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За Кредитодавця __________________       Позичальник ________________ 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № __________ 

 

       м. Київ                                                                                         «__» ___________ 201_ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кардсервіс», (далі – «Кредитодавець»),  з однієї сторони, та 

___________________________________________________________________________________ (далі – «Позичальник»), 

з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

1.1. Кредитодавець надає Позичальникові кредит у рамках кредитної лінії у розмірі ___________ 

(_________________________________________________________________________) гривні, ___ копійок на 

умовах строковості, зворотності, платності (надалі -  кредит), а Позичальник зобов’язується повернути кредит 

Кредитодавцю та зробити оплату за користування кредитом на умовах, що передбачені цим договором. 

1.2. Кредит надається Позичальнику шляхом оплати товарів/послуг, що купуються Позичальником за рахунок 

кредитної лінії в магазині ________________________. 

1.3. В якості забезпечення за цим кредитом приймаються товари, які були придбані Позичальником за рахунок 

кредитної лінії. Ціна придбаних товарів приймається Сторонами як оціночна вартість застави. 

 

2. СТРОК ДОГОВОРУ.  

2.1. Строк дії договору становить  з «__» ________ 201_ року   по «__»_________ 201_ року. 

2.2. Кредит надається по продукту _____________________________. 

2.3. Позичальник зобов’язується повернути кредит та здійснити плату за його користування до «___» ___________  

201_ року, але в будь-якому разі цей Договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим 

Договором. 

 

3.  ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ. 

3.1. Для одержання кредиту фізична особа звертається до Кредитодавця із заявою. У заяві вказується необхідна сума 

кредиту, терміни погашення, цілі отримання кредиту та інші необхідні відомості. 

3.2. Одночасно із заявкою подаються такі документи: 

1) копія паспорта фізичної особи позичальника; 

2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру - фізичної особи платника податків. 

3.3. Співробітники Кредитодавця, згідно чинного законодавства України та внутрішніх  правил товариства з 

обмеженою відповідальністю «Кардсервіс», здійснюють перевірку документів та відомостей, наданих фізичною 

особою; проводять його ідентифікацію і верифікацію; визначають кредитоспроможність, тощо. 

3.4. У разі прийняття позитивного рішення про надання кредиту з Позичальником укладається кредитний договір. 

 
4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 

4.1. За користування кредитом Позичальник виплачує Кредитодавцю проценти, зазначені в Графіку платежів (розділ 

5). Щомісячна плата за користування кредитом нараховується щомісячно у вигляди процентів за кожен місяць 

користування кредитом. 

4.2. Реальна річна процентна ставка становить ___ відсотків річних. 

Реальна річна процентна ставка розраховується згідно Методики розрахунку загальної вартості кредиту для 

споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, яка була затверджена 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 3238 від 20 липня 2017 р.     

Наведені реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту (розділ 5)  Позичальника базуються на 

обраних Позичальником умовах кредитування  і на припущенні, що кредитний договір залишатиметься дійсним 

протягом погодженого строку, а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, 

визначені в Договорі. Загальна вартість кредиту зазначена у розділі 5. Частка основної суми та процентів в цій 

фіксованій сумі розраховується Кредитодавцем згідно розділу 5. Останній платіж коригується виходячи із 

залишку основної суми та несплачених процентів. 

4.3. Процентна ставка за цим кредитним договором є  фіксованою.  

4.4. Позичальник сплачує перший платіж у розмірі «___» від загальної вартості товару з урахуванням плати за 

користування кредитом та наступні «__» платежів щомісяця у розмірі «___» від загальної вартості товару з 

урахуванням плати за користування кредитом. Якщо дата сплати припадає на вихідний або святкових день, 

платіж може бути сплачений на наступний робочий день. 

4.5. При оформлені платіжних документів для сплати щомісячних платежів, Позичальник у графі «призначення 

платежу» вказує: номер Договору, прізвище, ім’я, по-батькові. 

4.6. У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», 

Кредитодавець має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікування Договору, за яким 

відбувається сплата. 

4.7. За кожною покупкою, здійсненою за рахунок кредитної лінії, Позичальник оплачує платежі окремо. 

4.8. У випадку, якщо Кредитодавець при достроковому поверненні кредиту не отримав достатню суму коштів для 

погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування  кредитом, Договір продовжує 
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свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому після зарахування грошових коштів на поточний рахунок 

Кредитодавця, графік розрахунків коригується, в частині визначення залишку суми кредиту і комісій за 

користування кредитом. 

4.9. Якщо Позичальник у випадках, передбачених чинним законодавством України, повертає товар, придбаний у 

магазині за рахунок кредиту, з вимогою повернення грошових коштів, сплачених в рахунок вартості товару, 

Позичальник зобов’язується сплатити Кредитодавцю проценти за фактичне використання кредиту протягом 3 

(трьох) робочих днів з моменту повернення товару в магазин. У такому випадку магазин повертає 

Кредитодавцю грошові кошті в розмірі суми кредиту які були перераховані в оплату частини вартості Товару. 

Сума перерахованих грошових коштів направляється на погашення кредиту Позичальника і розподіляється 

згідно п.4.10. 

4.10. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у повному обсязі 

ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:: 

4.10.1. У першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за 

користування кредитом. 

4.10.2. У другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом. 

4.10.3. У третю чергу сплачуються пеня, штрафи та інші платежі відповідно до договору. 

4.11. У разі, якщо протягом 7 (семи) календарних днів з кінцевої дати повного погашення кредиту, що визначається 

виходячи з терміну кредитування, кредит не був повністю погашений, щомісячна плата за користування 

кредитом нараховується кожен повний та не повний місяць до моменту повного остаточного погашення 

Позичальником кредиту у розмірі ______________________.  

4.12. Датою повернення суми кредиту, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування 

грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця. 

4.13.  Варіанти оплати: 

Через платіжні термінали ПриватБанку або платіжну систему Приват24 отримувач ТОВ "Кардсервіс", код 

ЕДРПОУ 39551837 

Перерахуванням на поточний рахунок у відділені банку за реквізитами:     р/р 26004052758765 в КБ 

"ПриватБанк", МФО 300711 отримувач ТОВ "Кардсервіс", код ЕДРПОУ 39551837 

 

5. ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ 

 
Товар  

Вартість товару  грн. 

Перший платіж   грн. 

 
Платежі Дата 

платежу 

Сума 

платежу, 

грн. 

Сума 

повернення 

кредиту, грн. 

Щомісячна 

плата за 

користування 

кредитом, грн. 

Разова плата за 

користування 

кредитом, грн.  

Залишок по 

кредиту, грн 

Вільний ліміт 

кредитної 

лінії, грн. 

        

        

        

        

        

        

        

Всього Х     Х Х 
 

Загальна вартість кредиту складає  прописью грн.  коп. 

          включає в себе 

Загальний розмір кредиту:  прописью грн.  коп. 

Плату за користування кредитом 

(загальні витрати за кредитом): 

 прописью грн.  коп. 
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6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

 

6.1. Права та обов’язки Кредитодавця 

6.1.1.Кредитодавець має право: 

6.1.1.1. Вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки цільового 

використання кредиту. 

6.1.1.2. Вимагати від Позичальника повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі  

у разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один 

календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 

щонайменше на три календарні місяці. Кредитодавець у письмовій формі повідомляє Позичальника 

про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого 

вони мають бути здійснені. 

6.1.1.3. Вимагати від Позичальника сплати штрафів у випадку їх наявності. 

6.1.1.4. У разі укладання додаткової угоди про пролонгацію строку надання кредиту та строку дії договору 

зменшити розмір нарахованих процентів та штрафів в односторонньому порядку. Зазначене право 

розповсюджується виключно на платежі за користування кредитом за Договором та на платежі, 

пов’язані з обслуговуванням та наданням таких коштів, та не розповсюджується на зменшення 

фактично отриманої Позичальником основної суми кредиту. 

6.1.1.5. Відмовити фізичній особі в укладенні кредитного договору у разі ненадання документів чи 

відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством та/або внутрішніми 

документами Кредитодавця. У разі відмови Кредитодавця від укладення кредитного договору на 

підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро 

кредитних історій, фізичній особі безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких 

джерел, за його бажанням - у письмовій формі. 

6.1.2. Кредитодавець зобов’язаний: 

6.1.2.1. Прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове - як 

частинами, так і в повному обсязі). 

6.1.2.2. На вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, 

право на отримання якої визначено законодавством України. 

6.1.2.3. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором. 

6.2. Права та обов’язки Позичальника 

6.2.1. Позичальник має право: 

6.2.1.1.  В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом 

збільшення суми періодичних платежів. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого 

кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом за період фактичного 

користування кредитом. Сума повного дострокового погашення дорівнює невиплаченій сумі кредиту 

та  невиплаченій платі за користування кредитом на момент повного дострокового погашення за 

повний та неповний місяць користування кредитом. Кредитодавець не встановлює Позичальнику 

будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням кредиту. 

6.2.1.2. Протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного Договору відмовитися від цього Договору 

без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від 

кредитного Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі. Протягом семи 

календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного 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 Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з 

відмовою від кредитного Договору. 

6.2.1.3. Доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позичальника та інформації, право на 

отримання якої встановлено законодавством України. 

6.2.1.4. Звернутися до Кредитодавця з проханням про пролонгацію строку надання кредиту та строку дії 

договору. 

6.2.1.5. Довірити отримання товару (пункт 5), придбаного за рахунок кредитних коштів за цим договором, 

іншій фізичній особі.  

6.2.2. Позичальник зобов’язаний: 

6.2.2.1. Використати кредит за цільовим призначенням. 

6.2.2.2. Вчасно повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом в порядку, визначеному цим 

Договором. 

6.2.2.3. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання 

кредиту; 

6.2.2.4. У випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором в повному обсязі, сплатити 

нараховані проценти за користування кредитом та штрафи. 

6.2.2.5. У разі затримання сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний 

місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на 

три календарні місяці, здійснити повернення кредиту протягом 30 календарних днів, а за кредитом, 

забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від 
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Кредитодавця повідомлення про таку вимогу, відповідно до умов Договору. Якщо протягом цього 

періоду Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність. 

6.2.2.6. У разі неотримання товару письмово повідомити Кредитодавця протягом 3-х робочих днів. 

6.2.2.7. У випадку доручення отримання товару (пункт 5), придбаного за рахунок кредитних коштів за цим 

договором, іншій фізичній особі, оформити Довіреність із зазначенням прізвища, імені та по батькові 

довіреної особи, його паспортних даних та ідентифікаційного номеру - фізичної особи платника 

податків. У разі неотримання товару довірена особа зобов’язана письмово повідомити Кредитодавця 

протягом 3-х робочих днів. 

6.2.2.8. Виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором. 

 

 

7. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним законодавством України. 

7.2. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту та/або процентів за цим 

Договором, він зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця штраф. У разі несвоєчасної оплати кожного 

щомісячного платежу (понад __ календарних днів) Позичальник оплачує штраф в розмірі ___ від загальної суми 

простроченої заборгованості. У такому разі Позичальник зобов'язаний заплатити на користь Кредитодавця 

нарахований штраф до завершення дії договору. Загальна сума штрафу не може бути більшою за 50 відсотків 

суми кредиту. 

7.3. Позичальник несе передбачену Українським законодавством відповідальність, включаючи кримінальну, за 

використання чужих персональних даних та/або умисне отримання кредиту за чужими та/або підробленими 

документами. 

 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Всі 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. 

8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір 

вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України. 

 

9. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ,  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 

9.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткових угод. 

Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною. 

 

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

10.1. Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії надає свою згоду на 

отримання Кредитодавцем своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки кредитоспроможності. 

10.2. Позичальник надає згоду щодо власних персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім'я, по-

батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, 

адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, ідентифікаційний номер 

платника податків, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, а 

також інформацію, яка стане відомою Кредитодавцю у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом 

строку дії Договору (далі – Дані). 

10.3. Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, право Кредитодавця передати Дані для обробки за 

дорученням Кредитодавця наступним особам: 

• Бюро кредитних історій; 

• Банкам; 

• Фінансовим установам; 

• Органам державної влади. 

10.4. Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, право Кредитодавця здійснювати обробку Даних, включаючи 

вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, 

поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, 

використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без 

редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті 

Кредитодавця, передачу, знеособлення, знищення персональних даних, власником яких є Кредитодавець. 

10.5. Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення 

Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних 

історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПАТ 

«ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. 

Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВ «Українське бюро кредитних історій» 

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» 

(місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306), а у випадку прострочення Позичальником платежів 

за відповідним договором – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають 

послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Кредитодавець уклав договір 

відступлення права вимоги за цим договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг. Згода Позичальника 



 
За Кредитодавця __________________       Позичальник ________________ 

включає в себе в тому числі згоду на передачу Кредитодавцем, зазначеним вище особам за вказаними вище 

умовами персональних даних Позичальника без додаткового повідомлення Позичальника про таку передачу. 

10.6. Згода Позичальника включає в себе згоду на укладення Кредитодавцем договору відступлення права вимоги за 

відповідним Договором кредитування з будь-якою третьою особою. 

10.7. Згода Позичальника діє протягом 5 (п'яти) років з дати її надання. 

10.8. Згода Позичальника на обробку його персональних даних не вимагає здійснення повідомлень про передачу 

персональних даних Позичальника третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

 

11. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ 

11.1. Позичальник підтверджує, що: 

- отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і статті 9 Закону 

України «Про споживче кредитування» ; 

- повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», 

- надав згоду 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; 

- надав згоду на передачу Кредитодавцем інформації про стан заборгованості Позичальника за цим Договором, 

шляхом відправлення Кредитодавцем текстових повідомлень на номер мобільного телефону Позичальника та 

електронних листів на його електронну адресу.  

11.2. Згідно цього Договору відсутня необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх 

осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. 

11.3. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 30 Закону 

України „Про інформацію”) та може бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, 

визначених чинним законодавством України. 

11.4. Невід'ємною частиною цього Договору є «Правила надання кредитів фізичним особам для придбання товарів 

та/або послуг» (далі – «Правила»). Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, 

повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил. 

11.5. Всі питання, не врегульовані даним Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України та 

«Правил надання кредитів фізичним особам для придбання товарів та/або послуг». 

 

 

 

12. ПІДПИСИ, АДРЕСИ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

ТОВ «Кардсервіс» 

03028, м. Київ, вул. Є.Коновальця, буд 36-Д 

код ЄДРПОУ 39551837 

п/р 26004052758765 

в ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 300711 

Тел.: (044) 227-98-17 

E-mail: partner@cardservice.com.ua 

(Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 

реєстраційний № 16103193, серія та номер свідоцтва ІК 

№ 145 від 10.09.2015) 

 

 

 

                         

_________________________________________________ 

 

Адреса: __________________________________________ 

_________________________________________________  

 

Паспорт: Серія _____ №___________, 

виданий __________________________________________  

__________________________________________________ 

 

«___» ____________  _____ р.  

 

ідентифікаційний номер _________________ 

Тел. роб._________________________ 

Тел. моб._________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

                                                      

 

МП 
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