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КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №[Номер Договору]
м. Київ

[Дата укладання Договору]

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР» (ТМ “TOP
CREDIT”), що є фінансовою установою згідно Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК номер 1108 від
03.10.2018, виданого на підставі рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ) від 03.10.2018 № 1758, реєстраційний номер 13103824, діє на підставі Ліцензії
на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
паперів), а саме на: надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, виданої на підставі
розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ від 13.12.2018 року №2195, код ЄДРПОУ 41939706, місцезнаходження: 04073,
місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8, корпус 6, в особі директора [ПІБ керівника], що діє на підставі Статуту,
надалі – «Кредитодавець», з однієї сторони, та
Фізична особа – громадянин(-ка) України [ПІБ Позичальника], паспорт [паспортні дані: серія, номер, ким видано,
коли], місце проживання зареєстроване за адресою: [індекс, область, місто, селище, село, вулиця, будинок, номер
квартири], реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) [ІПН Позичальника], надалі –
«Позичальник», який (яка) діє особисто, з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Кредитний договір,
надалі – «Договір» про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ,
РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ
1.1. Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові грошові кошти (Кредит) на умовах терміновості,
повернення та платності, в національній валюті України - гривні у розмірі та на умовах, встановлених Договором, а
Позичальник зобов'язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом, у розмірі та порядку,
встановлених Договором.
Тип Кредиту – кредит.
1.2. Загальний розмір наданого Кредиту (сума коштів, які Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові за
цим Договором) складає [сума кредиту цифрами] гривень (надалі за текстом - "сума Кредиту").
1.3. Строк, на який надається Кредит, складає [кількість днів цифрами] календарних днів з моменту підписання цього
Договору та перерахування (видачі) коштів Позичальнику, а саме: з “__”_________ 20__ року по “___”_______ 20__ року
включно.
1.4. Процентна ставка за Кредитом становить 1,9 % від суми Кредиту в день.
Тип процентної ставки - фіксована. Проценти за користування кредитом нараховуються на суму Кредиту, а у разі
часткового погашення – на непогашену частину.
1.5. Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладення цього договору складає [розмір реальної річної
процентної ставки цифрами (колонка 17, рядок «Усього» Таблиці)] процентів річних від загального розміру виданого
Кредиту.
Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки, базується на припущенні, що Договір залишається
дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами Договору, та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої
обов'язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.
1.6. Орієнтовна загальна вартість Кредиту становить [Сума загальної вартості кредиту цифрами (колонка 18, рядок
«Усього» Таблиці] гривень.
Обчислення орієнтовної загальної вартості Кредиту та загальних витрат за Кредитом, базується на припущенні, що
платежі за послуги Кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору,
якщо договір містить умови, що дають змогу змінювати процентну ставку та/або інші платежі за послуги Кредитодавця,
уключені до загальних витрат за споживчим кредитом, і такі зміни не можуть бути визначені на момент обчислення
загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки.
1.7. Мета отримання Кредиту (Кредит, отриманий Позичальником за даним Договором, надається за цільовим
призначенням): Кредит надається Позичальнику для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою,
незалежною, професійною діяльністю, що не суперечать умовам цього Договору та не заборонені чинним законодавством
України.
1.8. Кредит надається Позичальнику за допомогою Інформаційно-телекомунікаційної системи у мережі Інтернет на
веб-сайті Кредитодавця.
1.9. Кредит надається без забезпечення у вигляді застави та/або поруки.
1.10. Укладення цього договору не потребує укладення договорів щодо додаткових та супутніх послуг третіх осіб,
пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.
1.11. Порядок укладення даного Договору, порядок та умови надання Кредиту, визначені Внутрішніми правилами
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДЖОБЕР”, затвердженими наказом директора ТОВ «ФК
«ДЖОБЕР» №7 від 17 травня 2021 року, розміщеними на веб-сайті Кредитодавця: https://topcredit.ua, розробленими
відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг", Закону України «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію», Закону України
«Про споживче кредитування», Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про організацію
формування та обігу кредитних історій", Закону України "Про електронну комерцію", Закону України "Про електронні
документи та електронний документообіг", Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
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доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, та
інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.
1.12. У цьому Договорі терміни вживаються відповідно до значень передбачених п.1.6. Розділу 1. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ Внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1. Кредитодавець надає Позичальнику Кредит у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових
коштів на рахунок банківської платіжної картки Позичальника протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання
Договору.
2.2. Датою надання Кредиту вважається день списання грошових коштів з поточного рахунку Кредитодавця на
рахунок банківської платіжної картки Позичальника.
З моменту списання грошових коштів у розмірі наданого Кредиту на користь Позичальника за вказаними ним
реквізитами Сторони підтверджують, що Кредитодавець виконав свої обов'язки за Договором. Ненадання Позичальником
реквізитів рахунку банківської платіжної картки (надання реквізитів з помилками) чи ухилення іншим способом від
отримання Кредиту звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого пунктами 1.1.1.3. цього Договору.
2.3. У випадку надання Кредиту не в день укладення Договору, строк, на який надається Кредит, починає діяти з
дати перерахування грошових коштів на рахунок банківської платіжної картки Позичальника, а Термін платежу,
календарна дата якого визначена в Графіку платежів, автоматично змінюється (зміщується) на ту кількість днів, на яку
відрізняється дата укладення Договору по відношенню до дати надання Кредиту шляхом переказу коштів на рахунок
банківської платіжної картки Позичальника.
При цьому, за згодою сторін, перенесення початку перебігу строку, на який надається Кредит, та перенесення
терміну платежів, який зазначений в Графіку платежів, відбувається автоматично, без укладання та підписання сторонами
додаткових угод та інших додатків до основного договору про зміну початку перебігу строку, на який надається Кредит,
та зміну терміну платежів та перенесення дати повернення Кредиту та сплати процентів та інших платежів, передбачених
Договором.
2.4. Необхідність укладення Позичальником будь-яких інших договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх
осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням Кредиту, не є обов'язковим, та не передбачається умовами
цього Договору.
2.5. Невикористання Позичальником наданих грошових коштів не веде до неукладення або недійсності цього
Договору. У будь-якому випадку, з моменту списання з рахунку Кредитодавця грошових коштів на користь Позичальника,
на нього покладаються зобов’язання по виконанню умов цього Договору, в тому числі щодо повернення грошових коштів,
сплати процентів за користування ним, штрафу або інших платежів в разі прострочення виконання зобов'язань зі сплати
платежів, щодо яких Сторони дійшли спільної згоди.
2.6. Порядок та умови надання Кредиту Позичальнику визначені у Розділі 3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ
ДОГОВОРУ Внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства.
3. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ (НАРАХУВАННЯ) ПРОЦЕНТІВ
3.1. За користування наданими у Кредит грошовими коштами Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти від суми
наданого Кредиту у національній валюті України - гривні, по фіксованій процентній ставці, яка визначена в пункті 1.4. цього
Договору. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії Договору.
3.2. Проценти за користування Кредитом нараховуються Кредитодавцем в день надання Кредиту у фіксованому
незмінному розмірі за кожен день за період з моменту списання коштів за Кредитом з поточного рахунку Кредитодавця до
моменту повернення коштів на поточний рахунок Кредитодавця, але не більше строку, на який надається Кредит.
3.3. Встановлений Договором розмір процентної ставки не може бути збільшено в односторонньому порядку.
4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ
4.1. Позичальник зобов'язується повернути суму отриманого Кредиту (грошові кошти, які Кредитодавець надав у
Кредит, а Позичальник отримав за цим Договором), сплатити суму нарахованих процентів за користування Кредитом у
строки, визначені в Графіку платежів.
Повернення суми Кредиту та сплата процентів за користування Кредитом має бути здійснено Позичальником не
пізніше останнього дня користування Кредитом, що є належним виконанням зобов'язань Позичальника за цим Договором.
4.2. Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування Кредитом за фактичну кількість календарних днів
користування грошовими коштами, визначених Договором, але не більше строку, на який надається Кредит.
В разі продовження (пролонгації) строку дії Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування
Кредитом за весь період продовження терміну користування Кредитом та строку дії Договору.
4.3. Кредитодавець надає Позичальнику детальний перелік складових загальної вартості кредиту у вигляді Графіка
платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі – за кількістю днів) у розрізі сум погашення основного боргу,
сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх додаткових та супутніх послуг Кредитодавця, кредитного
посередника (за наявності) та третіх осіб за кожним платіжним періодом за формою, наведеною в Таблиці обчислення
загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.
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Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та
реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит
№
з/п

1

Дата
Кіль
Чиста
видач кість
сума
сума
процен
і
днів у кредиту/с
кредиту
ти за
креди розрах
ума
за
корист
ту/дат унково платежу
договоро ування
а
му
за
плате періоді розрахун м/погаше кредит
ння суми
ом
жу
ковий
кредиту
період,
грн

2

3
Х

1

4

5

6

Види платежів за кредитом
платежі за додаткові та супутні послуги
кредитодавця

за
комі
обслуг сія
овуван
за
ня
нада
кредит ння
ної
кред
заборго иту
ваності

7

8

кредитного
посередника
(за
наявності)

інші
посл
уги
кред
итод
авця1

9

Х

2
Усь
ого

Реальна Загальна
річна
вартість
процент кредиту,
на
грн
ставка,
%

третіх осіб

комі інша
за
пос послу послу інші
сійн плата розра луг
ги
ги
послу
ий
за
хунко
и оціню страхо
ги
збір посл
вонот вача
вика третіх
уги касов аріу
осіб-1
кред
е
са
итног обслу
о
говув
посе ання
редн
ика-1
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Х

Х

Х

Х

Х

4.4. Комісії фінансових установ, банків, через які Позичальник здійснює повернення Кредиту та сплату процентів за
користування Кредитом (якщо такі є), не входять до загальної вартості Кредиту та сплачуються Позичальником таким
фінансовим та/або банківським установам окремо.
4.5. Позичальник здійснює виконання своїх грошових зобов'язань за цим Договором у безготівковій формі шляхом
переказу грошових коштів у розмірі наданого Кредиту, процентів за користування цим Кредитом та інших належних до
сплати платежів (штрафу – у разі прострочення виконання зобов'язання на поточний рахунок Кредитодавця, що вказаний в
реквізитах Договору, та/або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця через відділення будь-якого
банку, термінали самообслуговування чи сервіси інтернет-банкінгу, або шляхом безспірного/договірного списання коштів в
останній день строку користування Кредитом.
4.6. При повному або частковому погашенні Кредиту через банківські установи, термінали самообслуговування чи за
допомогою інших платіжних сервісів, при оформлені платіжних документів Позичальник зобов’язаний зазначити у графі
«призначення платежу»: номер Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (ідентифікаційний номер) Позичальника.
Кредитодавець залишає за собою право не приймати платіж у випадку некоректного заповнення платіжного
документу, яке є причиною неможливості ідентифікувати Договір, для погашення Заборгованості по якому надійшов
такий платіж.
4.7. Послуги банківської чи іншої установи за перерахування грошових коштів за цим Договором на поточний
рахунок Кредитодавця оплачуються Позичальником самостійно, крім випадків існування домовленостей з банківськими
та іншими установами щодо оплати таких послуг Кредитодавцем.
4.8. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит. Повернення суми
Кредиту та процентів раніше визначеного в Договорі терміну (раніше спливу визначеного строку) є достроковим
поверненням Кредиту.
4.9. Позичальник у разі дострокового повернення Кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування
Кредитом за період фактичного користування Кредитом.
Якщо Позичальник скористався правом повернення Кредиту шляхом збільшення суми платежів, Кредитодавець
зобов'язаний здійснити відповідне коригування зобов'язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника
надати йому новий графік платежів шляхом відображення такого графіку в Особистому кабінеті Позичальника в
Інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця.
4.10. Повернення суми Кредиту і процентів у неповному обсязі до закінчення визначеного Договором строку є
частковим поверненням Кредиту.
Дострокове або часткове повернення Кредиту з нарахованими процентами за користування ним раніше визначеного в
Договорі терміну дозволяється у будь-який календарний день та не передбачає для Позичальника будь-якого погодження,
попередження чи додаткових платежів.
4.11. Неповернення усієї суми або частини Кредиту та несплата процентів за користування Кредитом у визначений в
Договорі термін (після спливу визначеного строку) є неналежним виконанням Позичальником зобов'язання за цим
Договором – порушенням грошових зобов'язань.
Неповернута сума Кредиту, розмір несплачених процентів за користування Кредитом, а також нарахована неустойка
(штраф) складають заборгованість Позичальника за Договором, актуальний розмір якої деталізовано відображається на
Особистій сторінці Позичальника в Інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця.
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4.12. Кошти вважаються сплаченими Позичальником з моменту їх фактичного зарахування на поточний рахунок
Кредитодавця і розподіляються згідно черговості в день зарахування.
Зарахування сплачених коштів відображається на Особистій сторінці Позичальника із зазначенням розподілу
зарахування.
4.13. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця
сума погашає вимоги Кредитодавця наступним чином:
4.13.1. У випадку порушення виконання Позичальником зобов’язань за Договором, загальний розмір Кредиту за яким
не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, погашення заборгованості провадиться у такій черговості:
1) в першу чергу сплачується сума неустойки (у випадку прострочення сплати Кредиту та/або процентів);
2) в другу чергу сплачуються прострочені проценти за користування Кредитом;
3) в третю чергу сплачується прострочена до повернення сума Кредиту.
4.13.2. У випадку порушення виконання Позичальником зобов’язань за Договором, загальний розмір Кредиту за яким
перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, то погашення заборгованості провадиться у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування Кредитом;
2) у другу чергу сплачується прострочена до повернення сума Кредиту;
3) у третю чергу сплачуються нараховані проценти за користування кредитом;
4) у четверту чергу сплачується сума Кредиту, що підлягає поверненню;
5) у п’яту чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до умов Договору (якщо такі будуть нараховані).
4.14. Сплата суми Кредиту та процентів здійснюються Позичальником самостійно без окремої письмової чи усної
вимоги Кредитодавця згідно Графіка платежів.
4.15. Всі інші умови, порядок та строки повернення Кредиту, сплата нарахованих процентів, які не зазначені та не
врегульовані цим Договором, здійснюється відповідно до вимог Розділу 5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ПОЗИЧАЛЬНИКА Внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Кредитодавця.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Кредитодавець зобов’язується:
5.1.1. Надати Позичальнику в Кредит грошові кошти в порядку та у розмірі, визначених цим Договором;
5.1.2. Приймати від Позичальника платежі в рахунок погашення суми Кредиту, сплати процентів, а у разі
прострочення оплати – штрафу, як виконання зобов’язань за цим Договором;
5.1.3. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника;
5.1.4. На звернення Позичальника, надавати йому повну й точну інформацію про здійснені ним платежі станом на
конкретну дату;
5.1.5. На вимогу Позичальника надавати йому консультації з питань виконання умов цього Договору;
5.1.6. Належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором;
5.1.7. Приймати до розгляду клопотання Позичальника про продовження строку дії даного Договору та/або
реструктуризацію зобов'язань за цим Договором;
5.1.8. На письмову вимогу Позичальника надати йому документи, які підтверджують здійснення платежів та
повернення Кредиту;
5.1.9. Повідомити Позичальника про зміну даних, визначених розділом 11 цього Договору протягом 5 (п’яти)
календарних днів з моменту настання таких змін шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий
кабінет Позичальника та/або шляхом смс-повідомлення, тощо;
5.1.10. Не розголошувати відомості третім особам про Позичальника та про здійснені ним операції, крім випадків,
передбачених чинним законодавством України, Політикою конфіденційності Кредитодавця, Внутрішніми правилами
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Кредитодавця та даним Договором;
5.1.11. На письмову вимогу Позичальника, надати інформацію, право на отримання якої визначено законодавством
України.
5.1.12. Повідомити Позичальника про факт відступлення права вимоги новому кредитору або залучення
колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та про передачу новому кредитору або
колекторській компанії персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або
колекторську компанію (найменування, код ЄДРПОУ ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону, поштову та
електронну адреси), протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за Договором новому кредитору або
залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості будь-яким з наступних шляхів:
- безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі);
- надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення
працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення
або технологій;
- розміщення інформації в Особистому кабінеті Позичальника;
- надсилання листа на електронну адресу зазначену в цьому Договорі.
5.2. Кредитодавець має право:
5.2.1. Вимагати від Позичальника виконання ним зобов'язань за цим Договором, своєчасного та повного повернення
суми Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом, здійснення платежів та виконання усіх інших зобов’язань,
передбачених цим Договором та Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту Кредитодавця;
5.2.2. Отримувати від Позичальника платежі в рахунок оплати неустойки (штрафу) за прострочення строку
повернення суми Кредиту та сплати процентів;
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5.2.3. У будь-який момент, передати свої права відповідно до цього Договору третій стороні, без додаткового
письмового узгодження з Позичальником, у зв’язку із чим розкривати уповноваженим представникам цієї особи інформацію
про фінансове зобов’язання Позичальника, стан його виконання та надавати відповідні документи, що необхідні для
здійснення такого відступлення права вимоги за цим Договором;
5.2.4. Самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти відомості та інформацію, надані Позичальником, в тому
числі запитувати третіх осіб, в т.ч. у осіб, що пов’язані родинними зв’язками, особистими, діловими, професійними, або
іншими стосунками у соціальному побуті із Позичальником, про достовірність наданих Позичальником відомостей та
передавати відповідну інформацію в бюро кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника;
5.2.5. У випадку неналежного виконання або невиконання Позичальником умов цього Договору, самостійно або із
залученням третіх осіб здійснювати всі необхідні заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі здійснювати
телефонні дзвінки та відвідувати, зокрема, Позичальника, родичів Позичальника, роботодавця та інших контактних осіб. При
цьому Позичальник несе всі ризики, пов’язані з тим, що інформація щодо невиконання зобов’язань стане доступною третім
особам;
5.2.6. Вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором, а саме
вимагати дострокового повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі та оплати нарахованих
процентів по них у наступних випадках:
- у разі затримання Позивачем сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць,
повідомивши про це Позичальника у письмовій формі про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення
порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені;
- подання Позичальником до суду позову про визнання Договору недійсним у цілому чи у певній частині;
- відкриття провадження судом по справам з майновими вимогами до Позичальника, враховуючи подання зустрічних
позовів відносно Позичальника, а також відкриття виконавчого провадження з майновими вимогами до Позичальника,
виявлення інших боргів Позичальника;
- виявлення недостовірної, неповної або помилкової інформації у Заявці на отримання Кредиту, та/або надання
Позичальником Кредитодавцю підроблених документів або будь-яких документів, що містять неправдиві відомості;
- якщо інформація або документи, які Позичальник зобов’язаний надати Кредитодавцю відповідно до умов цього
Договору або у зв’язку з цим Договором, надані несвоєчасно та/або не в повному обсязі, або якщо така інформація чи
документи (їх частина) виявилися недостовірними;
- внесення та/або отримання негативної інформації про Позичальника до бюро кредитних історій, та/або в разі
дострокового припинення надання Товариством фінансових послуг та/або порушення позичальником своїх зобов’язань за
Договором.
Вимога про дострокове повне повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом направляється
Кредитодавцем на адресу Позичальника, яка зазначена в Договорі або на Особисту сторінку (Особистий кабінет)
Позичальника;
5.2.7. Фотографувати, зберігати та поширювати фотографії особи Позичальника, а у разі порушення та/або
неналежного виконання зобов'язань Позичальником, передавати його фотографії правоохоронним органам та/або третім
особам для забезпечення належного виконання його обов’язків перед Кредитодавцем;
5.2.8. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань, у випадку порушення ним
строків повернення Кредиту та сплати процентів:
- передати персональні дані Позичальника будь-яким третім особам (включаючи, але не обмежуючись, кредитним
установам, бюро кредитних історій, агентствам по стягненню боргів, колекторським компаніям тощо) для захисту своїх
інтересів та законних прав, а також звертатися до інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що
надають послуги з обслуговування та повернення простроченої заборгованості та/або з якими Кредитодавцем укладено
відповідний договір;
- без окремого попереднього узгодження з Позичальником передавати інформацію про Позичальника третім особам у
випадках, передбачених чинним законодавством України, Політикою конфіденційності Кредитодавця та умовами даного
Договору;
- звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, з метою інформування
про необхідність виконання Позивачем зобов’язань за Договором;
- повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність
простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору, в тому числі представникам,
спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям споживача, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором
та які надали згоду на таку взаємодію, а також близьким особам Позичальника із дотриманням вимог чинного
законодавства. Волевиявлення Позичальника щодо передачі зазначеної інформації третім особам міститься п. 10.7 цього
Договору;
- без згоди Позичальника передавати іншій (третій) особі свої права за цим правочином (відступлення права вимоги)
шляхом укладання відповідного договору разом із персональними та ідентифікуючими даними Позичальника;
- передати відомості та персональні дані Позичальника до бази даних Бюро кредитних історій як інформацію про
негативну кредитну історію такого Позичальника;
- проводити за погодженням із Позичальником реструктуризацію заборгованості за Договором;
- у порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України, звертатись до банка-емітента банківської
платіжної картки Позичальника, на яку Кредитодавцем було надано Кредит, з вимогою про здійснення
безспірного/договірного списання з усіх доступних рахунків банківських платіжних карток Позичальника з метою
погашення суми заборгованості за Договором;
- на підставі статті 1071 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» ініціювати та здійснити безспірне/договірне списання грошових коштів з банківського рахунку/з рахунку
банківської платіжної картки Позичальника для повного або часткового погашення заборгованості необмежену кількість
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разів, до повного погашення Кредиту, процентів та неустойки (пені, штрафів) у випадку її наявності. Списання коштів
відбуватиметься у тому розмірі, який буде доступним на рахунку Позичальника та/або на банківській платіжній картки та у
розмірі заборгованості, визначеній Кредитодавцем, станом на дату відповідного списання.
5.2.9. Кредитодавець має право відступити повністю або частково свої права вимоги до Позичальника за Договором
третім особам шляхом укладання договорів щодо відступлення права вимоги за договором або договорів факторингу з будьякою третьою особою без окремої згоди Позичальника. При цьому Кредитодавець має право розкривати такій особі, а також
її агентам та іншим уповноваженим нею особам необхідну для здійснення такого відступлення інформацію про Кредит,
заборгованість Позичальника, а також надавати таким особам відповідні документи, що складають собою Договір.
5.2.10. У випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх грошових зобов'язань,
передбачених умовами Договору, Кредитодавець має право звернути стягнення на будь-яке майно Позичальника на яке,
згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення.
Якщо Позичальник не поверне загальну вартість Кредиту у строк, передбачений умовами Договору, Кредитодавець
має право, починаючи з наступного дня після цього строку, пред'явити цей Договір до стягнення, в тому числі шляхом
вчинення виконавчого напису нотаріуса у порядку передбаченому п. 9.12. Розділу 9 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства.
5.2.11. Кредитодавець має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості
Позичальника, якщо така заборгованість виникне за цим Договором без згоди Позичальника, але з обов’язковим
повідомленням його про це.
5.2.12. Інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Договором та Правилами, а також права, що
випливають із зобов'язань Позичальника, встановлених Договором.
5.3. Позичальник зобов’язується:
5.3.1. Повернути отримані кошти за Кредитом, сплатити нараховані проценти за користування Кредитом у строки і
розмірах, передбачені цим Договором;
5.3.2. Вживати усіх можливих та доступних заходів для своєчасного виконання своїх зобов'язань за цим Договором;
5.3.3. У разі порушення зобов’язань прийнятих за цим Договором, сплатити Кредитодавцю неустойку (штраф), розмір
і порядок сплати якої визначено в п. 6.2. цього Договору;
5.3.4. Вказувати у відповідних формах Особистого кабінету в Інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця
та під час виконання Договору достовірні та актуальні ідентифікаційні дані фізичної особи-клієнта та іншу необхідну
інформацію.
5.3.5. Надати Кредитодавцю документи, необхідні для проведення ідентифікації та верифікації, передбачені чинним
законодавством України, Внутрішніми правилами надання коштів у Кредит Кредитодавця з метою укладення цього
Договору, а також за вимогою Кредитодавця (у разі необхідності), інші документи, що мають значення для оцінки
фінансового стану Позичальника;
5.3.6. У випадках втрати номеру мобільного телефону, зазначеного в Інформаційно-телекомунікаційній системі
Кредитодавця та/або в Договорі, паспорту, банківської платіжної картки, Логіну Особистого кабінету, Паролю Особистого
кабінету, а також при зміні свого місця реєстрації та/або проживання, місця роботи, фінансового стану, інших істотних умов,
що можуть вплинути на повернення Кредиту, повідомляти Кредитодавця протягом 3 (трьох) календарних днів від дати
настання таких обставин, будь-яким способом комунікації визначеним цим Договором, а також оновлювати ці дані в
Особистому кабінеті;
5.3.7. Самостійно здійснювати контроль стану заборгованості через Особисту сторінку (Особистий кабінет) в
Інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця та не допускати порушення строків виконання взятих на себе
зобов'язань за цим Договором;
5.3.8. У разі дострокового повного погашення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом сплатити суму,
вказану на Особистій сторінці, а у разі незгоди із нарахованою сумою – письмово звернутись до Кредитодавця з
обґрунтуванням своєї позиції.
5.4. Позичальник має право:
5.4.1. Розпоряджатися переданими у Кредит грошовими коштами за цільовим призначенням, передбаченим умовами
цього Договору;
5.4.2. Доступу до інформації щодо діяльності Кредитодавця у відповідності та обсягах, передбачених ст.12 Закону
України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;
5.4.3. Одержувати від Кредитодавця інформацію про здійснені платежі, передбачені цим Договором.
5.4.4. Достроково повернути суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом;
5.4.5. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладання цього Договору відмовитись від Договору без
пояснення причин, у тому числі у разі отримання ним грошових коштів.
Про намір відмовитися від договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому
вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про
електронні документи та електронний документообіг») до закінчення зазначеного строку.
При цьому протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору
Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити
проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором на поточний
рахунок Кредитодавця.
5.4.6. Звертатись письмово до Кредитодавця про перенесення строків (терміну) здійснення платежів, продовження
(пролонгацію) строку дії Договору, реструктуризацію заборгованості при виникненні незалежних від нього обставин,
тимчасових фінансових або інших труднощів, за умови належного документального підтвердження таких обставин.
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5.4.7. Одержувати від Кредитодавця інформацію про акції та бонуси для позичальників та приймати участь у
рекламних та/або маркетингових акціях і заходах, які проводяться Кредитодавцем, за умови відповідності умовам і
критеріям цих акцій і заходів.
5.4.8. Звертатись до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, та/або колекторською компанією
законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про
відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
5.4.9. Інші права, надані Позичальникові законодавством з питань захисту прав споживачів.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно
чинного законодавства України та умов даного Договору.
6.2. У разі порушення Позичальником зобов'язання у вигляді несвоєчасного повернення або неповернення суми
Кредиту та сплати процентів за користування кредитом, за Договором, загальний розмір Кредиту за яким перевищує розмір
однієї мінімальної заробітної плати, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 50 % відсотків від
суми Кредиту, отриманого за цим Договором. Кредитодавець має право нарахувати штраф, визначений Договором,
починаючи з першого календарного дня, що слідує за останнім днем Строку користування Кредитом.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Кредитного
договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким договором, якщо загальний розмір
кредиту перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.
6.3. У разі порушення Позичальником зобов'язання у вигляді несвоєчасного повернення або неповернення суми
Кредиту та несплати процентів за користування кредитом, за Договором, загальний розмір Кредиту за яким не перевищує
розміру однієї мінімальної заробітної плати, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 200 %
відсотків від суми одержаного Кредиту Позичальником за цим Договором. Кредитодавець має право нарахувати штраф,
визначений Договором, починаючи з першого календарного дня, що слідує за останнім днем Строку користування
Кредитом.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення
виконання його зобов’язань на підставі Кредитного договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї
мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за таким договором.
6.4. Кредитодавець залишає за собою право в односторонньому порядку зменшити розмір, або списати повністю
неустойку (штраф), інші нарахування, передбачені Договором, що оформлюється одностороннім рішенням Кредитодавця.
6.5. У разі, якщо Позичальник надав Кредитодавцю неправдиві, недостовірні дані та інформацію стосовно своєї
особистості, роду занять та свого фінансового стану, Кредитодавець має право вимагати від Позичальника виплати штрафу в
розмірі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) за кожен факт такого порушення. Позичальник зобов'язується
виплатити штрафні санкції протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення від
Кредитодавця за допомогою електронної пошти та/або розміщення повідомлення в Особистому кабінеті Позичальника
та/або за допомогою sms-повідомлення. Виплата штрафних санкцій не звільняє Позичальника від виконання зобов'язань,
передбачених цим Договором.
6.6. Позичальник несе кримінальну відповідальність за шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштами
Кредитодавця шляхом обману чи зловживання довірою, що виразився у повідомленні неправдивих відомостей або у
приховуванні фактів про обставини, які вплинули на рішення Кредитодавця щодо надання Кредиту.
6.7. Позичальник несе передбачену законодавством відповідальність, включаючи кримінальну, за використання чужих
персональних даних та/або умисне отримання Кредиту за чужими та/або підробленими документами.
6.8. Позичальник, який порушив своє зобов’язання щодо повернення Кредиту та процентів за ним, має відшкодувати
Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.9. Строк позовної давності за цим Договором становить 5 (п’ять) років, у тому числі до зобов'язань Позичальника з
повернення суми заборгованості за Кредитом та сплати процентів за користування Кредитом, з урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час прострочення, три проценти річних від простроченої суми, сплати штрафу за весь час
прострочення та всіх видатків, понесених Кредитодавцем під час виконання умов цього Договору.
6.10. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору та/або до моменту
повного виконання взятих на себе зобов'язань, після закінчення строку дії за цим Договором, всі права і обов’язки щодо
цього Договору переходять до його спадкоємців.
6.11. Сторони погодили, що Позичальник не звільняється від повернення суми заборгованості в повному обсязі та/або
його частини (несплачена сума Кредиту, нараховані, але не сплачені проценти, пеня, штраф тощо) при настанні різних
обставин, в тому числі незалежних від нього (втрата роботи, фінансові труднощі, хвороба, перебування за кордоном тощо).
6.12. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання чи неналежне
виконання своїх зобов’язань, які мали місце під час дії цього Договору.
6.13. Сторони погодили, що всі витрати, пов’язані з розглядом справ в судових інстанціях з питання примусового
стягнення заборгованості за Договором та інших платежів, покладаються на Позичальника.
6.14. Сторони домовилися, що нарахування та стягнення Кредитодавцем неустойки (штрафів), зазначеної у пунктах
6.2 та 6.3 цього Договору, є правом, а не обов’язком Кредитодавця.
6.15. Кредитодавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором,
якщо воно спричинене:
- рішеннями органів законодавчої та/або виконавчої влади України, які унеможливлюють виконання
Кредитодавцем своїх зобов'язань за Договором;
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- причинами, що знаходяться поза сферою контролю Кредитодавця (в тому числі Кредитодавець не несе
відповідальності за дії третіх осіб в сфері здійснення розрахункових операцій, пов’язаних із перерахуванням коштів на
рахунки Сторін, і за невиконання ними своїх зобов'язань перед фізичними особами);
- виникненням обставин непереборної сили (форс-мажор).
6.16. У випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх грошових зобов'язань,
передбачених умовами Договору, Кредитодавець має право пред’явити Договір до стягнення в примусовому порядку у
строки, передбачені чинним законодавством України. Звернення стягнення здійснюється за рішенням суду або на підставі
виконавчого напису нотаріуса.
6.17. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником свого зобов’язання з повернення загальної
вартості Кредиту в строк, передбачений умовами Договору, Кредитодавець має право, починаючи з наступного дня після
цього строку, пред’явити Договір до стягнення, в тому числі шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.
Виконавчий напис вчинюється нотаріусом незалежно від місця виконання вимоги, місцезнаходження Позичальника
або Кредитодавця.
У разі порушення основного зобов’язання та/або умов Договору Кредитодавця надсилає Позичальнику, шляхом
розміщення в Особистому кабінеті Позичальника, письмове повідомлення, в якому зазначається стислий зміст порушених
зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання, сума заборгованості, яка підлягає сплаті, строк платежу та
попередження про ініціювання процедури вчинення виконавчого напису нотаріуса у разі, якщо протягом встановленого
строку вимога Позичальника залишиться без задоволення.
За домовленістю сторін письмове повідомлення Кредитодавця, в якому зазначається стислий зміст порушених
зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання, сума заборгованості, яка підлягає сплаті, строк платежу,
може бути направлено Позичальникові поштовим відправленням зі зворотним повідомленням про вручення. В разі
відмови Позичальника від одержання вищевказаної заяви, підтвердженої відповідною відміткою особи, яка її доставляє,
Позичальник вважатиметься таким, що отримав це повідомлення та ознайомлений з його змістом належним чином.
Документом, що підтверджує безспірність заборгованості та встановлює прострочення виконання цього
зобов’язання Позичальником, разом з Договором, за домовленістю сторін, буде письмове повідомлення Кредитодавця з
вимогою про виконання порушеного зобов’язання, про суму заборгованості, яка підлягає поверненню, та про строк
платежу, на яке зі сторони Позичальника не буде одержано позитивну відповідь у строки, встановлені Кредитодавцем у
цьому повідомленні, або не буде сплачена сума Кредиту у цей строк.
Виконавчий напис може бути вчинений без повідомлення позичальника за наявності необхідних документів для
вчинення такої нотаріальної дії, у разі коли Позичальник не проживає за місцем його реєстрації та місцезнаходження його
невідоме.
6.18. На виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
Позичальник зобов’язується надати Кредитодавцю необхідну останньому інформацію з метою здійснення ідентифікації,
верифікації, вивчення та уточнення інформації, а також повідомляти Кредитодавця про зміну інформації, наданої
Кредитодавцю, в тому числі, але не виключно, про зміну постійного місця проживання, про зміну про закінчення строку
дії документів, які зазначались при заповненні Заявки, впродовж 3 (трьох) календарних днів з дня настання вказаних
подій. У випадку неповідомлення про зазначені зміни, Позичальник несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні
таким неповідомленням, згідно з чинним законодавством України.
6.19. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
Електронним Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які не існували під час
укладання Договору та виникли поза волею Сторін і не могли бути передбаченими чи відверненими Сторонами.
Умови звільнення Сторін від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором
визначені Розділом 10. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ Внутрішніх правил
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Кредитодавця.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, в тому числі щодо виконання цього Договору,
підлягають врегулюванню шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Звернення, в тому числі скарги, в порядку позасудового врегулювання спору за Кредитним договором
направляються Позичальником в письмовому вигляді на поштову адресу за місцезнаходженням Кредитодавця або в
електронному вигляді на електронну адресу Кредитодавця, вказану на Сайті, з дотриманням норм Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг». Скарги Позичальника розглядаються у строки та у порядку,
передбаченому Законом України «Про звернення громадян».
7.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
7.4. Сторони домовились, що в разі наявного простроченого боргу Позичальника Кредитодавець має право звернутись
до суду за захистом своїх прав та інтересів без попереднього направлення письмової вимоги до Позичальника про
повернення боргу.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ
ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Даний Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення до
цього Договору повинні бути зроблені в такій самій формі, що й договір, а саме в письмовій (електронній) формі шляхом
укладання Сторонами Додаткової угоди до цього Договору, яка підписуються Сторонами у порядку, передбаченому для
укладення цього Договору з урахуванням вимог Закону України “Про електронну комерцію”. Всі зміни та доповнення, що
додаються до даного Договору і є його невід'ємною та складовою частиною.
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8.2. У разі надходження на поточний рахунок Кредитодавця грошових коштів від Позичальника в достатньому
обсязі для сплати заборгованості, зобов’язання Позичальника вважаються належно виконаними - у такому випадку цей
Договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця.
8.3. Дія цього Договору припиняється у випадках:
8.3.1. Закінчення строку, на який він був укладений;
8.3.2. За взаємною згодою Сторін шляхом підписання сторонами відповідної Додаткової угоди або за рішенням
суду;
8.3.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
8.4. Дострокове розірвання Договору можливо з ініціативи кожної із Сторін, за умови письмового попередження
іншої Сторони щонайменше як за 10 (десять) календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору. У цьому
разі Позичальник зобов’язаний повернути грошові кошти Кредитодавцю на його поточний рахунок, отримані за
Кредитом, та суму нарахованих процентів за користування Кредитом.
8.5. Договір може бути розірваний:
8.5.1. За ініціативою Кредитодавця у разі:
- подання Позичальником до суду позову про визнання Договору недійсним у цілому чи у певній частині;
- відкриття провадження судом по справам з майновими вимогами до Позичальника, враховуючи подання зустрічних
позовів відносно Позичальника, а також відкриття виконавчого провадження з майновими вимогами до Позичальника,
виявлення інших боргів Позичальника;
- надання Позичальником Кредитодавцю підроблених документів або будь-яких документів, що містять неправдиві
відомості;
- якщо інформація або документи, які Позичальник зобов’язаний надати Кредитодавцю відповідно до умов цього
Договору або у зв’язку з цим Договором, надані несвоєчасно та/або не в повному обсязі, або якщо така інформація чи
документи (їх частина) виявилися недостовірними;
- внесення негативної інформації про Позичальника до бюро кредитних історій.
8.5.2. За ініціативою Позичальника у судовому порядку, за умови виконання Позичальником зобов’язань за цим
Договором.
8.6. Дострокове розірвання чи припинення Договору не звільняє Позичальника від зобов’язання повернути Кредит та
сплатити нараховані проценти за використання грошових коштів, наданих у Кредит, за фактичний строк користування
Кредитом у день припинення чи розірвання Договору.
8.7. Розгляд питання про реструктуризацію заборгованості за Договором здійснюється Кредитодавцем на підставі
аргументованого письмового звернення Позичальника до Кредитодавця із наданням належних підтверджуючих документів,
яке розглядається у загальному порядку розгляду звернень. Проведення реструктуризації грошових зобов’язань
Позичальника за Договором є правом Кредитодавця, а не його обов'язком, тому здійснюється Кредитодавцем за
погодженням із Позичальником.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами з урахуванням
особливостей, визначених частинами 3,6 статті 11, статті 12 Закону України “Про електронну комерцію”, та переказу
суми Кредиту на рахунок банківської платіжної картки Позичальника.
Цей договір укладено дистанційно, в письмовій (електронній) формі, з використанням Інформаційнотелекомунікаційних системи Товариства, шляхом підписання уповноваженою особою Кредитодавця з використанням
аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого
копіювання, іншого аналога власноручного підпису) та Позичальником з використанням електронного підпису
одноразовим ідентифікатором, відповідно до положень ст. 12 Закону України “Про електронну комерцію”.
Цей електронний Договір, відповідно до п.12 ст.11 Закону України “Про електронну комерцію”, вважається таким,
що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.
9.2. Строк дії цього Договору складає [Кількість днів цифрами] днів, починає свій перебіг у момент, визначений у
п.9.1 цього Договору та закінчується [Дата останнього дня користування кредитом/платежу цифрами].
9.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під
час дії цього Договору.
9.4. Умови та порядок продовження (пролонгації) строку користування Кредитом та строку дії Договору.
9.4.1. У випадку неможливості виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі та у встановлений строк,
Позичальник має право ініціювати продовження строку користування Кредитом та зміну дати повернення Кредиту шляхом
здійснення платежу на користь Кредитодавця у розмірі не менше суми нарахованих та несплачених на дату платежу
процентів не пізніше останнього дня строку користування кредитом. Після отримання Кредитодавцем коштів у розмірі
нарахованих та несплачених процентів, заява Позичальника про продовження строку користування Кредитом вважається
поданою, а дія Договору автоматично продовжується (лонгується) на тих самих умовах на наступні 10 календарних днів.
За умови своєчасної сплати Позичальником всіх нарахованих процентів за користування Кредитом, можливе
продовження строку користування кредитом та продовження дії Договору автоматично (автопролонгація) на тих самих
умовах на наступні 10 календарних днів без підписання сторонами додаткових угод, починаючи з дня, наступного за днем
запланованої дати повернення кредиту.
В даному випадку продовження строку користування кредитом та автоматичне продовження (пролонгація) дії
Договору може застосовуватися неодноразово, необмежену кількість разів.
9.4.2. Автоматичне продовження строку користування кредитом та автоматичне продовження дії Договору
(автопролонгація) без підписання сторонами додаткових угод застосовується також після настання дати погашення Кредиту
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в разі неповернення суми кредиту та несплати або часткової сплати Позичальником нарахованих процентів за користування
Кредитом до закінчення строку дії Договору.
У разі несплати Позичальником заборгованості до закінчення строку користування кредитом та закінчення строку дії
Договору, Сторонами застосовується автопролонгація з наступного дня після запланованої дати повернення кредиту.
Позичальник, який підписує даний Договір, дає згоду Кредитодавцю на його автопролонгацію – продовження строку
користування кредитом та строку дії Договору на наступні 10 календарних днів без підписання сторонами додаткових угод,
починаючи з дня, наступного за днем запланованої дати повернення кредиту.
9.4.3. Сторони погодили, що у випадку несплати Позичальником заборгованості за кредитом до запланованої дати
повернення кредиту, цей Договір вважатиметься автоматично продовженим (автопролонгованим), а строк користування
кредитом – подовженим на наступних умовах:
9.4.3.1. Строк автопролонгації Договору та подовження строку користування кредитом складає період часу з дати
(дня), наступної за запланованою датою повернення кредиту і до спливу 10 (десяти) календарних днів включно;
9.4.3.2. В період автопролонгації діє підвищена процентна ставка, у розмірі 2,9 % від суми Кредиту в день. В даному
випадку продовження строку користування кредитом та автоматичне продовження (пролонгація) дії Договору може
застосовуватися неодноразово, але не більш ніж на 70 календарних днів в сукупності такої пролонгації.
9.4.4. Продовження строку користування кредитом та строку дії Договору не є зміною істотних умов Електронного
Договору, оскільки автопролонгація є відкладальною обставиною, яка настає за умов, описаних в цьому Договорі та Сторони
погодили такий порядок пролонгації на момент укладення Електронного договору.
9.4.5. Пролонгація можлива і після настання дати погашення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом
автоматично без підписання додаткових угод у випадку, якщо строк дії договору закінчився та не відбулася його чергова
автопролонгація, термін користування кредитом та строк дії договору автоматично продовжується на кількість днів,
зазначених в пунктах 9.4.1, 9.4.2. цього Договору, в дату здійснення Позичальником оплати заборгованості за процентами та
у разі наявності - неустойки (пені, штрафів), що передбачені Договором та Правилами.
9.4.6. Після кожної пролонгації терміну погашення суми боргу та строку дії Договору, день повернення Кредиту
зазначається в Особистому кабінеті Позичальника.
10. ОСОБЛИВІ ТА ІНШІ УМОВИ
10.1. Укладаючи цей Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови цього Договору для нього зрозумілі,
відповідають його інтересам та справедливі. Підписанням цього Договору Позичальник свідчить, що він до підписання цього
Договору ознайомився з усіма наявними та можливими схемами надання Кредиту, правилами, порядком та умовами, на
підставі яких Кредитодавець здійснює надання коштів у Кредит, загальною вартістю Кредиту та всіх витрат, пов’язаних з
отриманням кредиту у Кредитодавця, та свідомо обрав умови отримання Кредиту, викладені в цьому Договорі.
Позичальник підтверджує, що він не знаходиться під впливом омани, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди
або збігу тяжких для нього обставин, також гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним чином
обмеженим законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим передбаченим чинним законодавством
способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені в цьому Договорі.
10.2. Місцем укладення цього Договору та місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, 8 корпус 6. Претензії приймаються за адресою Кредитодавця.
10.3. Позичальник зобов’язаний зберігати сувору конфіденційність стосовно умов Договору, а також технічну,
комерційну, фінансову та іншу інформацію про Кредитодавця, отриману в результаті укладення цього Договору.
10.4. Сторони цього Договору погодили, що виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором не є такими, 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).
10.5. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.
Кожний примірник цього електронного Договору, підписаний сторонами в порядку, передбаченому статтею 12 Закону
України “Про електронну комерцію”, є оригіналом такого Договору та разом із сукупними документами щодо його
укладення невідкладно зберігається на Особистій сторінці (Особистому кабінеті) Позичальника в Інформаційнотелекомунікаційній системі Кредитодавця.
Сторони домовились, що примірник цього Договору, укладеного у вигляді електронного документа, та додатків до
нього (за наявності) у формі, що не передбачає зміни його змісту (PDF-файл), вважається отриманим Позичальником, з
моменту направлення цього Договору до Особистого кабінету (Особистої сторінки) Позичальника. Електронний договір
зберігається в електронному вигляді в Особистому кабінеті Позичальника, до якого Позичальник має захищений
цілодобовий доступ.
10.6. Укладанням та підписанням цього Договору своїм електронним підписом одноразовим ідентифікатором у
порядку, передбаченому ст.ст.11, 12 Закону України “Про електронну комерцію” Позичальник підтверджує, що:
- перед укладенням цього Договору Позичальник отримав від Кредитодавця інформацію в електронній формі, у тому
числі шляхом надання доступу на веб-сайті Товариства, що визначена в частині першій та другій статті 12 Закону України
“Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг” та в статті 11 Закону України “Про захист прав
споживачів”;
- вся необхідна інформація надана Кредитодавця з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та
забезпечує вірне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання;
- до моменту підписання Договору вивчив цей Договір та Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту Кредитодавця, розміщені на сайті Кредитодавця, їх зміст, суть об’єм зобов’язань Сторін та
наслідки укладення цього Договору йому зрозумілі;
- надав Кредитодавцю право на збирання, оброблення, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну
історію Позичальника, право використовувати Кредитодавцем інформацію, що стосується виконання зобов’язань за цим
Договором, фінансового стану, а також інформацію про те, чи є він клієнтом Кредитодавця. У випадку розкриття
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Кредитодавцем інформації, яка складає кредитну історію та/або персональних даних Позичальника, що стосується
виконання/не виконання зобов’язань за цим Договором, фінансового стану, а також інформації про те, чи є він клієнтом
Кредитодавця, Позичальник не буде мати жодних претензій до Кредитодавця;
- він не належить до політично значущих осіб (національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують
політичні функції в міжнародних організаціях), членів їх сімей або пов’язаних осіб;
10.7. Укладанням та підписанням цього Договору своїм електронним підписом одноразовим ідентифікатором
Позичальник підтверджує, що надав Кредитодавцю повну та беззастережну згоду (дозвіл):
- на здійснення обробки своїх персональних даних, зокрема, збирати, реєструвати, обробляти, накопичувати,
зберігати, адаптувати, надавати, змінювати, поновлювати, використовувати, уточнювати, копіювати, публікувати,
редагувати, пересилати поштою та/або електронним способами, знеособлювати, знищувати, поширювати (розповсюджувати,
реалізовувати та передавати) інформацію надану Позичальником, у тому числі інформацію, що міститься у державних
реєстрах та інших базах даних публічного використання з використанням інформаційних (автоматизованих) систем,
Персональні дані Позичальника, інформацію про Позичальника, про умови цього Договору, про стан заборгованості
Позичальника за цим Договором, інформацію про неналежне виконання або про невиконання Позичальником зобов’язань за
цим Договором через та/або до бюро кредитних історій, що включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, а також
на доступ Кредитодавця до кредитної історії Позичальника в бюро кредитних історій, до якого (яких) Кредитодавець
передаватиме таку інформацію (зокрема, але не виключно: 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ”, код ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул.
Грушевського, буд.1-Д; 2) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ
ІСТОРІЙ”, код ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11) з метою
забезпечення прав та інтересів суб’єктів кредитної історії згідно із Законом України “Про організацію формування та обігу
кредитних історій” на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і
дотримання положень чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України
або Договором;
- на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення
через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього
кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
- на обробку та передачу Кредитодавцем своїх персональних даних третім особам без повідомлення про це Клієнта з
метою належного виконання своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства України, з метою оцінки
фінансового стану та спроможності виконати зобов'язання за цим Договором;
- згоду на обробку та передачу персональних даних Операторам мобільного (рухомого) зв’язку для оброблення
інформації про надання та отримання клієнтом телекомунікаційних послуг, з метою отримання кредиту, а також згоду на
обробку та передачу Операторами мобільного (рухомого) зв'язку Товариству даних щодо наданих йому телекомунікаційних
послуг, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних в моїй Заявці під час реєстрації в ІТС Товариства;
- на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які
пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками;
- на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем, на
підставі цього Договору, Кредитодавець має право передавати персональні дані Позичальника третім особам (включаючи,
але не обмежуючись Бюро кредитних історій, та іншим дозволеним законом установам та кредитним компаніям,
службовим бюро, іншим фінансовим компаніям та банківським установам, колекторським компаніям та інкасаторським
службам, обробникам баз даних Кредитодавця, включаючи тих, які знаходяться за кордоном) з метою оцінки
платоспроможності Позичальника, повідомлення даних про фінансову поведінку Позичальника та для захисту своїх
законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за цим Договором, договірної неустойки, збитків та інших засобів
правового захисту;
- на те, що Кредитодавець має право повідомляти інформацію про укладення Позичальником договору, його умови,
стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору, в тому
числі представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям споживача, третім особам, взаємодія з якими
передбачена договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також близьким особам Позичальника із дотриманням
вимог чинного законодавства;
- на звернення Кредитодавця до відповідних органів Міністерства внутрішніх справ України, з метою перевірки
ідентифікаційних даних Позичальника щодо дійсності документів, що посвідчують особу та відповідно до законодавства
України можуть бути використаними на території України, та інформації щодо викрадених, втрачених та недійсних
документів особи;
- на те, що Кредитодавець має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої
заборгованості у разі невиконання зобов’язань за цим Договором;
- на те, що у випадку неналежного виконання або невиконання Позичальником умов цього Договору, самостійно або
із залученням третіх осіб здійснювати всі необхідні заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі здійснювати
телефонні дзвінки та відвідувати, зокрема, Позичальника, родичів Позичальника, роботодавця та інших контактних осіб. При
цьому Позичальник несе всі ризики, пов’язані з тим, що інформація щодо невиконання зобов’язань стане доступною третім
особам.
10.8. Укладанням та підписанням цього Договору своїм електронним підписом одноразовим ідентифікатором
Позичальник, як клієнт банку, який випустив банківську платіжну картку, надає розпорядження та доручає Кредитодавцю
та Банку-емітенту, у визначених цим Договором випадках та в порядку, самостійно здійснювати договірне списання
грошових коштів з зазначеного мною карткового рахунку/рахунку банківської платіжної картки, та з будь-яких рахунків,
що відкриті на підставі відповідного договору, та в рахунок погашення суми його заборгованості у разі несвоєчасного
виконання своїх грошових зобов'язань за Договором щодо повернення суми отриманого Кредиту та сплати процентів за
користування Кредитом, а також сум неустойки (штрафів). Списання коштів відбуватиметься необмежену кількість разів,
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до повного погашення Кредиту, процентів та неустойки (штрафів) у випадку її наявності, та у тому розмірі, який буде
доступним на рахунку Позичальника та/або на банківській платіжній картки та у розмірі заборгованості, визначеній
Кредитодавцем, станом на дату відповідного списання.
10.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та
зобов’язуються невідкладно повідомляти іншу Сторону про їх зміну:
- Кредитодавець повідомляє Позичальника про такі зміни шляхом опублікування на веб-сайті та/або направлення
повідомлення на особисту сторінку Позичальника;
- Позичальник повідомляє Кредитодавця у будь-який спосіб зазначений в п. 10.14 цього Договору.
У разі не дотримання вищезазначених вимог, Сторони несуть ризик настання несприятливих наслідків щодо
належного виконання умов Договору.
10.10. Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Кредитодавець
зобов'язаний провести ідентифікацію та верифікацію Позичальника на підставі наданих ним офіційних документів та
інформації з інших доступних достовірних джерел.
10.11. До укладання цього Договору Кредитодавець, керуючись ч.3 ст.207 Цивільного кодексу України, ст. 12
Закону України «Про електронну комерцію», запропонував Позичальнику, а Позичальник надав згоду, усвідомлюючи її
правові наслідки, на використання в якості аналога власноручного підпису для підписання цього Договору електронного
підпису одноразовим ідентифікатором, який надається Кредитодавцем.
10.12. Сторони дійшли взаємної згоди та погодили застосування (використання) аналогу власноручного підпису
уповноваженої особи Кредитодавця та відбитку (відтиску) печатки Кредитодавця (у разі її використання), що відтворені
шляхом факсимільного відтворення печатки та підпису зі сторони Кредитодавця (уповноваженої особи) за допомогою
нанесення та/або використання механічних приладів (засобів, механізмів) або іншого способу нанесення (відтворення)
підпису та печатки, для підписання Кредитодавцем будь-яких документів та вчинення будь-яких правочинів в межах
Договору, підписання яких можливе із використанням аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Кредитодавця.
Використання факсимільного відтворення печатки та підпису дозволяється на усіх первинних документах, які
оформлюються Сторонами та на інших документах (листах, вимогах, первинних документах та документах, що
підтверджують факти виконання сторонами своїх зобов’язань, а також інших документах, що мають значення для
виконання цього Договору).
Зразок факсимільного аналога власноручного підпису та факсимільного аналогу печатки керівника Кредитодавця та їх
комбінації наведені нижче (пропорції та колір зразків факсимільних аналогів можуть відрізнятися від цього зразку в інших
документах):
ЗРАЗОК ФАКСИМІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ
ПІДПИСУ КРЕДИТОДАВЦЯ

_______

ЗРАЗОК ФАКСИМІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ
ПЕЧАТКИ КРЕДИТОДАВЦЯ

підпис

______ місце печатки

Сторони також дійшли згоди щодо відсутності необхідності укладення жодного окремого документу, який би
передбачав можливість у випадках, не заборонених чинним законодавством України, використання факсимільного
відтворення підпису(ів) та печатки за допомогою факсиміле для вчинення правочинів та підписання документів, які
виникають внаслідок виконання цього Договору, в т.ч. первинних документів бухгалтерського обліку. Підписання цього
Договору є достатнім фактом для використання факсимільного відтворення підпису(ів) та печатки для подальшої комунікації
між Сторонами у процесі виконання Договору.
Підписання Договору факсимільним підписом є правом, а не обов’язком Кредитодавця. Для цілей цього Договору
факсимільний відбиток печатки Кредитодавця та підпису уповноваженої особи мають аналогічну юридичну силу
власноручного підпису уповноваженої особи та відбитку мокрої печатки Кредитодавця.
10.13. Сторони дійшли згоди, що правочини та документи, що створюються внаслідок цього Договору, в тому числі
первинні документи бухгалтерського обліку, підписані з використанням факсимільного відтворення підпису(ів)
уповноваженого(них) представника(ів) Сторін(они) та факсимільного відтворення печатки Кредитодавця, мають таку ж
юридичну силу і породжують для Сторін аналогічні права та обов’язки, як і ті, що підписані власноручно.
Сторони погодили, що укладання Договору та інших документів в електронній формі прирівнюється до укладання
відповідних документів в паперовій формі, що мають таку ж юридичну силу.
Виготовлення паперових копій електронних документів здійснюється Кредитодавцем на підставі відповідної
письмової заяви Позичальника після отримання заяви Позичальника про отримання паперових копій електронних
документів.
10.14. З питань виконання договірних зобов’язань за цим Договором Позичальник може використовувати такі способи
комунікації:
- надіслання електронного повідомлення (з додаванням скан-копій оригіналів документів) настання відповідних
обставин на електронну адресу: analitikjoberfk@gmail.com; info@topcredit.ua.
- направлення письмового листа за адресою місцезнаходження Кредитодавця;
- повідомлення за телефоном гарячої лінії Кредитодавця з подальшим виконанням рекомендацій представника
Кредитодавця.
10.15. 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.
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10.16. Інші умови та правовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним
законодавством України та Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Кредитодавця, які розміщені на веб-сайті Кредитодавця.
10.17. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною та складовою частиною.
11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР»
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана
Бандери, будинок 8, корпус 6
Код ЄДРПОУ: 41939706
IBAN-рахунок № UA823220010000026501510000016 в АТ
«Універсал Банк», МФО 322001
IBAN-рахунок: UA 293003460000026505027101001 в АТ
«Альфа-Банк», МФО 300346
Свідоцтво фінансової установи: ФК №1108 від 03 жовтня
2018 року
Платник податку на прибуток на загальних підставах.
Свідоцтво на знак для товарів і послуг ТМ “TOP CREDIT”
№221106, зареєстровано
в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів
і послуг 10.01.2017 р.
Тел. 0800210177, 380673418645
Директор __________________ (ПІБ)

ПОЗИЧАЛЬНИК:
[ПІБ Позичальника]
зареєстрований за адресою: [індекс, область, місто, селище,
село, вулиця, будинок, номер квартири]
місце проживання: [індекс, область, місто, селище, село,
вулиця, будинок, номер квартири]
паспорт [паспортні дані: серія, номер, ким видано, дата
видачі]
РНОКПП [ІПН Позичальника]
Контактні номери телефонів: [_________________]
Адреса електронної пошти: [_________________]

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
Позичальника ______________________
Дата відправлення та отримання примірника Договору
Позичальником [Дата укладання Договору]

(підпис, М.П.)
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