ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТІВ:
Крок 1. Оберіть суму і строк кредиту, який Ви бажаєте отримати. Ознайомтеся з Правилами
надання кредиту.
Крок 2. Зареєструйте на сайті свій особистий кабінет.
Для реєстрації заповніть поля анкети (ел. пошта, мобільний телефон). Придумайте пароль,
який буде служити підтвердженням Вашої особистості при користуванні сайтом. Нікому не
повідомляйте свій пароль.
Крок 3. Підтвердіть реєстрацію.
На вказаний номер телефону Вам буде надіслано смс-кповідомлення з кодом, використовуючи
який, Ви зможете укладати (підписувати) угоди на нашому сайті, за допомогою електронного
цифрового підпису одноразовим ідентифікатором (згідно Закону України «Про електронну
комерцію»).
Крок 4. Заповніть заявку.
Уважно заповнюйте всі поля, наявність помилки може стати причиною відмови в наданні
кредиту.
Крок 5. Верифікуйте свою платіжну картку.
Після того, як Ви введете дані своєї банківської картки, на ній буде тимчасово заблокована
довільна сума, що не перевищує 1 грн. Для підтвердження того, що саме Ви є власником
картки, введіть значення заблокованої суми в Особистому кабінеті. Ця процедура дозволить
запобігти оформленню кредиту шахраями на чужу картку.
Крок 6. Підпишіть Кредитний договір.
У Вашому особистому кабінеті буде доступний текст Кредитного договору з даними і
реквізитами, які Ви вказали при реєстрації. Уважно перевірте вказані реквізити, ознайомтеся
з текстом Договору, і для підтвердження своєї згоди з умовами Договору натисніть на кнопку
«Приймаю умови угоди» та введіть код із смс-повідомлення.
Крок 7. Очікуйте прийняття рішення.
Рішення по кредиту буде відправлено Вам у вигляді смс-повідомлення та електронного листа,
а також доступне в Особистому кабінеті на сайті.

1.1. Кредитор надає Позичальнику на умовах, передбачених Кредитним Договором та/або
додатками до нього Кредит, а Позичальник зобов'язується повернути Кредитору Кредит та
сплатити нараховані проценти у відповідності з Графіком розрахунків.
1.2. Сума кредиту та термін, на який він надається, визначається в Заявці, з якою Позичальник
звертається до Кредитора. Отримавши Заявку, Кредитор її затверджує шляхом направлення
Позичальнику письмового підтвердження. При цьому сума Кредиту не може перевищувати
граничну суму Кредиту, встановлену Кредитним Договором .
1.3. Позичальник повертає Кредит і нараховані відсотки в порядку, розмірах та строки,
узгоджені Сторонами у Графіку розрахунків.
1.4. Ціна кредиту за Кредитним Договором залежить від терміну користування Кредитом і
обчислюється у відсотках від суми Кредиту за добу використання грошових коштів.
Розмір процентної ставки, в залежності від якої визначається Ціна кредиту, якщо інше не
обумовлено Сторонами в додатку до Договору, складає:
Строк кредиту,
днів
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

% ставка, на добу
1,40%
1,39%
1,37%
1,36%
1,34%
1,33%
1,31%
1,30%
1,28%
1,27%
1,25%
1,24%
1,22%
1,21%
1,19%
1,18%
1,16%
1,15%
1,13%
1,12%
1,10%
1,09%
1,07%
1,06%

1.5. Відсотки за користування Кредитом нараховуються за кожну добу користування
Кредитом.
1.5.1. Відсотки нараховуються на суму Кредиту, зазначену в затвердженій Кредитором Заявці.
Ціна кредиту зазначається у Графіку розрахунків. Загальна сума, визначена в Графіку
розрахунків, не змінюється протягом строку дії Кредитного Договору, за умови відсутності
прострочення повернення кредиту та сплати процентів Позичальником. У разі якщо

Позичальник прострочив повернення Кредиту чи сплату відсотків, Графік розрахунків
перераховується у відповідності з правилами, встановленими Кредитним Договором і є
невід'ємним додатком до Кредитного Договору.
1.6. У разі якщо Позичальник не повернув Кредит у термін, затверджений Сторонами у Заявці
та/або Додатку до Кредитного Договору, процентна ставка за користування Кредитом, яку
Позичальник виплачує Кредитору, перераховується, починаючи з другого дня прострочення,
і становить 1,5% від суми Кредиту за кожну добу прострочення повернення Кредиту.
1.7. У разі, якщо Позичальник сплачує комісію за продовження Кредиту згідно п. 4.3.3.
Кредитного Договору та за умови, що термін сплаченого продовження Кредиту перевищує або
відповідає терміну прострочення кредиту, сума нарахованої процентної ставки згідно п. 1.6.
Кредитного Договору списується в повному обсязі, а Позичальник сплачує відсотки за весь
термін користування Кредитом на загальних умовах Кредитного Договору та Графіку
розрахунків. При цьому у разі порушення Позичальником продовженого строку оплати
Кредиту, відсоткова ставка за користування Кредитом перераховується в порядку,
передбаченому п. 1.6. Кредитного Договору.
1.8. Нарахування процентної ставки за користування Кредитом, яку Позичальник виплачує
Кредитору в разі прострочення повернення Кредиту в розмірі, зазначеному у п. 1.6.
Кредитного Договору, припиняється з дня укладення Сторонами угоди про реструктуризацію
Кредиту згідно Додатку до Кредитного Договору. У такому випадку розмір процентної ставки
за користування Кредитом обумовлюється Сторонами в угоді про реструктуризацію кредиту.
1.9. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до дати,
узгодженої Сторонами у додатку до Кредитного Договору (включно), але в будь-якому
випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором. Сторони підписують
Договір шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який
направляється Позичальнику у вигляді коду sms-повідомленням на номер Позичальника,
зазначений у Заявці.
1.10. В момент укладання Кредитного Договору Кредитор надає Позичальнику відповідне
підтвердження про укладення Договору шляхом надання Кредитором відповідної копії
кредитного Договору в PDF-форматі в Особистому Кабінеті Позичальника.
1.11. Кредит надається Позичальнику на споживчі цілі.
2. Умови і порядок надання Кредиту.
2.1. Позичальник надсилає Кредитору Заявку, в якій вказує суму кредиту і термін його
повернення. Для створення Заявки Позичальник через Домашню сторінку реєструє Особистий
кабінет.
2.2. Позичальник встановлює персональні логін і пароль для входу в Особистий кабінет.
Кожен раз після введення пароля при вході в Особистий кабінет, на телефонний номер
Позичальника, зазначений у Заявці надсилається sms-повідомлення з одноразовим
ідентифікатором у вигляді коду, що Позичальник зобов'язаний ввести на Домашній сторінці
для ідентифікації своєї особистості (далі – «електронний підпис одноразовим
ідентифікатором»). Електронний підпис одноразовим ідентифікатором є підтвердженням
особи Позичальника при створенні Заявок чи інших документів.
2.2.1. Сторони домовилися, що всі документи щодо надання Кредиту, в тому числі Заявка,
підписуються Сторонами з використанням електронного підпису одноразовим
ідентифікатором.
2.2.2. Усі дії, вчинені в системі з використанням електронного підпису одноразовим
ідентифікатором визнаються вчиненими особисто Позичальником.
2.2.3. Заявки, створені в електронному вигляді на Домашній сторінці та підписані
Позичальником з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором і
Заявки в паперовому вигляді, ідентичні за змістом та реквізитами, мають однакову юридичну

силу.
2.2.4. Позичальник зобов'язується забезпечити збереження пароля і те, що пароль не стане
відомий іншим особам.
2.3. Граничні суми Кредиту, який може бути виданий за Кредитним Договором, граничний
строк, на який може бути виданий Кредит, і застосовна для розрахунку Ціни кредиту
процентна ставка залежить від того, в котре Позичальник отримує Кредит у Кредитора, а саме:
Звернення

Граничний строк

Гранична сума Кредиту

перше
друге
третє
четверте
п′яте
шосте
сьоме
восьме та наступні

до 30 днів
до 30 днів
до 30 днів
до 30 днів
до 30 днів
до 30 днів
до 30 днів
до 30 днів

від 500 гривень до 3000 гривень
від 500 гривень до 4000 гривень
від 500 гривень до 5000 гривень
від 500 гривень до 6000 гривень
від 500 гривень до 7000 гривень
від 500 гривень до 8000 гривень
від 500 гривень до 9000 гривень
від 500 гривень до 10000 гривень

2.4. В кожному окремому випадку сума Кредиту, термін на який надається Кредит і Ціна
кредиту узгоджуються Сторонами у відповідному додатку до Договору.
2.5. Кредитор, протягом трьох банківських днів з моменту укладання відповідного додатку до
Договору, надає Позичальнику Кредит шляхом перерахування суми Кредиту на Рахунок
Позичальника, який зазначений Позичальником в Заявці.
2.6. Рахунок Позичальника зазначається у розділі 9 Кредитного Договору та/або в Заявці
та/або додатку до Договору. Позичальник відповідає за достовірність інформації, зазначеної в
Розділі 9 Кредитного Договору, Заявці або додатку до договору щодо реквізитів рахунку
Позичальника.
2.7. Датою надання Кредиту вважається дата зарахування грошових коштів на Рахунок
Позичальника. Нарахування відсотків за користування Кредитом починається з дати надання
Кредиту.
3. Порядок повернення Кредиту та сплати відсотків за користування грошовими
коштами.
3.1. Позичальник зобов'язується здійснювати повернення Кредиту та нарахованих відсотків на
умовах, встановлених Кредитним Договором та додатками до нього. Повернення Кредиту і
сплата відсотків за користування Кредитом здійснюється згідно з Графіком розрахунків.
3.2. Позичальник повертає Кредит і сплачує проценти за користування Кредитом шляхом
перерахування грошових коштів на рахунок Кредитора, вказаний у розділі 9 Кредитного
Договору в безготівковій формі.
3.3. Датою повернення Кредиту/частини Кредиту та датою сплати відсотків за користування
Кредитом вважається дата зарахування грошових коштів у розмірі, встановленому Графіком
розрахунків, на рахунок Кредитора, вказаний у розділі 9 Кредитного Договору в безготівковій
формі.
3.4. Позичальник має право здійснити дострокове повернення Кредиту як повністю, так і
частково, зі сплатою Ціни кредиту, зазначеної в Графіку розрахунків.
3.5. Кредитор, в день зарахування грошових коштів в порядку, передбаченому пп. 3.3.
Кредитного Договору, направляє ці кошти на погашення заборгованості в черговості,
встановленній Договором.
3.6. Заборгованість погашається в такій черговості:
у першу чергу сплачуються відсотки за користування Кредитом;

у другу чергу повертається сума Кредиту.
3.7. У разі прострочення повернення Кредиту Позичальником заборгованість погашається в
такій черговості:
у першу чергу сплачуються відсотки за користування Кредитом;
у другу чергу повертається сума Кредиту.
у третю чергу сплачується пеня за прострочення.
3.8. Всі розрахунки за Кредитним Договором здійснюються виключно в національній валюті
України - гривні.
4. Права та обов'язки Сторін.
4.1. Кредитор має право:
4.1.1. Вимагати від Позичальника повернення Кредиту та сплати відсотків за користування
Кредитом у повному обсязі, а також виконання всіх інших зобов'язань за Кредитним
Договором та додатками до нього.
4.1.2. В односторонньому порядку розірвати Договір і зажадати від Позичальника
дострокового здійснення передбачених у Договорі платежів в наступних випадках:
• Позичальник надав Кредитору недостовірну інформацію для укладення цього
Договору;
• Відкриття провадження судом у справах з майновими вимогами до Позичальника,
враховуючи подання зустрічних позовів щодо Позичальника, а також відкриття
виконавчого провадження з майновими вимогами до Позичальника, виявлення інших
боргів або грошових зобов'язань Позичальника.
4.2. Кредитор зобов'язується:
4.2.1. Прийняти від Позичальника виконання зобов'язання за Кредитним Договором (в тому
числі дострокове) як частинами, так і в повному обсязі;
4.2.2. Повідомляти Позичальника про зміну даних Кредитора, зазначених у розділі 9
Кредитного Договору не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін
шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Позичальника;
4.2.3. На вимогу Позичальника надавати інформацію про послуги, які надає Кредитор, а також
право на яку закріплене в законодавстві України.
4.2.4. Виконувати обов'язки, передбачені Кредитним Договором.
4.2.5. Надати Позичальнику підтвердження про укладення Договору в порядку,
передбаченому п. 1.7. Кредитного Договору.
4.2.6. На вимогу Позичальника надати Кредитний Договір в письмовій або іншій формі, яка
унеможливлює зміну його змісту.
4.3. Позичальник має право:
4.3.1. Достроково повернути Кредит у повному обсязі, або частково, сплативши проценти за
користування Кредитом виходячи з Ціни кредиту, встановленою у відповідному додатку до
Договору;
4.3.2. Отримувати інформацію про послуги, які надає Кредитор та іншу інформацію, доступ
до якої передбачено законодавством України;
4.3.3. Продовжити термін, на який видається Кредит, сплативши не пізніше останнього дня
строку повернення Кредиту, зазначеного у Графіку розрахунків, комісію за продовження
строку в розмірі, зазначеному на Домашній сторінці. Сплата комісії за продовження терміну
повернення Кредиту здійснюється шляхом одноразового переказу грошових коштів на
банківський рахунок Кредитора, вказаний у Кредитному Договорі. У платіжному документі у
графі «Призначення платежу» Позичальник зобов'язаний вказати «Продовження кредиту за
Договором кредиту № ____________________».
Оплата комісії за продовження терміну повернення Кредиту не зменшує суму Кредиту або

Ціну кредиту Позичальника, а є оплатою додаткової послуги.
У такому разі після одержання комісії за продовження строку, строк повернення Кредиту
продовжується на термін за вибором Позичальника: 7, 15 або 30 календарних днів. Кредитор
спрямовує на номер Позичальника, зазначений у розділі 9 Кредитного Договору, sms повідомлення з повідомленням про продовження терміну повернення Кредиту.
4.3.4. За своєю вимогою одержати примірник Кредитного Договору в письмовій або іншій
формі, яка унеможливлює зміну його змісту.
4.3.5. Інші права, передбачені цим Договором.
4.4. Позичальник зобов'язаний:
4.4.1. Представити Кредитору всі документи, необхідні для укладення Кредитного Договору і
достовірну інформацію про свою особистість, свій фінансовий стан в день укладення
Договору.
4.4.2. Своєчасно повернути Кредит і сплатити проценти за користування Кредитом в порядку,
встановленому Договором;
4.4.3. Повідомляти Кредитора про зміну даних Позичальника, зазначених у розділі 9
Кредитного Договору не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом
направлення повідомлення на електронну пошту Кредитора, зазначену в Кредитному
Договорі;
4.4.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені Кредитним Договором.
Ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг».
Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги
додатково надає йому інформацію про:
1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги
для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків
фінансових послуг;
2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги;
4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги;
5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання
спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса,
номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Адреса: 01001, Київ р.-1, вулиця Б. Грінченка, 3
7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установами.
Стаття 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Права суб'єкта персональних даних.
1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними
і непорушними.
2. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мети їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника

персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються його персональні дані, а
також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються
незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх
наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або в суд;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних
при наданні згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Приймаючи умови даних Правил, кожен Клієнт/Користувач підтверджує, що
повідомлений і дає свою згоду на передачу, зберігання, використання та поширення, через
бюро кредитних історій інформації за договірними зобов'язаннями, інформації, яка складає
кредитну історію Клієнта/Користувача, а також інформації, необхідної для формування
кредитної історії такого Клієнта/Користувача, згідно ст. 7, 9 Закону України «Про
організацію формування та обігу кредитних історій».
ТОВ" Українське бюро кредитних історій ", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул.
Грушевського, 1-д, код ЄДРПОУ: 33546706;
ПРАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ,
пр. Перемоги, д. 65, оф. 306, Код ЄДРПОУ: 34299140;
ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», що знаходиться за адресою: 02002, м.
Київ, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. Б. Код ЄДРПОУ: 33691415.

