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І.  Загальні положення 

 1.1. Ці внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія 

«Кредит-Капітал» (далі – Правила) розроблені на підставі Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист 

прав споживачів», Цивільного кодексу України, ЗУ «Про електронну комерцію», Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 

діяльності на ринку цінних паперів), нормативно правових актів Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), а 

також інших законодавчих актів України та затвердженні загальними зборами учасників ТОВ 

«ФК «Кредит-Капітал». 

 Ці Правила є Публічною частиною  договору та визначають умови і порядок надання 

Товариством коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  фізичним 

особам, загальні права та обов'язки сторін договору, правила обліку та порядок зберігання 

кредитних договорів та інших документів, пов’язаних з наданням фінансових послуг 

Товариством, порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої 

інформації, пов'язаної з наданням фінансових послуг Товариством, а також регулюють інші 

питання вказані у цих Правилах. 

 Ці Правила є публічним запрошенням (пропозицією) всімзвертатись до Товариства з 

метою отримання позики, в порядку та на умовах, встановлених цими Правилами. Публічна 

пропозиція Товариства набирає чинності з дати її оприлюднення на сайті Товариства 

https://kredyt-kapital.com.ua/ та діє до дати оприлюднення Правил у новій редакції. 

 1.2. Кредит/позика надається у тимчасове користування на умовах можливої 

забезпеченості, повернення, строковості, платності, що передбачаються умовами кредитного 

договору. 

 1.3. Місце надання фінансової послуги: Кредит/позика може бути надана за 

місцезнаходженням Кредитора та/або належним чином зареєстрованих філій Кредитора, 

перелік яких зазначено на веб-сайті Товариства.   

 1.4. Дані Правила визначають загальні умови кредитування. Детальні умови 

кредитування, визначаються у Індивідуальній частині Кредитного договору, складеної за 

формою встановленою Додатком № 1 до цих Правил.  

 1.5. Нижченаведені терміни та визначення є єдиними та застосовуються як до самих 

Правил, так і до його Додатків :  

Кредитор/Позикодавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова 

Компанія «Кредит – Капітал» (код ЄДРПОУ 35234236) 

Клієнт/Позичальник  - фізична особа, яка звернулась до Товариства з метою отримання 

фінансового кредиту/позики та що відповідає вимогам до Клієнта що встановлені цими 

Правилами. 

Фінансовий кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що 

надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності у позику фізичній 

особі на визначений строк та під процент, що передбачені кредитним договором.  

Кредитний договір – цивільно-правова угода, що визначає зміст взаємних юридичних 

прав і обов’язків Товариства та Позичальника з приводу надання, користування та повернення 

кредиту і складається з : 

- індивідуальної для кожного Позичальника частини (яка містить усі істотні умови та є 

самостійним кредитним договором (правочином) і може існувати незалежно від наявності 

загальної частини та інших додатків) 

  - цих Правил, як загальної для всіх Позичальників частини кредитного договору (яка є 

додатком до кредитного договору (індивідуальної частини) та не є самостійним договором 

(правочином) 

 -  Публічної частини кредитного договору (яка є додатком до кредитного договору 

(індивідуальної частини) та не є самостійним договором (правочином). 

 В залежності від конкретного застосування під терміном «Кредитний договір» у всіх 

відмінках може розумітись як індивідуальна частина кредитного договору так і кредитний 

https://kredyt-kapital.com.ua/


  

договір в цілому (індивідуальна загальна та публічна частини). 

Комісія за надання кредиту – комісійна винагорода, встановлена Товариством пов’язана з 

наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту. 

Ліміт суми Кредиту – грошові кошти, які Кредитор одноразово може надати 

Позичальнику в Кредит на умовах, визначеними договором Кредиту. 

Акцепт – прийняття Позичальником пропозиції укласти Договір на умовах визначених 

цими Правилами.  

Фіксована процентна ставка – процентна ставка, при якій нарахування відсотків 

здійснюється на тіло кредиту. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку 

кредитного договору. (залишкову або загальну суму) 

Заборгованість – усі суми грошових коштів, належних до сплати Позичальником 

Кредитору за Договором позики, включно сума основного боргу, cума нарахованих, однак не 

сплачених відсотків за користування грошовими коштами, сума нарахованих штрафів, пені, 

комісії та інших обов'язкових платежів передбачених Кредитним договором. 

Термін платежу – кінцева календарна дата сплати Позичальником Заборгованості за 

кредитним договором зі спливом якої користування кредитом вважається неправомірним. 

Особистий рахунок – банківський рахунок, який відкритий на ім'я Позичальника. На 

відповідний рахунок, прив’язаний до банківської платіжної картки, здійснюється зарахування 

Кредитором, кредитних коштів Позичальнику відповідно до умов Кредитного договору. 

Банківська платіжна картка – пластикова картка міжнародної платіжної системи Visa 

або MasterCard, яка емітована банківською установою України.  

Рахунок Кредитора – рахунок Кредитора відкритий у Банківській установі та з якого 

списуюся кошти для надання Кредиту за Кредитним договором. 

Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється 

Клієнтом. Цю комбінацію Клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «логін» при вході до 

Особистого кабінету. Клієнт/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість 

Логіну Особистого Кабінету. Логін Особистого кабінету являється особистим ключем 

Клієнта/Позичальника для формування електронного цифрового підпису, доступний тільки 

Клієнту/Позичальнику. 

Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Клієнту в момент 

його реєстрації на веб-сайті Кредитора (особистий розділ Клієнта), за допомогою якого 

Клієнт/Позичальник здійснює повну взаємодію з Кредитором, має постійний доступ до 

інформації про Кредит, а також іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням Кредитором 

фінансових послуг. Вчинення дій будь-яким користувачем у особистому кабінеті 

Клієнта/Позичальника (у т.ч. внаслідок неналежного збереження Логіна та/або Пароля 

особистого кабінету) за юридичними наслідками прирівнюється до дій вчинених особисто 

Клієнтом/Позичальником 

Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що 

встановлюється Клієнтом. Цю комбінацію Клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі 

«пароль» при вході до Особистого кабінету. Клієнт/Позичальник особисто несе 

відповідальність за збереженість Паролю Особистого Кабінету. Пароль Особистого кабінету 

являється особистим ключем Клієнта/Позичальника для формування електронного цифрового 

підпису, доступний тільки Клієнту/Позичальнику. За допомогою введення унікального паролю, 

Позичальник підтверджує свою особу при здійсненні електронних операцій. 

Веб-Сайт Кредитора – інтернет адреса Кредитора, що знаходиться за наступним 

посиланням : http://www.kredyt-kapital.com.ua, на якій Позичальник має змогу зареєструвати 

особистий кабінет, отримати доступ до інформації, яка стосується кредитного Договору та/або 

отримати Кредит. 

  

ІІ. Загальні умови та порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту 
2.1 Надання кредитів за рахунок власних коштів здійснюється Товариством в 

безготівковій формі, шляхом перерахування коштів у національній валюті України на 

банківський рахунок та/або платіжну картку Позичальника. 

http://www.kredyt-kapital.com.ua/


  

2.2     Кредити класифікуються за такими ознаками: 

2.2.1  За строком користування кредитом: 

 короткострокові – від 2 днів до 1 року; 

 середньострокові – від 1до 3 років; 

 довгострокові - понад 3 роки. 

2.2.2  За методом надання кредиту: 

 кредит; 

 кредитна лінія. 

2.2.3   За цільовим призначенням: 

 на споживчі потреби; 

 на господарську діяльність; 

 на придбання, будівництво, ремонт, реконструкцію транспорту, 

житла; 

 на інші (власні) потреби. 

2.2.4   За рівнем забезпеченості: 

 забезпечені (застава, порука, гарантія тощо); 

 незабезпечені. 

2.2.5. За типом процентної ставки: 

 кредит з фіксованою процентною ставкою. 

 кредит зі змінюваною процентною ставкою. 

2.3 Розмір кредиту та плата за його користування визначаються виходячи з строку 

користування кредитом, цільового призначенням, а також рівня забезпечення, з урахуванням 

платоспроможності Позичальника. 

2.4    Рішення про видачу кредиту приймається уповноваженим працівником за 

погодженням з виконавчим органом Товариства. У випадку якщо загальна сума кредиту 

перевищує 70 000,00 (сімдесят) тисяч гривень, рішення про надання такого кредиту 

затверджується Загальними зборами учасників Товариства. 

2.5     Оформлення і видача кредиту Позичальнику – фізичній особі, а також 

ідентифікація такої особи може здійснюється при наданні Товариству наступних належним 

чином оформлених та завірених документів (їх копій): 

o заяви на ім'я Товариства на одержання кредиту; 

o анкети позичальника за встановленою формою; 

o копії паспорта Позичальника; 

o копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду Позичальника. 

o електронної заявки поданої через Особистий кабінет порядку передбаченому 

даними Правилами. 
На вимогу Товариства Позичальник повинен додатково надати наступні документи 

(належним чином завірені їх копії): 
o документ, що підтверджує наявність постійного місця роботи; 

o довідку про заробітну плату за останні 3, 6 або 12 місяців; 

o документи, що підтверджують право власності на майно, що передається у 

заставу або повинно бути придбане за рахунок кредиту; 

o письмова згода чоловіка/дружини Заставодавця на передачу майна (нерухомого 

або транспортного засобу) в заставу (в разі, якщо майно було придбано в період шлюбу та є 

спільною сумісною власністю подружжя); 

o для отримання кредиту на реконструкцію та ремонт - документи, що 

посвідчують право власності Позичальника на об'єкт ремонту та кошторис робіт;  

o інші документи на розсуд Товариства, необхідні для прийняття рішення стосовно 

надання кредиту позичальнику. 

2.6  У разі недостатності поданих Позичальником документів, Товариство має право 

вимагати у позичальника додаткові документи, що підтверджують його фінансовий стан та 

платоспроможність за кредитом.   

2.7    У разі наявності за кредитом Поручителя – юридичної особи та/або поручителя – 

фізичної особи, Позичальнику необхідно надати аналогічний пакет документів на такого 



  

Поручителя як і на самого себе. 

2.8  Для оформлення кредиту Позичальник звертається до Кредитора в порядку 

передбаченому даними Правилами, а саме:  

- підписанням індивідуальної частини Кредитного договору та приєднання Клієнта 

до умов публічного договору .  

- Шляхом подання на веб-сайті Кредитора, через особистий кабінет електронної 

заявки та укладення Індивідуальної частини Кредитного договору у електронному вигляді.   

Прийняття рішення про надання Позичальнику кредиту відбувається у порядку, 

передбаченому  розділом  5 цих Правил. Укладання кредитних договорів, а також інших 

договорів, необхідних для отримання позичальником кредиту, здійснюється уповноваженим 

працівником кредитного відділу Товариства.  

2.9   При кредитуванні позичальників застосовуються  такі методи обчислення та 

сплати процентів (включаючи виплати Товариства), за користування наданим кредитом, і 

основної суми кредиту: 

на кредит з періодичним погашенням (в загальному, на щомісячній основі): Для 

такого кредиту може визначатись графік погашення при наданні кредиту на строк дії 

кредитного договору.   

Розрахунок процентів за кредитом проводиться за формулою: 

 

 

 

 

Проценти за Договорами кредиту можуть попередньо визначатись у графіку 

погашення за кожний фактичний строк користування кредитом і починаються після 

першого дня отримання позичальником суми кредиту, а припиняється з остаточним 

погашенням кредиту. 

Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується місячна ставка на основі 

року, що складається з 365 днів. 

на суму фактичного щоденного залишку заборгованості. За таким методом проценти за 

користування кредитом нараховуються щоденно з дати надання кредиту у спосіб, зазначений в 

кредитному договорі, по дату повного і остаточного повернення всіх отриманих кредитних 

коштів.  

При розрахунку процентів використовується метод "факт/факт", виходячи із фактичної 

кількості днів у місяці та у році. 

2.9.1. Для короткострокових кредитів, щоденна відсоткова ставка, залежно від 

кредитного ризику, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку 

користування кредитом та інших факторів на дату укладення договору коливається від 0,000001 

до 8 відсотків. Остаточний розмір відсоткової ставки визначається у Індивідуальній частині 

Кредитного договору та/або Особистому кабінеті Позичальника. 

2.9.2. Річна відсоткова ставка за кредитом прописується безпосередньо у Кредитному 

договорі.  

2.9.3. У Товаристві може бути розроблено програму лояльності, яка передбачатиме 

надання Кредиту зі зниженою відсотковою ставкою за користування Кредитом відповідно до 

кількості отриманих Позичальником кредитів та якості виконання взятих на себе зобов'язань. 

Якісним виконанням зобов'язань вважається виконання договірних зобов'язань у повному 

обсязі без виникнення простроченої Заборгованості за договором Кредиту 

2.9.4. Для середньострокових та довгострокових кредитів, процентна ставка коливається 

від 0 до 42 відсотків річних.  Остаточний розмір відсоткової ставки визначається у Кредитному 

договорі. 

2.10.  Крім процентів за користування кредиту, Товариство має право отримувати від 

позичальників комісію за надання кредиту, яка є платою Товариству за надання кредиту та його 

управління, а саме плату за здійснення Товариством дій, які були спрямовані на надання 

позичальнику кредиту, та без яких надання кредиту, а також використання Позичальником 

кредиту було б неможливе. Комісія за надання кредиту сплачується Позичальником в розмірі та 

 = 
Сума заборгованості по кредиту * річну процентну ставку 
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∑ процентів 

місячного платеж у



  

у терміни, передбачені кредитним Договором. Комісія за видачу/оформлення кредиту може 

додаватись до суми виданого кредиту. 

  2.11  Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та договорі Кредиту, 

здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначені в договорі Кредиту 

банківські рахунки в національній грошовій одиниці України – гривні. 

 Погашення кредиту може відбуватися  2 способами: 

 - ануїтетними платежами  - розміри місячних платежів при такому способі 

обрахунку кожен місяць однакові.  В зв’язку з тим, що обчислення процентів здійснюється на 

основі заборгованості по кредиту, що підлягає сплаті, їхня питома вага в платежі 

зменшується з кожним наступним платежем, в той час як зростає питома вага тіла кредиту. 

 - класичний – розміри місячних/щоденних платежів кожного місяця зменшуються. 

При такому способі обрахунку рівними є повернення по тілу кредиту, а сума процентів з 

кожним днем/місяцем зменшується. 

2.12  Позичальник, у відповідності до вимог чинного законодавства має право здійснити 

дострокове погашення кредиту/позики і сплатити проценти за користування Кредитом. 

Надходження на рахунок Кредитора грошових коштів від Позичальника в достатньому обсязі 

для сплати Заборгованості є належним виконанням зобов'язання Позичальника за договором 

Кредиту. У такому випадку договір Кредиту припиняє свою дію з дати зарахування грошових 

коштів на банківський рахунок Кредитора. 

У разі порушення умов кредитного договору, Товариство має право вимагати 

дострокового погашення кредиту та інших платежів, передбачених кредитним договором.  

2.12.1. У випадку, якщо Кредитор при достроковому поверненні Кредиту не отримав 

достатню суму коштів для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного 

користування Кредитом, договір Кредиту продовжує свою дію до повного погашення 

заборгованості.  

2.13  Факт повного виконання Позичальником фінансових зобов'язань за кредитним 

договором може підтверджуватись довідкою Товариства, або іншим документом складеним 

за згодою сторін. 

2.14  Залежно від класифікації та способу оформлення кредиту, при кредитуванні 

позичальників можуть застосовуватись інші методи, передбачені Індивідуальною частиною 

Кредитного Договору, при цьому положення Індивідуальної частини Кредитного договору 

мають перевагу над методами передбаченими п. 2.9-2.13 даних Правил. 

 2.15. Позичальник підтверджує, що він розуміє та погоджується з тим, що 

обслуговування рахунку, який використовується Позичальником для отримання кредитних 

коштів за цим Договором, здійснюється згідно з умовами відповідного договору на підставі 

якого відкрито такий рахунок, що укладений між Позичальником та відповідним 

уповноваженим банком України.  

 2.16. Позичальник також підтверджує, що він розуміє та погоджується з тим, що 

здійснення операції за відповідним рахунком, може вимагати оплати послуг відповідного 

уповноваженого банку України в якому відкрито такий рахунок згідно з тарифами відповідного 

уповноваженого банку України.  

 2.17.  За користування Кредитом Позичальник виплачує Кредитору проценти 

передбачені Кредитним договором. 

 2.18. Обчислення строку користування Кредитом та нарахування процентів за цим 

Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування Кредитом. При 

цьому проценти за користування Кредитом нараховуються з наступного дня після дня надання 

Кредиту Позичальнику списання грошових коштів на банківський рахунок Позичальника) до 

дня повного погашення Заборгованості за Кредитом (зарахування грошових коштів на 

банківський рахунок Кредитора) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на 

залишок заборгованості за Кредитом. 

 2.19. Сума Кредиту, проценти за користування Кредитом, штрафні санкції, комісія за 

обслуговування договору Кредиту складають Заборгованість за договором Кредиту. 

Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми 

Заборгованості та в порядку передбаченому умовами Кредитного договору на рахунок 



  

Кредитора у строк, встановлений договором Кредиту 

 2.20. Повернення Кредиту, сплата процентів за його користування, комісій, штрафних 

санкцій та інших платежів передбачених Кредитним Договором, здійснюється шляхом 

безготівкового перерахування Позичальником належних до сплати сум грошових коштів на 

рахунок Кредитора через будь-які Банки, фінансові установи чи інших операторів переказів. 

 

ІІІ. Порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої 

інформації, пов'язаної з наданням фінансових послуг фінансовою установою 

3.1  Товариство надає Позичальнику на його вимогу інформацію про Кредитора, а 

також інші документи та інформацію пов’язану з наданням фінансових послуг, в строки, 

передбачені відповідним законодавством України. Зокрема, Позичальник має право отримати 

інформацію про :  

- фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан, що 

підлягають обов'язковому оприлюдненню; 

- перелік керівників Товариства та його окремих підрозділів; 

- перелік послуг, які надаються Товариством; 

- ціну / тарифи фінансових послуг (надання Кредиту); 

- кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності 

членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі 

фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 

відсотків; 

- іншу інформацію з питань надання фінансових послуг (надання Кредиту) та 

інформацію, право на отримання якої закріплено в Чинному Законодавстві. 

3.2. Інформація про Товариство, «Правила надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту», а також інша інформація пов’язана з наданням фінансових 

послуг може розміщатись : 

- в загальнодоступному місці за адресою місцезнаходження Товариства 

- на веб-сайті Товариства http://www.kredyt-kapital.com.ua/  розміщеному у 

всесвітній мережі інтернет. 

3.3. Товариство зобов’язане своєчасно оновлювати інформацію про ТОВ «ФК 

«Кредит-Капітал» 

 
ІV.  Порядок створення та використання резерву на покриття 

 збитків за фінансовими активами 
4.1     З метою підвищення надійності та стабільності Товариства, збереження реальної 

вартості фінансових активів Товариства та захисту інтересів клієнтів Товариства, останнім 

здійснюється формування резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу (далі - 

резерв) за наданими кредитами. 

4.2   Створення та використання резерву здійснюється Товариством  у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. Бухгалтерський облік формування та 

використання резерву здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та чинного законодавства України, податковий облік регулюється 

Податковим Кодексом України. 

 

V. Порядок укладання договорів з клієнтами 

5.1.  Договір Кредиту укладається шляхом шляхом приєднання Позичальника до цих 

Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

5.1.1 Договір укладений шляхом приєднання складається з індивідуальної та публічної 

частини договору. Підписанням Індивідуальної частини Кредитного договору Позичальник 

приєднується до договору в цілому. Публічна частина договору про надання фінансових послуг 

оприлюднюється та повинна бути доступною для ознайомлення клієнтів на власному веб-сайті 

Кредитора, і надається клієнту за його вибором у спосіб, що дає змогу встановити дату надання, 

з використанням контактних даних, зазначених клієнтом. Усі редакції публічної частини 

договору зберігаються на власному веб-сайті Товариства. 

http://www.kredyt-kapital.com.ua/


  

5.1.2. Індивідуальна частина договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у 

паперовому вигляді або у вигляді електронного документа). Якщо індивідуальна частина 

договору укладена в паперовому вигляді, примірник індивідуальної частини та додатки до неї 

(за наявності) надається Клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту 

фінансової послуги. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді 

електронного документа, та додатки до неї (за наявності) вважається отриманим Клієнтом, 

якщо такий примірник за домовленістю з Кредитора та Клієнта направлений Клієнту на його 

електронну адресу або отриманий Клієнтом за його вибором в інший спосіб, що дає змогу 

встановити дату отримання та/або відправлення.   

5.2.  Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних 

умов договору що підтверджується підписами сторін. 

5.3. Договір з клієнтом укладається за умови надання особою документів, які 

ідентифікують цю особу та підтверджують її правоздатність, або проведення її авторизації чи 

ідентифікації в порядку передбаченому відповідним Додатком до даних Правил. 

5.3.1. Укладаючи Кредитний договір, Позичальник зобов’язаний відповідати наступним 

вимогам : 

-  мати повну цивільну дієздатність; 

- бути громадянином України та мати зареєстроване місце проживання на території 

України; 

- діяти від власного імені, у власних інтересах (заборонено отримувати кредит в 

якості представника третьої особи та/або не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або 

бенефіціара) 

-  надати чинний документ, який посвідчує особу  

- володіти відкритим на власне ім'я Картковим рахунком в українському банку, 

грошовими коштами на якому мати змогу розпоряджатися.  

5.4.  Документи створені в письмовій/електронній формі складені внаслідок діяльності з 

надання фінансових послуг зберігаються окремо за кожним видом діяльності протягом п'яти 

років після виконання взаємних зобов'язань сторін договору або відмови від договору за згодою 

сторін, крім випадків, передбачених законодавством. У разі наявності додатків до договорів 

вони зберігаються разом з відповідними договорами 

5.5. Кредитор має право відмовитись від надання кредиту у наступних випадках :  

-  порушення процедури визнання Позичальника банкрутом 

-  вік Позичальника на момент заповнення Заяви менше 18 років;  

-  кредитна історія, фінансовий стан або платоспроможність Позичальника 

викликають сумнів у тому, що кредит буде повернено своєачасно та/або у повному обсязі;  

-  при заповненні Заяви вказані не достовірні та/або помилкові дані;  

-  в інших випадках, передбачених внутрішньою політикою Товариства; 

 - за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові 

кредит своєчасно не буде повернений. 

5.6. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному 

обсязі, повідомивши про це Кредитора до встановленого договором строку його надання, якщо 

інше не встановлено договором або законом. 

5.6.1.  У випадку укладення Договору про споживчий кредит, Позичальник  має право 

протягом 14 календарних днів з дня його укладення,  відмовитися від договору без пояснення 

причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. 

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Позичальник повідомляє 

Кредитора у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, 

створеного згідно з вимогами, визначеними ЗУ «Про електронні документи та електронний 

документообіг») до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті. 

5.6.2. До укладення договору про споживчий кредит Кредитор надає Клієнту 

інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій Кредитора з метою прийняття ним 

обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням 

обрання певного типу кредиту. Зазначена інформація надається Кредитором Клієнту за 



  

спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою ЗУ «Про споживче 

кредитування». 

  

VІ.  Облікова та реєструючи системи Товариства. 

6.1. Облікова та реєструюча система Товариства забезпечує облік та реєстрацію 

договорів про надання фінансових послуг в електронному та паперовому вигляді 

6.2. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснюється шляхом ведення 

фінансовою компанією журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання 

фінансових послуг (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів 

(далі - картка обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення 

бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Допускається ведення 

журналів та карток обліку у електронній формі. 

6.3 Уповноважені працівники щоденно формують реєстр укладених договорів у 

електронній та/або паперовій формах. Товариство здійснює архівування та зберігання таких 

реєстрів, згідно порядку, визначеного Товариством. 

6.4   Усі укладені договори та інші документи зберігаються в Архіві Товариства. 

Опрацювання документів, передачу їх до архіву та зберігання архівних документів проводить 

Департамент обслуговування клієнтів.  

 

VІІ.  Порядок зберігання договорів та інших документів, пов'язаних із наданням 

фінансових послуг та система захисту інформації. 
7.1. Товариство забезпечує обладнання приміщень у яких зберігаються або 

здійснюється обробка персональних даних фізичних осіб системними і програмно-технічними 

засобами та засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому 

знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації. 

7.2. Товариство забезпечує збереження архівів даних, отриманих від своїх клієнтів. 

7.3. Архівування документів відбувається протягом 3 днів з моменту їх отримання та 

підписання всіма сторонами. Рух архівних документів відображається у реєстрах, укладених 

товариством у паперовій та\або електронній формах. 

Контроль за реєстрацією укладених договорів та за процесом передачі архівних 

документів іншим особам і їх систему захисту здійснює уповноважений працівник та/або 

департамент Товариства. 

7.4.  Уповноважені працівники в межах своїх повноважень, передбачених посадовою 

інструкцією, мають право доступу до документів та інформації, пов’язаної з наданням 

фінансових послуг. При цьому перелік осіб, які мають право доступу до цих документів, 

визначаються Керівником Товариства. 

 7.5. Система захисту документів Товариства включає в себе: формування і 

регламентацію діяльності служби безпеки Товариства, забезпечення цієї служби нормативно-

методичними документами по організації і технології захисту інформації; регламентацію 

системи (ієрархічної схеми) обмеження доступу персоналу до конфіденційної інформації; 

регламентацію технології захисту і обробки конфіденційних документів Товариства; побудова 

технологічної системи обробки і збереження конфіденційних; документів; організацію 

архівного зберігання конфіденційних документів; покладення обов’язків щодо нерозголошення 

конфіденційних документів працівниками Товариства. 

 7.5.1.  До конфіденційної інформації відноситься будь-яка наявна у Товариства 

інформація, що не є загальнодоступною, і яка ставить осіб, що володіють такою інформацією в 

силу свого службового становища, трудових обов'язків або договору, укладеного з 

Товариством, у переважне становище в порівнянні з іншими особами. 

 7.5.2.  Особи, що володіють конфіденційною інформацією, не мають права передавати її 

третім особам. 

 7.5.3.  Порядок роботи з конфіденційною інформацією, регламентується та здійснюється 

відповідно до внутрішніх документів Товариства. 



  

 7.5.4.  Співробітники (посадовці) Товариства не мають права використовувати в 

особистих цілях і/або передавати не уповноваженим на те особам конфіденційну інформацію. 

 7.5.5.  Процедура захисту робочих місць співробітників Товариства і місць зберігання 

документів, що містять службову інформацію, від безперешкодного доступу, спостереження й 

неправомірного використання, передбачає наступні заходи: 

 - розміщення робочих місць співробітників Товариства таким чином, щоб 

виключити можливість несанкціонованого перегляду документів і інформації, відбитої на 

екранах моніторів; 

 - використання надійних систем захисту службової інформації від неправомірного 

використання, що охороняють від втрати інформації, витоку службової інформації; 

 - розміщення документів, що містять конфіденційну інформацію, у режимних 

приміщеннях, доступ у які обмежений технічними засобами; 

 - використання процедури здачі й приймання під охорону режимних приміщень по 

закінченню робочого дня, а також використання для цього технічних засобів контролю 

доступу; 

 - зберігання документів, що містять службову інформацію, у сейфах, шафах (як 

правило, металевих), файл-боксах або в спеціально обладнаних приміщеннях, що виключають 

несанкціонований доступ до службової інформації і її неправомірне використання; регулярне 

проведення перевірок дотримання заходів, що забезпечують конфіденційність діловодства, у 

тому числі місць зберігання документів, що містять службову інформацію; 

 - доставка документів, що містять службову інформацію засобами, що мінімізують 

несанкціонований доступ до неї і її неправомірне використання; 

 - укладення договорів про нерозголошення конфіденційної інформації. 

 7.5.6.  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, в 

межах їх повноважень, визначених законодавством, на підставі письмового запиту, мають 

право на отримання інформації, яка складає комерційну таємницю, у відповідності до вимог 

чинного законодавства України. 

 

VIII. Здійснення внутрішнього контролю за наданням фінансових послуг 

8.1.  Контроль за наданням фінансових послуг своїм клієнтом здійснює керівник 

Товариства. 

8.2.  Організаційна структура системи контролю за наданням фінансових послуг 

базується на наступних основних положеннях: 

8.2.1.  забезпечення координації діяльності виконавчих і контролюючих органів 

управління Товариства; 

8.2.2 забезпечення ефективного механізму дисциплінарного впливу на діяльність 

співробітників Товариства в залежності від дотримання ними вимог до якості обслуговування; 

8.3.  Для реалізації зазначених положень у безпосередньому підпорядкуванні керівника 

Товариства знаходиться комісія (відповідальний співробітник) по якості послуг, які надаються 

фінансовою компанією. 

8.4.  На зазначену комісію (співробітника) покладаються завдання підготовки і надання 

рекомендацій зі стимулювання якісної роботи у Товаристві, удосконаленню методології 

проведення перевірок, методів їхньої координації, мір дисциплінарного й економічного впливу 

на співробітників, що не забезпечують установлених вимог до якості обслуговування, розгляду 

проектів методичних документів, спрямованих на підвищення кваліфікації персоналу. 

8.5.  Внутрішній контроль за наданням фінансових послуг своїм клієнтам є поточним та 

спеціальним. Поточний контроль здійснюється керівником Товариства та ревізійною комісією 

шляхом проведення ревізій. 

8.6.  Спеціальний контроль здійснюється у разі виникнення порушень прав і інтересів 

клієнтів, Товариства, держави. Для проведення спеціального контролю рішенням загальних 

зборів створюється робоча група для проведення службового розслідування. До такої робочої 

групи можуть бути залучені як працівники Товариства, так і сторонні фахівці. 

8.7. У відповідності до чинного законодавства України  у Товаристві може бути 

утворена служба внутрішнього аудиту.  



  

8.8.  Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення, затвердженого загальними 

зборами учасників Товариства. 

 

ІХ. Ступінь відповідальності посадових осіб, до посадових обов’язків яких належить 

безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів. Відповідальність 

Товариства 

9.1.  Службові (посадові) особи, до посадових обов'язків яких належать безпосередня 

робота з клієнтами, укладання та виконання договорів, несуть дисциплінарну, матеріальну, 

адміністративну, кримінальну, цивільну відповідальність на підставах та в межах, визначених 

законодавством України. 

9.2.  Службові (посадові) особи Товариства зобов'язані: 

- належним чином виконувати свої посадові обов'язки на підставі посадових 

інструкцій, цих Правил та внутрішніх документів Товариства; 

- керуватись у своїй роботі чинним законодавством України; 

- не завдавати шкоди інтересам Товариства, не порушувати прав та інтересів 

клієнтівТовариства. 

9.3.  Керівник та працівники Товариства повинні забезпечити конфіденційність 

проведення операцій з надання кредитів та інформації, що надається Позичальником і 

становить його комерційну, професійну таємницю або конфіденційну інформацію. 

9.4. Посадові особи, які допустили порушення умов цих Правил несуть 

відповідальність згідно із законодавством України. 

9.5. У випадку порушення своїх договірних зобов'язань, Товариство відшкодовує іншій 

Стороні всі завдані збитки у повному обсязі. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає. 

 

Х. Захист персональних даних.  

10.1. Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта 

кредитної історії, погоджуючись на пропозицію Товариства укласти кредитний договір, надає 

свою згоду на оброку своїх персональних даних в порядку та на умовах визначених даними 

Правилами, а також з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності 

виконати зобов'язання за договором Кредиту. 

Рішення про надання Кредиту приймається Кредитором на підставі автоматизованої 

обробки персональних даних Клієнта/Позичальника. 

10.2. Позичальник надає Кредитору згоду на обробку власних персональних даних, 

включаючи інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце 

народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, 

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 Кредитору у 

зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії договору Кредиту (далі – 

Персональні дані). 

10.3  Позичальник надає Кредитору згоду на передачу власних персональних даних 

третім особам, в тому числі, право Кредитора передати Дані для обробки за дорученням 

Кредитора наступним категоріям осіб : 

- Бюро кредитних історій (яке включене до єдиного реєстру бюро кредитних 

 історій); 

- Банкам; 

- Фінансовим установам; 

- Органам державної влади. 

- Новим Кредиторам Позичальника 

- приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх 

функцій або надання послуг Кредитору відповідно до укладених між такими особами 

(організаціями) та Товариством договорів 

10.4  Згода позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати 

обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), 



  

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 Кредитора, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення 

персональних даних, володільцем яких є Кредитор. 

10.5  Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, 

використання та поширення Кредитором 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, а у випадку прострочення Позичальником 

платежів по відповідному договору – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства 

України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з 

якими Кредитором укладено договір відступлення права вимоги за цим договором та/або 

інших, пов'язаних з цим послуг; 

Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на передачу Кредитором, 

зазначеним вище особам за вказаними вище умовами персональних даних Позичальника без 

додаткового повідомлення Клієнта/Позичальника про таку передачу. 

Інформація та перелік відомостей про бюро кредитних історій до якого передаються 

персональні дані Позичальника, розміщуєтья на веб сайті Товариства за адресою : 

http://www.kredyt-kapital.com.ua.  

10.6. Згода Позичальника включає в себе, в тому числі згоду на відступлення права 

вимоги за відповідним договором Кредиту на користь третіх осіб. 

10.7  Згода Позичальника надається Кредитору строком на 15 (п'ятнадцять) років з дати 

її надання, але у будь-якому випадку до повного виконання Позичальником обов'язків 

передбачених кредитним Договором. 

10.6  Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання 

Позичальником у Кредитора Даних, що відносяться до Позичальника, їх уточнення, 

блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на 

підставі заяви Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним 

законодавством.  

Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву може бути 

надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання 

смс-повідомлення на телефонний номер Позичальника. 

10.7  Згода Позичальника на обробку його персональних даних, що надана згідно з 

умовами даних Правил, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних 

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

персональних даних». 

10.8. Кредитор має право передавати правоохоронним органам та/або іншим 

компетентним органам державної влади України, установам та організаціям на їх офіційний 

запит інформацію, пов’язану із використанням Позичальником одержаних від Кредитора 

грошових коштів, інформацію що становить зміст кредитного Договору, інформацію пов’язану 

з порушенням Позичальником будь-яких умов цього Договору, а також персональні дані 

Позичальника. 

Кредитор має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Клієнта до третіх 

осіб, які пов‘язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими 

стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання Кредиту 

10.9. Позичальник також надає свою згоду на зміну визначеної цими Правилами мети 

обробки персональних даних шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному 

сайті Кредитора в мережі Інтернет – http://www.kredyt-kapital.com.ua  та/або шляхом 

направлення СМС-повідомлення на номер телефону Позичальника, за вибором Кредитора. 

Укладаючи кредитний Договір, Позичальник підтверджує, що йому повідомлені його права, 

визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки 

http://www.kredyt-kapital.com.ua/
http://www.kredyt-kapital.com.ua/


  

Персональних даних Позичальника, в тому числі збору Персональних даних Позичальника. 

10.10. При здійсненні Позичальником будь-якого з платежів за цим кредитним 

Договором, Кредитор надає Позичальнику інформацію про стан заборгованості Позичальника, 

шляхом усного повідомлення відповідної інформації на усний запит Позичальника, за умови (1) 

повідомлення Позичальником свого прізвища, ім’я та по-батькові, дати народження та 

реквізитів цього Договору або Паспортних даних чи ІПН та/або (2) пред’явлення 

Позичальником свого паспорту або іншого документу, що його замінює. Укладаючи кредитний 

Договір Позичальник надає Кредитору свою згоду  на розкриття будь-яким чином третім 

особам, зокрема поручителям Позичальника (у разі їх наявності), за їх усним запитом, 

інформації про стан заборгованості Позичальника за кредитним Договором, за умови 

повідомлення такими третіми особами персональних даних Позичальника (ім’я та по-батькові, 

дати народження) та реквізитів кредитного Договору. При цьому Позичальник розуміє та 

погоджується з тим, що він самостійно несе всі можливі ризики, пов`язаними з тим, що 

повідомлена в усній формі інформація щодо стану заборгованості Позичальника за кредитним 

Договором може стати відомою третім особам і Кредитор не несе ніякої відповідальності за 

розголошення інформації щодо стану заборгованості Позичальника за кредитним Договором 

третім особам, внаслідок усного повідомлення вказаної інформації особі, що повідомила 

прізвище, ім’я та по-батькові Позичальника, дату його народження та реквізитів кредитного 

Договору. Позичальник несе всі можливі ризики, пов`язані з тим, що направлена в SMS - 

повідомленні інформація про стан заборгованості Позичальника за цим Договором може стати 

відомою третім особам. Кредитор не несе відповідальності за результат доставки SMS-

повідомлення на номер телефону Позичальника, що вказаний в Індивідуальній частині 

Договору. 

 

ХІ. Опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом фінансової 

установи 

11.1. Товариство має право здійснювати діяльність з надання кредитів за рахунок 

власних коштів через свої відокремлені підрозділи в порядку передбаченому чинним 

законодавством України та цими Правилами.  

11.2. Повноваження щодо провадження діяльності з надання фінансових послуг мають 

бути передбачені в Правилах, які регламентують діяльність внутрішніх підрозділів Товариства. 

11.3. Основними завданнями, які підлягають виконанню внутрішніми підрозділами 

Товариства є : 

- вчинення дій спрямованих на укладення кредитних Договорів 

- вчинення дій спрямованих на оперативне ухвалення рішення про надання/відмову 

у наданні кредитних коштів 

- своєчасне забезпечення актуальною та повною інформацію про фінансові послуги 

споживачів фінансових послуг. 

- якісне надання фінансових послуг  

- забезпечення захисту та нерозголошення конфіденційності інформації 

- забезпечення захисту персональних даних  

- дотримання порядку зберігання та надання договорів пов’язаних із наданням 

фінансових послуг 

- клієнто – орієнтованість 

 

ХІІ.  Механізм погашення заборгованості 

 12.1. У випадку прострочення Позичальником сплати Заборгованості, встановлюєтья 

настуна черговість погашення вимоги вимог за Кредитним договором: 

 - у  першу чергу Позичальник сплачує неустойку; 

 -  у другу чергу Позичальник сплачує нараховані проценти за користування 

Кредитом відповідно до Заяви/оферти про надання кредиту 

 - у  третю чергу; Позичальник сплачує комісію за обслуговування Кредиту; 

 - у четверту чергу Позичальник сплачує суму Кредиту відповідно до Індивідуальної 

частини Кредитного договору про надання кредиту. 



  

 12.2. У випадку прострочення Позичальником сплати Заборгованості за споживчим 

кредитом, встановлюєтья настуна черговість погашення вимог : 

 - у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та 

прострочені проценти за користування кредитом;  

 - у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;  

 - у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про 

споживчий кредит. 

 12.3. Тип процентної ставки визначається у Індивідуальній частині Кредитного 

договору. Розмір процентної ставки за Кредитом може бути змінений за взаємною згодою 

Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору. 

 12.4. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість не пізніше терміну/дати 

платежу. 

 Кредитор має право право зменшити розмір нарахованих відсотків, штрафів та комісій в 

односторонньому порядку. Зазначене право розповсюджується виключно на платежі за 

користування наданими Кредитором коштами за договором Кредиту та на платежі пов’язані з 

обслуговуванням та наданням таких коштів та не розповсюджується на зменшення фактично 

отриманої Позичальником суми Кредиту. 

 12.5. Позичальник зобов’язується перерахувати Кошти на рахунок кредитора у розмірі 

чергового платежу, що визначений цим Договором до 16.00 години за київським часом дня 

Дати платежу. В розумінні цього Договору Датою платежу є термін визначений для сплати 

відповідного платежу у Заяві/оферті.  

 12.6. У випадку порушення Позичальником умови, що вказана в п. 12.5, Позичальник 

вважається таким, що прострочив виконання своїх зобов’язань по сплаті платежів за Кредитним 

Договором, а заборгованість Позичальника за Кредитним Договором є простроченою з 

наступного дня, який слідує за Датою платежу. 

 12.7 Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому 

способом, зазначеним на сайті Кредитора та/або що передбачений у Індивідуальній частині 

Кредитного Договору. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового 

посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів 

останнього. 

 12.8.  При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості Позичальник у 

графі «призначення платежу» вказує: номер та дату укладання договору Кредиту, прізвище, 

ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер. У випадку, якщо Позичальник не зазначив або 

некоректно заповнив графу «призначення платежу», Кредитор має право не прийняти та 

повернути платіж з мотивів неможливості ідентифікації Кредитного договору, за яким 

відбувається сплата Заборгованості. 

 12.9. Датою повернення Кредиту, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається 

дата зарахування грошових коштів на рахунок Кредитора. 

 12.10. За порушення строків сплати Кредиту та/або процентів за Кредитним договором 

Позичальник сплачує Кредитору пеню  у розмірі визначеному Індивідуальною частиною 

Кредитного договору, від суми невиконаних грошових зобов'язань за кожен день прострочення. 

12.11. У випадку прострочення терміну/дати платежу зі сплати Заборгованості більш ніж 

на 3 (три) календарних днів, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору разовий штраф у 

розмірі визначеному Індивідуальною частиною Кредитного договору, який обчислюється від 

суми кредиту, яка складається з тіла кредиту та одноразової комісію за видачу кредиту.   

12.12. У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов’язання щодо 

повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки 

Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути 

більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. 

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем 

на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної 

споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. 

 12.13. Виконання Позичальником зобов’язань з оплати простроченої заборгованості не 



  

звільняє його від зобов’язання з оплати штрафів, що передбачені цим Договором у разі 

невиконання Позичальником своїх зобов’язань, щодо сплати платежів за цим Договором. 

Сплата штрафу не звільняє Позичальника від виконання зобов’язань, за порушення яких він 

передбачений, і так само не звільняє його від зобов’язання понад суми штрафу в повному обсязі 

відшкодувати Кредитору збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх 

зобов’язань за цим Договором.  

 

ХІІІ.  ПРАВА ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН 

 13.1. Окрім прав Позичальника, що передбачені цими Правилами, Клієнт  має 

право : 

 - звертатись до Кредитора з письмовим клопотанням про зміну та/або доповнення 

умов Договору, в тому числі про зменшення плати за Кредит; 

 - отримувати від Кредитора консультаційні послуги з усіх питань, що стосуються 

надання та обслуговування Кредиту за Договором; 

 -  порушити питання про перенесення термінів платежу в разі виникнення 

тимчасових фінансових або інших ускладнень щодо виконання Договору шляхом направлення 

відповідного письмового звернення на адресу Кредитора.   

 Письмове звернення Позичальника може бути розглянуто Кредитором, але не створює для 

останнього жодних зобов'язань. У випадку прийняття рішення Кредитором про пролонгацію 

строку повернення Кредиту, Кредитор укладає із Клієнтом додаткову угоду. 

  

 13.2. Позичальник зобов’язаний  

 13.2.1 У випадках, передбачених цим Договором або діючим законодавством України, 

Позичальник зобов’язаний на вимогу Кредитора повернути Кредит достроково. 

 13.2.2. Повертати отриманий Кредит, сплачувати проценти за його користування, та/або 

комісії, якщо сплата комісій передбачена Заявою/офертою до цього Договору та/чи інші 

платежі за цим Договором, у порядку, визначеному Договором;  

 13.2.3. у п’ятиденний строк повідомляти Кредитора про зміну адреси реєстрації або 

проживання, паспортних даних, ідентифікаційного номеру, прізвища, ім’я та по- батькові, місця 

роботи та інших обставин, здатних вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором, із 

наданням підтверджуючих такі зміни документів. 

 132.4. щомісячно перевіряти веб - сайт Кредитора на предмет наявності 

оголошень/інформації про : ухвалення даних Правил у новій редакції, зміну адреси, зміни 

телефонних номерів та/або банківських реквізитів Кредитора тощо.     

 13.2.5. Позичальник зобов’язаний здійснити усі платежі на користь Кредитора за 

Договором так, щоб Кредитор одержав усі належні йому суми у повному обсязі та без 

відрахування з них будь-яких комісій інших банків та будь-яких витрат, пов’язаних із 

переказом коштів. 

  

 13.3.  Позичальник підтверджує та гарантує, що на момент укладання Договору:  

 13.3.1.  він досяг 18 річного віку, є дієздатною особою, яка має повне право укласти та 

виконати Договір, отримати Кредит за ним та відповідати за своїми зобов’язаннями; 

 13.3.2. не існує ніяких обмежень з боку суду, органів державної виконавчої служби, 

правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, 

що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов’язань 

за Договором, визнання його недійсним чи неукладеним;  

 13.3.3 усі документи та інформація, надані Позичальником Кредитору у зв’язку з 

підготовкою та укладанням Договору, на дату надання Кредиту є повними, правдивими та 

достовірними;  

 13.3.4. відсутні будь-які інші обставини, що обмежують Позичальника в укладанні та/або 

виконанні зобов'язань за Договором;  

 13.3.5. він у повній мірі попередньо ознайомлений з умовами надання Кредиту, в тому 

числі сукупною вартістю Кредиту, його особливостями, перевагами та недоліками, а також з 

іншою інформацією про Кредит, надання якої передбачено вимогами діючого законодавства 



  

України, вся надана інформація йому цілком зрозуміла та не потребує додаткового тлумачення.  

 13.3.6. він усвідомлює свої дії, якими може свідомо керувати та не перебуває під 

впливом помилки, обману, насилля, погрози, тяжкої обставини тощо;  

 13.3.7. він володіє українською мовою в обсязі достатньому для повного розуміння умов 

Кредитного договору. 

 13.3.8. підтверджує, що йому повідомлені його права, визначені Законом України «Про 

захист персональних даних», а також мету обробки Персональних даних Позичальника, в тому 

числі збору Персональних даних Позичальника. 

 13.3.9. його волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі. 

 13.3.10. він вважає умови даного кредитного Договору прийнятними для себе. 

 13.3.11.  він діє за згодою своєї дружини(чоловіка) - у випадку якщо Позичальник 

перебуває у зареєстрованому шлюбі.   

  

 13.4. Кредитор має право : 

 13.4.1. Надати Позичальнику Кредит на умовах визначених даним Договором. 

 13.4.2. Вимагати, в тому числі у судовому порядку, дострокового виконання всіх 

зобов’язань Позичальника за Договором у випадку прострочення більше ніж на 5 календарних 

днів терміну сплати обов’язкового платежу за Кредитом, а також у випадках вчинення 

Позичальником інших істотних порушень умов цього Договору, якими Сторони визнають : 

 -  надання Позичальником не дійсних, підроблених  документів та/або неправдивої 

інформації про себе з метою отримання Кредиту;  

 -  ненадання у строк документів, зазначених у підпункті 13.2.3. даного Договору;  

 -  обрання щодо Позичальника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

або набуття законної сили вироку суду про позбавлення Позичальника волі, обмеження волі чи 

арешт; 

 -  порушення Позичальником будь-яких інших умов цього Договору. 

 13.4.3. Відмовитися від надання Кредиту без надання пояснень такої відмови. 

 13.4.4. Здійснити нарахування відсотків, комісій, штрафних санкцій, а також інших 

платежів в порядку та на умовах визначених цим Договором. 

 13.4.5. Здійснювати збір, надання, використання та поширення будь-яким чином 

інформації про Позичальника, що вказана в Кредитному договорі через бюро кредитних 

історій.  

 13.4.6. В односторонньому порядку змінити Правила Кредитування. Кредитні договори, 

що були укладені до дати зміни Правил Кредитування, продовжують діяти в тій редакції, яка 

діяли на дату їх укладення.  

 13.4.7. Звертатися за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які 

пов’язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними або іншими 

стосунками у соціальному побуті Позичальника. Вважається, що Позичальник підписавши цей 

Договір, надав Кредитору свою згоду на збір інформації про фінансовий стан Позичальника у 

третіх осіб, які пов’язані зі Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними 

або іншими стосунками у соціальному побуті Позичальника. 

 13.4.8. Користуватися іншими правами передбаченими Кредитним Договором. 

 

 13.5. Кредитор зобов’язується 

 13.5.1. Надати Позичальнику Кредит на умовах визначених даним Договором.  

 13.5.2. Кредитор зобов’язується не розголошувати третім особам інформацію про 

Позичальника, яка складає конфіденційну інформацію, крім випадків визначених кредитним 

Договором, а також у випадках, коли розкриття такої інформації є обов’язковим для Кредитора 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 13.5.3. Здійснювати обслуговування кредитного Договору. 

 13.5.4. Розмістити Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту разом з Додатками на офіційному веб – сайті Кредитора в мережі 

Інтернет, а також у загальнодоступному місці за місцезнаходженням Товариства та 

систематично їх оновлювати.  



  

 13.5.6. Надати Позичальнику інформацію про стан заборгованості Позичальника за цим 

Договором, шляхом усного повідомлення відповідної інформації на усний запит Позичальника, 

за умови : 

 -  повідомлення Позичальником свого прізвища, ім’я та по-батькові, дати 

народження та реквізитів цього Договору або Паспортних даних чи ІПН та/або  

 -  пред’явлення Позичальником свого паспорту або іншого документу, що його 

заміняє. 

 

XIV. ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ 

14.1. Цей розділ регулює порядок укладення Кредитного договору через Електронний 

кабінет Позичальника, створений на веб сайті Кредитора.  

14.2. Кредитний договір укладається шляхом акцепту Позичальника пропозиції 

Кредитора про укладання Договору, викладеного в Заяві Позичальника та поданої через 

Особистий кабінет, що розміщений на веб-сайті Кредитора.  

14.3. Позичальник подає(заповняє) Заявку на отримання Кредиту через Особистий 

кабінет доступ до якого здійснюється через Веб-Сайт Кредитора, обов'язково вказуючи всі дані, 

відмічені в Заявці в якості обов'язкових для заповнення. 

14.4. З метою ухвалення позитивного рішення про надання Кредиту, Позичальник у 

Особистому кабінеті зобов’язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані.   

14.5. Позичальник, що має намір отримати Кредит, повинен підтвердити достовірність 

заповнених контактних даних шляхом введення підтверджуючого коду направленого 

Кредитором в Особистому кабінеті. Підтверджуючий код(пароль) направляється Кредитором, 

потенційному Клієнту на мобільний телефон у вигляд СМС-повідомлення, зазначений останнім 

при реєстрації в Особистому кабінеті 

14.6. Підтвердженням згоди Позичальника на отримання Кредиту є направлена на ім'я 

Кредитора Електронна заявка з одночасною перевіркою(верифікацією) дійсності Банківської 

платіжної картки. 

14.7. Перевірка дійсності Банківської платіжної картки відбувається шляхом 

резервування наперед невідомої Позичальнику довільної суми на платіжній картці 

Позиачальника в розмірі від 1 до 10 гривень та наступним відтворенням Позичальником 

конкретної суми, що була зарезервована. Точний розмір зарезервованої суми Позичальник 

може дізнатися у банківської установи, що емітувала платіжну картку (через СМС-

повідомлення від банку та/або засобами електронного зв’язку чи засобами телефонного зв’язку) 

14.8.  Відповідність суми, зазначеної Позичальником в Особистому кабінеті, сумі, що 

фактично була зарезервована, підтверджує згоду Позичальника на отримання кредиту. 

14.9.  На підставі даних, зазначених у Заявці, інформаційна система Кредитора здійснює 

реєстрацію Клієнта на Сайті Кредитора та формує Особистий кабінет. 

14.10. Рішення про надання Кредиту приймається Кредитором на підставі 

автоматизованої обробки персональних даних Клієнта. 

14.11.  Сума Кредиту визначається, виходячи з інформації, зазначеній в Заявці. 

14.12. Приймаючи Заявку до розгляду, Кредитор не бере на себе зобов'язання надати 

Клієнту Кредит.  

14.13. У випадку прийняття рішення про надання Кредиту, Кредитор укладає із 

Клієнтом договір Кредиту на умовах та в порядку, передбаченому цими Правилами. Договір 

Кредиту укладається в Особистому кабінеті та складається з Індивідуальної частини 

Кредитного договору та цих Правил.  

У випадку відмови від укладення Позичальником договору Кредиту чи ненадання згоди на 

використання Логіну Особистого Кабінету та Пароля Особистого Кабінету як аналога 

власноручного підпису, протягом 3 днів з дати прийняття рішення про надання Кредиту, 

Кредитор має право скасувати це рішення. При цьому Клієнт не позбавляється права знову 

подати Заявку на отримання Кредиту в загальному порядку. 

14.14. Кредит надається Позичальнику у порядку визначеному даними Правилами 

кредитування, а також з Урахуванням загальних вимог Положення, шляхом перерахування 

грошових коштів на вказаний в Особистому кабінеті рахунок Позичальника, який відкрито в 



  

будь-якому уповноваженому банку України. Датою укладання  

14.15. Кредитор інформує Клієнта про прийняте рішення щодо видачі Кредиту через 

смс-повідомлення на телефонний номер, та шляхом направлення електронного листа на адресу 

електронної пошти Позичальника, зазначеноъ у Заявці. У випадку прийняття рішення про 

надання Кредиту, на електронну пошту, зазначену в Заявці може бути надіслано лист з 

гіперпосиланням, здійснивши перехід по якому, Клієнт отримує копію електронного договору 

14.16. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене 

проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Кредитор відповідальності не 

несе. 

14.17. Позичальник здійснює вхід на Сайт Кредитора за допомогою Логіна Особистого 

кабінету і Пароля Особистого кабінету. 

14.18. Позичальник надає згоду на використання у всіх відносинах між ним та 

Кредитором (заснованих як на першому договорі Кредиту, так і на всіх наступних договорах 

Кредиту, інших договорах і угодах, які будуть укладені між Клієнтом та Кредитором в 

майбутньому) свого Логіна Особистого Кабінету та Пароля Особистого Кабінету в якості 

аналога власноручного підпису. 

14.19. Позичальник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними 

умовами договору Кредиту з моменту кліку на кнопці «З умовами договору згідний» у 

Особистому Кабінеті, доступ до якого здійснюється за допомогою унікальної пари Логіну 

Особистого Кабінету та Пароля Особистого Кабінету. 

14.20.  Логін Особистого Кабінету та Пароль Особистого Кабінету як аналог 

власноручного підпису підтверджує особу  Клієнта/Позичальника.  Позичальник погоджується і 

визнає аналог власноручного підпису як еквівалент власного підпису. 

14.21.  Позичальник визнає всі документи, засвідчені з використанням аналога  

власноручного підпису, еквівалентними за значенням письмовим документам. Позичальник 

визнає, що використання аналога власноручного підпису в електронних повідомленнях, 

переданих у рамках використання Особистого кабінету, породжує юридичні наслідки, 

аналогічні використанню власноручних підписів, відповідно до вимог законів, та всі документи, 

пов'язані з використанням Особистого кабінету та завірені аналогом власноручного підпису є 

еквівалентом документів у письмовій формі. 

14.21.  Форми Заявок, Індивідуальної частини Кредитного договору, Кредиту та інших 

документів в електронній формі визначаються Кредитором у встановленому ним порядку та 

інтегруються в інформаційну систему Кредитора. 

14.22.  Створені в інформаційній системі Кредитора Заявки, договори Кредиту та інші 

документи в електронній формі є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами 

у паперовій формі. 

14.23. Усі дії, вчинені в системі з використанням аналога власноручного підпису 

Позичальника, визнаються вчиненими особисто Позичальником. 

14.24. Всі інформаційні повідомлення і листи направляються Кредитором і 

Клієнтом\Позичальником шляхом надсилання електронних повідомлень через Особистий 

кабінет. 

14.25 . У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в договорі 

Кредиту, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом оновлення особистої інформації у  

Особистому  кабінеті та/або на веб сайті Кредитора у п'ятиденний строк з дня виникнення таких 

змін. 

14.26.  Позичальник зобов'язується забезпечити збереження пароля та нерозголошення 

його змісту третім особам. 

14.27.  У випадку, якщо Клієнт/Позичальник втратив номер мобільного телефону, 

зазначений в Заявці та/або паспорт та/або Логін Особистого Кабінету та/або Пароль Особистого 

Кабінету, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Кредитором будь-яким доступним йому 

способом: шляхом надсилання електронного повідомлення через Особистий кабінет та/або 

зателефонувавши за контактними телефонними номерами Кредитора, зазначеними на Сайті 

Кредитора, і виконати дії, вказані працівником Кредитора. 

 



  

ХV.  Вирішення спорів 

15.1. Усі спори, що можуть виникнути між сторонами Кредитного договору 

вирішуються шляхом переговорів. Сторони кредитного Договору зобов'язані докладати зусиль 

до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємовигідних рішень. 

15.2. У випадку наявності у діях Кредитора ознак порушення ЗУ «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист 

прав споживачів», ЗУ «Про споживче кредитування», а також інших нормативно правових актів 

у сфері ринку фінансових послуг, Клієнт має право звернутись із скаргою безпосередньо до 

Кредитора та/або до органу державної влади на який покладено функції захисту прав 

споживачів фінансових послуг та/або органу який здійснює державне регулювання ринків 

фінансових послуг.    

15.3. Позичальник має право звернутись із скаргою до Кредитора : 

-  через електронний кабінет Позичальника; 

-  шляхом направлення листа на поштову адресу Кредитора; 

-  шляхом особистого подання скарги за місцезнаходження  Кредитора. 

15.3.1. Скарги Позичальників розглядаються і вирішуються у термін не більше одного 

місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але 

не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.  

15.3.2. За результатами розгляду скарги, Кредитор приймає вмотивоване рішення 

відмову та/або задоволення скарги. Письмова відповідь про результати розгляду скарги 

надсилається на поштову адресу та/або електронну поштову скриньку Позичальника зазначену 

у Кредитному договорі.  

15.5. Усі виникнення неоднозначного тлумачення прав й обов’язків сторони за 

Кредитним договором ці права й обов’язки тлумачать на користь Клієнта. 

15.6. У випадку неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом 

переговорів, сторона кредитного Договору, права або законні інтереси якої порушені, має право 

звернутися в суд у порядку, визначеному чинним законодавством України.  

 

ХVІ. Прикінцеві положення 

16.1 . Ці Правила розміщуються на веб-сайті Кредитора для ознайомлення всіх 

зацікавлених осіб, а також в загальнодоступному місці за адресою місцезнаходження 

Товариства. 

16.2. Ці Правила набувають чинності від дня їх затвердження рішенням Загальних 

зборів учасників ТОВ «ФК «Кредит – Капітал».  

16.2.1. Положення Розділу XIV «Елекронний кабінет» набувають чинності з моменту 

публікації Кредитора на власному веб-сайті Товариства, повідомлення про початок 

функціонування Електронного кабінету Позичальника. Публікація розміщується у розділі 

«Новини»   

16.3.  Зміни до цих Правил вносяться за рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «ФК 

«Кредит – Капітал» в односторонньому порядку. Про внесені до даних Правил зміни та 

доповнення Товариство повідомляє Уповноважений орган в порядку, визначеному чинним 

законодавством України. Зміни та доповнення до цих Правил набувають чинності після спливу 

30 календарних днів з дати їх розміщення на офіційному веб-сайті Кредитора. 

16.4. Кредитор має право здійснити відступлення права грошової вимоги за Кредитним 

Договором без отримання згоди Позичальника.  

16.5.  Норми, встановлені цими Правилами, є недійсними, якщо такі норми суперечать 

чинним нормативно-правовим актам України та статуту ТОВ «ФК «Кредит-Капітал». 

Недійсність окремих норм даних Правил та його додатків не тягне за собою недійсності інших 

норм цих Правил та\або Правил в цілому. 
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Додаток 1 

до Правил  надання коштів у позику,  

в тому числі і на умовах  

фінансового кредиту (в редакції від 18 січня 2020р.) 

 
ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ №. 

1. ПОЗИЧАЛЬНИК (надалі за текстом Клієнт/Позичальник) 

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ 

 

  ДАТА НАРОДЖЕННЯ: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (РНОКПП): 

  

СІМЕЙНИЙ СТАН:  

1.1. ПАСПОРТНІ ДАНІ 

серія: номер: орган, що видав: дата видачі: 

    

1.2. АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ  

 

1.3. АДРЕСА ФАКТИЧНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ: 

 

1.4. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ 

Домашній номер телефону: 

Мобільний 

номер 
телефону: 

Робочий номер 
телефону: е-пошта 

    

1.5. ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

назва 

підприємства/установи/організації  

адреса:  

тел./факс:  

посада:  

1.6. ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ*: 

№ банківської картки 

для перерахування коштів  

IBAN банківського рахунку 
Для перерахування коштів  

* Надаючи інформацію про реквізити платіжної картки та/або банківського рахунку, Позичальник підтверджує, що :  

-  він має доступ до вільного володіння, розпорядження та користування грошовими коштами, що зараховуються на нього в якості кредиту; 

-  зазначений банківський рахунок є  діючим та його відкрито на ім’я Позичальника. 

2. КРЕДИТОР  (надалі по тексту – Кредитор/Товариство): 

Найменування: 
Адреса 

місцезнаходження: Свідоцтво: 
 

Ліцензія 

    

ідентифікаційний код юридичної особи: 

 Цей Договір укладений у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення», інших законодавчих актів України, а також Внутрішніх правил надання коштів у позику у тому числі і на умовах 

фінансового кредиту ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» в редакції від 18 січня 2020р (надалі по тексту – Правила).  

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1. Товариство на умовах цього Договору та Правил надає Клієнту у позику грошові кошти у сумі визначеній Розділом  4. Договору, а Клієнт 
в свою чергу зобов’язується повернути грошові кошти у встановлений цим Договором строк та сплатити проценти згідно відсоткової ставки 

за кожен день/місяць/рік користування, що визначена у Розділі 5 даного Договору.  

3.2. Сторони погодили, що Клієнту відповідно до умов цього Договору немає необхідності укладати договори щодо додаткових чи супутніх 
послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. 

3.3. У випадку прийняття позитивного рішення, щодо надання коштів у позику в розмірі передбаченому у Розділі 5 цього договору, такі 

кошти перераховуються Кредитором Позичальнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення.  

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (надалі по тексту – Кредит) : 

ТИП КРЕДИТУ :  

ЗАГАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ цифрами прописом 

СХЕМА ПОГАШЕННЯ:  

ДАТИ ВИДАЧІ КРЕДИТУ:  

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД 
КРЕДИТУВАННЯ: так / ні / умови 

ПЕРІОД ДІЇ ПІЛЬГОВОГО 

ПЕРІОДУ:  

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ: 
З ________  по ___________., але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань за 
Договором 

МОЖЛИВІСТЬ ПРОЛОНГАЦІЇ:              дозволено / заборонено                    % У РАЗІ ПРОЛОНГАЦІЇ:   

МЕТА:  

ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ: Дозволено без застосування будь-яких штрафних санкцій та/або додаткових комісій. 

5.1.  РОЗПИС СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ: 

Відсоткова ставка в день/місяць або 

рік 

Відсоткова 

ставка 

разова 

комісія 

реальна річна 

процентна 

Загальна 

(орієнтована) 

Тип процентної 

ставки 
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пільгового 
періоду, 

в день 

ставка вартість кредиту 

% грн %  % грн 
        

5.2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ: 

Кредит надається у безготівковій формі, шляхом перерахування суми кредиту на платіжні реквізити Позичальника зазначені у п. 1.6. цього 

Договору  

5.3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ: 

Для кредитів з пільговим періодом на початку строку - Пільговий період діє тільки у випадку повного погашення кредиту в період дії 

пільгового періоду. Для кредитів з пільговим періодом в кінці строку – ставка пільгового періоду застосовується тільки у період дії пільгового 
періоду, вказаному у п. 4 Договору. Повернення Кредиту, сплата процентів та неустойки (штрафу, пені), здійснюється Клієнтом шляхом 

безготівково перерахунку коштів на рахунок Кредитора вказаний у розділі 11 цього Договору через банк або платіжні термінали. Залежно від 

каналу погашення заборгованості, банками/ платіжними системами може бути нарахована комісія за перерахування платежу відповідно до їх 
тарифів. Днем повернення Кредиту вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Товариства. 

Кредитор має право в односторонньому порядку змінити реквізити банківських рахунків для погашення кредиту за цим Договором, про що 

невідкладно зобов’язаний повідомити Позичальника. Повідомлення про зміну реквізитів здійснюється шляхом направлення листа на адресу 
зазначену у п. 1.2, 1.3 цього Договору та/або на електронну скриньку Позичальника, зазначену при укладенні кредитного договору шляхом 

використання електронного кабінету.   

6. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 

6.1. Клієнт має право в будь-який час достроково повернути Кредит і сплатити проценти за користування Кредитом повністю або частково, у 

тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів (при ануїтетній схемі). У випадку використання Клієнтом такого права, 

Товариство зобов’язане здійснити відповідне коригування зобов’язань Клієнта у бік їх зменшення та на вимогу останнього надати йому новий 

Графік платежів. 

6.2. Клієнт у разі дострокового повернення Кредиту сплачує Товариству проценти за користування Кредитом та вартість усіх послуг, 
пов’язаних з обслуговуванням та погашенням Кредиту, за період фактичного користування Кредитом. 

6.3. У випадку встановлення ануїтетної схеми погашення Кредиту та затримки Клієнтом сплати частини Кредиту та/або процентів на один 

календарний місяць і більше, Товариство має право вимагати повернення Кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. 
Товариство в такому випадку письмово повідомляє Клієнта про таку затримку із зазначенням дії, необхідних для усунення порушення, та 

строку, протягом якого вони мають бути здійснені. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: 

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно чинного законодавства України. 

7.2. Виконання зобов'язань Клієнта перед Товариством за Договором забезпечується неустойкою (пеня та штраф). У випадку порушення 

Клієнтом умов цього Договору, Товариство має право нараховувати такі види неустойки: 

СХЕМИ 

ПОГАШЕННЯ 
КЛАСИЧНА СХЕМА АНУЇТЕТНА СХЕМА 

база нарахування Прострочена Заборгованість 

Прострочений 

ануїтетний платіж Прострочені два поспіль ануїтетних платежі 

період нарахування 

з наступного дня 
після настання дати 

платежу Кредиту 

по 40-й день 

З 41 календарного 

дня прострочення 

кредиту 

з наступного дня 

після настання Дати 

ануїтетного платежу 

з шостого календарного 
дня несплати другого 

поспіль простроченого 

ануїтетного платежу 

З тридцятого 

календарного 

дня несплати 

другого поспіль 
простроченого 

ануїтетного 

платежу 

пеня, %, за кожен день 

прострочення 
 

 
   

Штраф ________     

Процентна ставка за 

кожен день/місяць 
та/або рік у разі 

прострочення,%  

  

  

7.3. За порушення строків перерахування коштів на рахунок Позичальника, Кредитор зобов’язаний сплатити на користь Позичальника пеню у 
розмірі облікової ставки за кожен день прострочення платежу.   

8. ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ 

Номер 

платежу 

Дата 

платежу 

період 

користування 

(дні) 

Сума платежу 

(грн): 

Сума 

основного 

боргу (грн.) 

Сума 

процентів, 

(грн) Разова комісія 

1       

ВСЬОГО: 

 

     

9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ: 

9.1. Договір та зміни до нього укладаються в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів 

одноразовим/мережевим ідентифікатором). У випадку оформлення Договору чи здійснення інших дій, пов’язаних із його виконанням в 

онлайн-режимі на офіційному сайті Товариства: https://kredyt-kapital.com.ua, за допомогою засобів електронного зв’язку, електронні 
документи, оформлені і підписані з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, відповідно до статті 12 Закону 

України «Про електронну комерцію» №675-VIII від 03.09.2015 року, вважатимуться такими, що мають рівну юридичну силу з документами, 

складеними на паперовому носієві і підписаними власноручним підписом. 
9.2. Цей договір може бути припинено : 

- договір припиняється у випадку фактичного виконання сторонами його умов у строк, передбачений Договором 

- у зв’язку із спливом строку кредитного Договору за умови повного виконання Сторонами зобов’язань за ним. 
- у зв’язку із відмовою Позичальника, що подана Кредитору у порядку передбаченому п. 5.6. Правил. 

- за взаємною згодою Сторін.  

9.3. Клієнт зобов’язаний погасити Заборгованість не пізніше останнього дня дії Договору, зазначеного у Розділі 4 цього Договору. 
9.4. Сторони мають право внести зміни до умов Договору, за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання відповідної додаткової угоди до 

цього Договору. 

9.5. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується з тим, що внесення змін до Правил можливе на умовах, зазначених у відповідному 
розділі Правил. 

10 ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗГОДА ПОЗИЧАЛЬНИКА 

https://kredyt-kapital.com.ua/
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10.1. Підписанням цієї Індивідуальної частини Кредитного договору, Позичальник запевняє, що перед укладенням Кредитного договору його  

всебічно та у повному обсязі було ознайомлено у письмовій формі з інформацією яка зазначена в частині другій статті 12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частині другій статті 11 Закону України «Про захист прав 
споживачів» та в ЗУ «Про споживче кредитування», в т.ч. про :  

- особу та місцезнаходження Кредитора, кредитні умови, мету для якої кредит може бути витрачено, форму його забезпечення, наявні 

форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями Позичальника, тип відсоткової ставки, суму 
на яку кредит може бути виданий,  

- орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитором та 

вартості всіх послуг, пов’язаних з одержанням кредиту та укладенням кредитного договору, 
- строком на який кредит може бути одержаний, варіанти повернення платежу, включаючи їх частоту та обсяги, можливість 

дострокового повернення кредиту та його умови, необхідність здійснення оцінки майна та ким вона здійснюється, податковий режим сплати 

відсотків та про державні субсидії, на які я маю право, або відомості про те, від кого Позичальник може одержати докладнішу інформацію,  
-  переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.  Вся надана інформація мені повністю зрозуміла, та не потребує додаткового 

тлумачення. 

-  неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги; 
- механізм захисту прав споживачів фінансових послуг; 

- наявність у Позичальника права на відмову від договору про надання фінансових послуг відповідно до ст. 1056 ЦК України, ст. 15 ЗУ 

«Про споживче кредитування» та Правил надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК «Кредит-Капітал». 
10.2.  Позичальник особисто ознайомився із повним змістом/текстом Індивідуальної частини Кредитного договору а також внутрішніми 

Правилами надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК «Кредит-Капітал», повністю згоден(а) з їх 

умовами, зауважень/заперечень до їх змісту не маю та зобов’язуюсь неухильно виконувати їх умови. Мені відомо, що повний текст Правил, 
розміщено на офіційному сайті Кредитора www.kredyt-kapital.com.ua а також у загальнодоступному місці за місцезнаходженням Кредитора. 

 Підтверджую, що я маю у своєму розпорядженні технічні та інші можливості для отримання/ознайомлення з інформацією яка 

розміщується у мережі інтернет та/або/ направляється за допомогою електронних засобів зв’язку. 
 Погоджуюсь та надаю право Товариству здійснювати автоматичну пролонгацію (без підписання та подання мною Товариству 

додаткових заяв) дії даного Договору, у випадку відсутності поточної заборгованості по сплаті чергових платежів, відсотків за користування 

кредитними коштами та неустойки по Договору на дату здійснення такої пролонгації. 
 Погоджуюсь з тим, що всі питання, не врегульовані даним Договором, регулюються Правилами, з якими в повному обсязі 

ознайомлений (-на) та погоджуюсь, а також нормами чинного законодавства України. 

 Підтверджую, що я не приховав (-ла) від Товариства обставини, які б могли у випадку їх виявлення негативно вплинути на рішення 
Товариства укласти зазначений Договір. Підтверджую Товариству дійсність і достовірність відомостей, повідомлених мною Товариству в 

цьому Договорі, і не заперечую проти їх перевірки Товариством, у тому числі, шляхом запитування їх у третіх осіб, у тому числі в осіб, з 

якими я пов’язаний (-на) родинними, особистими, діловими, трудовими, професійними зв’язками. 
 Я ознайомлений, що підписавши даний Договір, у мене не має необхідності укладати договори, щодо додаткових чи супутніх послуг 

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

10.3. Інформація про умови кредитування, річну відсоткову ставку, штрафні санкції, наслідки неналежного виконання умов даного Договору 
та умови надання кредитних коштів в рамках Кредитного договору, надана мені в письмовому вигляді перед підписанням Індивідуальної 

частини Кредитного договору.  Інформація, яку я отримав забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без наявності її придбання. 

10.4. Мені відомо, що строк надання відповіді за моєю Заявою становить 30 календарних днів з дати отримання даної Заяви Кредитором.  
10.5. Я підтверджую, що не приховав(ла) від Кредитора обставин, які могли б у випадку їх виявлення негативно вплинути на рішення 

Кредитора щодо  укладення даного Кредитного договору. 
10.6. Я підтверджую Кредитору дійсність та достовірність відомостей викладених у цьому Договорі. 

10.7. Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних на умовах визначених Кредитним Договором. 

10.8. Своїм підписом я підтверджую, що до усіх правовідносин, що виникають у зв’язку укладанням та виконанням кредитного Договору (в 
т.ч. до вимог про стягнення штрафу, неустойки, пені) застосовується строк позовної тривалістю у три роки. Положення даного пункту є 

договором про збільшення тривалості строку позовної давності в порядку передбаченому ст. 259 ЦК України.   

 

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

ПОЗИЧАЛЬНИК КРЕДИТОР 

ПІБ:  ___________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(РНОКПП) _________________   

Адреса реєстрації (ПРОПИСКИ): _________________   
Адреса фактичного місця проживання  :  _________________  

Реквізити документа що посвідчує особу : _________________   

№ банківської картки для перерахування коштів  
_________________   

або 

№ рахунку для перерахування коштів   
_________________   

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА «КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» 

Адреса : _________________   

Код ЄДРПОУ _________________   
рахунок IBAN _________________   

Конт. тел. _________________    

e-mail : _________________   
web-адреса : _________________   

 

 
 

_____________________________/_________________ / 

підпис 

 
 

_____________________________/_________________  / 

підпис  

 

 

http://www.kredyt-kapital.com.ua/

