторони підтверджують, що даний електронний Договір та всі Додатки і Додаткові угоди до нього,
мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені
власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
9.5.
Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду не стає наслідком
недійсності всього Договору, та у будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов’язання
повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом.
9.6.
Сторони погодили, що зобов’язання Позичальника за цим Договором не є таким, що нерозривно
пов’язані із особою Позичальника, та можуть бути виконані як самим Позичальником, так і будь-якою
третьою особою (у тому числі спадкоємцями Позичальника).
9.7.
Позичальник підтверджує, що:
- оформлюючи, підписуючи і направляючи Договір має необхідну правоздатність та дієздатність для
укладення даного Договору, відносно Позичальника не порушено кримінальної справи або не відкрито
провадження про визнання його недієздатним або обмежено дієздатним; є громадянином України; є
резидентом України; проживає на території України; є власником вказаного ним під час реєстрації на вебсайті Товариства рахунку банківської платіжної картки;
- до укладення цього Договору отримав від Товариства інформацію, що визначена ч. 2 ст. 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
- повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- повідомлений про свої права відповідно до статті 15 Закону України «Про споживче кредитування»;
- інформація надана Товариством з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та
забезпечує вірне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання;
- усвідомлює та підтверджує, що умови цього Договору для нього зрозумілі, відповідають його інтересам
та справедливі;
- свідчить, що до підписання цього Договору ознайомився з усіма умовами, на яких Товариство здійснює
кредитування, та з загальною сукупною вартістю всіх витрат пов’язаних з отриманням Кредиту у
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Товариства, та свідомо обрав умови кредитування, викладені в цьому Договорі;
- підтверджує, що його незнання та/або не повне знання юридичної термінології не заважає йому
повністю розуміти значення всіх пунктів Договору, відповідальності за підписання даного Договору та його
виконання та/або не виконання;
- до укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання, в якості
аналога власноручного підпису, для підписання цього Договору електронного підпису одноразовим
ідентифікатором, який надається Товариством;
- повідомлений про мету обробки Товариством персональних даних Позичальника (будь-яка інформація
про фізичну особу, в тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по батькові,
інформації, яка зазначена в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру
облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи,
посади, номерів контактних телефонів/факсів, дані про платоспроможність Позичальника, у тому числі,
про належність йому на праві власності майна, про розмір доходів, адреси електронної пошти тощо
(надалі – «Персональні дані»), а саме: з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його
спроможності виконати зобов’язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів;
- надав згоду на те, що Товариство має право звернутись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов’язані з Позичальником особистими, сімейними, професійними,
діловими або іншими стосунками;
- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Позичальника перед
Товариством, на підставі цього Договору Товариство має право передати персональні дані Позичальника
третім особам (включаючи але не обмежуючись, Бюро кредитних історій, кредитним установам,
колекторським компаніям, юридичним фірмам, адвокатам) для захисту своїх законних прав та інтересів,
стягнення Заборгованості за цим Договором, збитків та інших засобів правового захисту;
- надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, на передачу
своїх персональних даних в бюро кредитних історій, на отримання та їх обробку з метою оцінки
фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за цим Договором, а також
захисту прав та інтересів Товариства;
- надав згоду на передачу Товариством інформації про стан заборгованості Позичальника за цим
Договором, шляхом відправлення Товариством СМС на номер мобільного телефону Позичальника та
електронних листів на його email адресу. Позичальник розуміє, що спосіб передачі інформації, зазначений
в цьому пункті Договору не дає достатній рівень захисту такої інформації від можливості розголошення
третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Товариством інформації яка носить
рекламно - інформаційний характер, щодо умов надання Товариством інших послуг, у спосіб який
зазначений в цьому пункті Договору або іншим шляхом на власний розсуд Товариства.
9.8.
Підписанням Договору Позичальник підтверджує те, що перед укладенням Договору Товариство
безоплатно надало йому інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій Товариства з метою
прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного Договору, в тому числі з урахуванням
обрання певного типу кредиту, у вигляді Паспорта споживчого кредиту.
9.9.
Усі неврегульовані цим Договором правовідносини Сторін, регулюються Правилами та чинним
законодавством України.
9.10. Адреса офіційного веб-сайту на якому розміщена визначена законодавством інформація про
діяльність Товариства як фінансової установи - https://creditlife.com.ua.
9.11. Сторони погодили, що підписання Товариством даного Договору, додаткових угод та додатків до
Договору, повідомлень, вимог, Графіку платежів, Паспорту споживчого кредиту та інших документів в
електронній формі відбувається шляхом використання факсимільного відтворення аналога підпису
уповноваженої особи та відбитку печатки Товариства, нанесених за допомогою засобів механічного або
іншого копіювання.
9.12. Сторони дійшли згоди, що даний Договір, додаткові угоди та додатки до Договору, повідомлення,
вимоги, Графік платежів, Паспорт споживчого кредиту та інші документи підписані з використання
факсимільного відтворення аналога підпису уповноваженої особи Товариства та відбитку печатки
Товариства, мають таку ж юридичну силу і породжують для Сторін аналогічні права та обов’язки, що
підписані власноручно.
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Зразки аналогів власноручного підпису уповноваженої особи Товариства в особі Директора Фалько Інни
Петрівни та відбитку печатки Товариства:

________________________________/ І.П. Фалько
9.13. Позичальник визнає всі документи, засвідчені з використанням електронного підпису
одноразовим ідентифікатором (одноразовим паролем), еквівалентними за значенням із документами в
письмовій формі, підписаними власноручно.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОЗИЧАЛЬНИК:
ТОВАРИСТВО:
ПІБ: ___________ __________ ___________
ТОВ «ФК «КРЕДИТЛАЙФ»
Паспорт серія/номер/__________________
Місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ,
ким, коли, виданий: ____________________
вулиця Верхній Вал, будинок 4А /ЛІТЕРА А/.
___________________, _______ __.__.____р.
ЄДРПОУ: 42246643
Місце проживання: Україна, ____________
IBAN UA963007110000026503052600972
_________________________, ___________
п/р 26503052600972
Ідентифікаційний номер: _______________
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ, МФО 300711
IBAN UA563225390000026509063971001
п/р 26509063971001
в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ, МФО 322539
Тел: +380 50 473 1122
E-mail: info@creditlife.com.ua
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
серія ФК №1074 від 07.08.2018р
Електронний підпис одноразовим
ідентифікатором ________________________
Підпис _______________ Фалько І.П.
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Додаток №1 до Договору про споживчий кредит № _____ від __.__.____р.
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
1.
Цей Графік платежів містить розрахунок Суми Кредиту, процентів за користування
Кредитом та Періодичних комісій із зазначенням періодичності, розміру та Терміну платежу, а саме:

№

Термін
платежу
(дата
платежу)

Кількість
днів у
періоді

Погашення
Суми
Кредиту, грн.

Проценти за
користування
Кредитом, грн.

Періодична
комісія, грн.

Сума платежу за
період, грн.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всього:
2.
Відповідно до вимог чинного законодавства України Загальна вартість Кредиту для
Позичальника з урахуванням Суми Кредиту, розміру процентів та комісій за користування кредитом, за
умови дотримання Позичальником Графіку платежів, становить _____________ грн. та включає в себе:
Сума Кредиту ______________грн.
Проценти за користування Кредитом ____________грн.
Періодичні комісії ____________________грн.
3. Реальна річна процентна ставка за Кредитом становить ______%, обчислення якої було
здійснено на припущенні, що Договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку та що
Сторони виконають свої обв’язки на умовах та у строки, визначені у цьому Договорі.
4. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
Сторін, та є невід’ємною частиною Договору про споживчий кредит № ___ від __.__.____р.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОЗИЧАЛЬНИК:
ПІБ: ___________ __________ ___________
Паспорт серія/номер/__________________
ким, коли, виданий: ____________________
___________________, _______ __.__.____р.
Місце проживання: Україна, ____________
_________________________, ___________
Ідентифікаційний номер: _______________

Електронний підпис одноразовим
ідентифікатором ________________________

ТОВАРИСТВО:
ТОВ «ФК «КРЕДИТЛАЙФ»
Місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ,
вулиця Верхній Вал, будинок 4А /ЛІТЕРА А/.
ЄДРПОУ: 42246643
IBAN UA963007110000026503052600972
п/р 26503052600972
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ, МФО 300711
IBAN UA563225390000026509063971001
п/р 26509063971001
в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ, МФО 322539
Тел: +380 50 473 1122
E-mail: info@creditlife.com.ua
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
серія ФК №1074 від 07.08.2018р
Підпис _______________ Фалько І.П.
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