ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кешью» (далі –
Кредитодавець) офіційно пропонує на умовах даної Пропозиції – оферти, у
розумінні ст. ст. 641, 644 Цивільного кодексу України (далі – Оферта), укласти
договір про надання коштів у позику у тому числі на умовах фінансового
кредиту (далі – Договір) повністю цивільно дієздатним фізичним особам –
громадянам України, що проживають на території України (кожна з яких окремо
далі – Позичальник) на умовах та в порядку, визначеному даною Офертою,
чинними Правилами надання коштів у позику, а також з урахуванням вимог
чинного законодавства: Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про захист
персональних даних", Закону України "Про організацію формування та обігу
кредитних історій", Закону України "Про електронну комерцію", Закону України
"Про електронний документ та електронний документообіг", Цивільного кодексу
України та інших нормативно правових актів, що регулюють взаємовідносини
між сторонами Договору. Текст Оферти і текст Договору, що є складовою
частиною Оферти, з метою забезпечення цілісності і незмінності змісту
Договору, підписано електронним цифровим підписом Кредитодавця та
опубліковано на веб-сайті Кредитодавця: cashyou.ua. Перевірити накладений
електронний цифровий підпис на документі Позичальник може за допомогою
спеціальних програмно-технічних засобів, або на веб-сайті Державного
підприємства (установа яка виготовила ЕЦП) з зазначенням сайту. Ця
Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її офіційного
оприлюднення на Інтернет-сторінці Товариства за електронною адресою:
https://cashyou.ua, та діє до дати оприлюднення у новій редакції. Припинення дії
Оферти не припиняє дію Договору, укладеного з Позичальником на момент дії
Оферти.
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Додаток №1 до
Правил надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового
кредиту
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом загальних зборів
засновників ТОВ «Кешью»
№ _ від __.__.2019
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
м. _______

«__»_____ 201_ р.

___________________________ (код ЄДРПОУ ___________), в особі
____________, що діє на підставі __________________, надалі –
«Кредитодавець», з однієї сторони та
_____________________________________________________________________
______
(прізвище, ім’я, по батькові, ІПН, серія та номер паспорту коли
виданий місце проживання),
надалі – «Позичальник», який діє особисто, з іншої сторони, а разом іменовані
як «Сторони», уклали цей Договір надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту, надалі – «Договір», про наступне:
1. Предмет та строк дії Договору
1.1. Кредитодавець на умовах цього Договору надає Позичальнику Кредит у сумі
____________ ( ___ ) грн., а Позичальник зобов'язується повернути
Кредитодавцю Кредит та сплатити нараховані проценти та разову комісію за
надання кредиту на умовах, передбачених Договором та погодженою
Кредитодавцем Заявкою Позичальника.
1.2. Строк дії кредиту: ____ (________) днів. Позичальник зобов’язаний
повернути Кредит Кредитодавцю у строк до «___» _______ 201_ року але в будь
якому разі цей Договір діє до повного виконання Позичальником своїх
зобов’язань за цим Договором.
1.3. Відсотки за користування кредитом встановлюються в розмірі ___% в день
від суми виданого кредиту. Відповідно, річна відсоткова ставка складає _____%.
Тип процентної ставки – фіксована.
1.4. За надання Кредитодавцем кредиту у сумі за погодженою заявкою, у разі
якщо Позичальник повертає кредит в день його отримання або часткового
здійснює повернення суми кредиту в день його отримання останній сплачує
одноразово комісію за надання кредиту у розмірі __ % від суми наданого
кредиту.
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Розрахунок сукупної вартості кредиту зазначено в Графіку розрахунків у
Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Договору.
1.5. Позика надається Позичальнику виключно за допомогою Веб-сайту
Кредитодавця (__________), за умови ідентифікації Позичальника та
використання електронного цифрового підпису одноразовим ідентифікатором.
Сторони погодили, що ідентифікація Позичальника здійснюється дистанційно.
2. Порядок надання, погашення кредиту та сплати відсотків за
кредитом.
2.1. Договір укладається за кожною окремою погодженою Заявкою
Позичальника на строк Кредиту, визначений в такій Заявці.
2.2. Сума Кредиту та строк повернення Кредиту в межах, визначених
Договором, зазначається в Заявці Позичальника, що формується Позичальником
у власному Особистому кабінеті на підставі умов Договору. Гранична сума
Кредиту, який може бути виданий за Договором, граничні строки, на які може
бути виданий Кредит, залежать від кількості попередньо виданих Позичальнику
та повернутих останнім без порушень умов Договору, Кредитів у Кредитодавця.
2.3. Надання кредиту здійснюється шляхом перерахування Кредитодавцем
коштів, зазначених у п.1.1. даного Договору, на банківський рахунок (банківську
платіжну карту) Позичальника зазначену ним при заповненні заявки на сайті
Кредитодавця.
2.4. Моментом (днем) надання Кредиту вважається день перерахування коштів
Кредитодавцем на банківський рахунок (банківську платіжну карту)
Позичальника зазначену ним при заповненні заявки на сайті Кредитодавця.
2.5. Моментом (днем) погашення кредиту вважається момент (день) зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця або отримання
Кредитодавцем інформації від платіжних систем щодо здійснення відповідного
платежу.
2.6. Сторони встановлюють, що нарахування комісії за надання кредиту
здійснюється одноразово в момент отримання кредиту на умовах та порядку
визначеним з урахуванням положень п. 1.4 Договору.
2.7. Сторони встановлюють, що нарахування відсотків по Договору
здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом з
дня надання по день повного погашення кредиту.
2.7.1. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення
суми кредиту та/або процентів за цим Договором, він зобов'язується сплатити на
користь Фінансової Установи пеню у розмірі _% ( _ проценти) від залишку суми
кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту, починаючи з
першого дня порушення Позичальником умов Договору до моменту повного
погашення Заборгованості за кредитом
2.8. Погашення кредиту, нарахованих відсотків та разової комісії за надання
кредиту в порядку визначеному п. 1.4 Договору здійснюється безготівковими
платежами на рахунок Кредитодавця зазначений в п. 9 даного договору.
2.9. У разі своєчасної сплати Заборгованості за Кредитним договором Платежі
Позичальника, отримані за Кредитним договором зараховуються в рахунок
погашення грошових зобов'язань в такій черговості:
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2.9.1. в першу чергу погашаються проценти за користування Кредитом та
одноразова комісія за надання кредиту у разі її наявності відповідно до положень
п. 1.4 Договору;
2.9.2. в другу чергу погашається сума Кредиту;
2.10. У разі прострочення сплати Заборгованості за Кредитним договором,
платежі Позичальника, отримані за Кредитним договором зараховуються в
рахунок погашення грошових зобов'язань у такій черговості:
2.10.1. у першу чергу – Позичальник сплачує пеню за користування позикою
згідно підпункту 2.6.1 за умови їх нарахування;
2.10.2. у другу чергу – нараховані проценти за користування Кредитом;
2.10.3. у третю чергу – сума позики, надана Позичальнику.
2.11. При виконанні Сторонами умов Договору, датою погашення грошового
зобов'язання вважається дата зарахування суми грошового зобов'язання на
банківський рахунок Сторони-отримувача.
3. Права та обов’язки Кредитодавця
3.1. Кредитодавець має право:
3.1.1. вимагати від Позичальника повернення Кредиту та сплати процентів за
користування Кредитом у повному обсязі, а також виконання всіх інших
зобов'язань за Договором;
3.1.2. вимагати від Позичальника під час розгляду заявки на отримання кредиту
надання інших необхідних документів та відомостей про Позичальника та його
майновий стан, з метою надання позики;
3.1.3. в односторонньому порядку розірвати Договір і вимагати від
Позичальника дострокового здійснення передбачених у Договорі платежів у разі
якщо Позичальник надав Кредитодавцю недостовірну інформацію для
укладення Договору;
3.1.4. Відмовити у видачі кредиту у разі надання Позичальником недостовірної
інформації для отримання кредиту, наявної у Позичальника заборгованості за
існуючими Кредитами та/або відсутності технічної можливості відправити
Позичальнику кошти, перелік підстав для відмови у наданні кредиту не є
вичерпним та може змінюватись залежно від обставин;
3.1.5. у разі укладання додаткової угоди про пролонгацію строку надання
кредиту та строку дії договору Кредитодавець має право прийняти рішення про
зменшення процентної ставки за користування кредитом на період пролонгації
(за виключенням випадку, передбаченого пунктом 5.4 цього Договору).
3.1.6. надавати Позичальнику консультації з питань виконання цього Договору.
3.1.7. не розголошувати відомості третім особам про Позичальника та про
здійснені ним операції, крім випадків, передбачених законодавством України
та/або Договором.
3.1.8. самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти відомості та
інформацію, надані Позичальником, в тому числі запитувати третіх осіб, в т.ч. у
осіб, що пов’язані родинними зв’язками із Позичальником, на що Позичальник
надає беззаперечну згоду;
3.2. Кредитодавець зобов'язується:
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3.2.1. надавати Позичальнику Кредит в порядку і на умовах, визначених
Договором та правилами надання грошей у позику в тому числі на умовах
фінансового кредиту;
3.2.2. прийняти від Позичальника виконання зобов'язання за Договором на
умовах та в порядку, визначених Договором;
3.2.3. повідомляти Позичальника про зміни в інформації про Кредитодавця,
зазначеної у п. 9 Договору, шляхом направлення повідомлення на електронну
пошту Позичальника, або шляхом розміщення відповідного оголошення на вебсайті Кредитодавця, та (або) SMS повідомленням на засіб мобільного зв'язку,
вказаний Позичальником в його Особистому кабінеті;
4. Права та обов’язки Позичальника.
4.1. Позичальник має право:
4.1.1. достроково повернути Кредит та одноразову комісію за надання кредиту у
разі її наявності відповідно до положень п. 1.4 Договору, сплатити проценти за
користування Кредитом, виходячи з умов нарахування процентів згідно п. 1.3.
Договору;
4.1.2. отримувати інформацію про послуги, які надає Кредитодавцю та іншу
інформацію про Кредитодавця, в порядку і в межах, згідно чинного
законодавства України;
4.1.3. Звернутися через Електронний кабінет до Кредитодавця з питанням
пролонгації Строку кредиту та відповідно строку дії Договору. Пролонгація
Договору здійснюється згідно умов, вказаних у Правилах та/або Договорі.
4.2. Позичальник зобов'язаний:
4.2.1. повернути Кредитодавцю суму кредиту, одноразову комісію за надання
кредиту у разі її наявності відповідно до положень п. 1.4 Договору та сплатити
відсотки за користування кредитом в порядку та строки, визначені Договором, а
також пеню у випадку виникнення прострочення виконання зобов’язань по
Договору.
4.2.2. дотримуватись строків виконання зобов’язань передбачених цим
Договором, в тому числі, але не виключно щодо повернення кредиту,
одноразової комісії за надання кредиту у разі її наявності відповідно до
положень п. 1.4 Договору та сплати відсотків, відповідно до умов цього
Договору;
4.2.3. надавати Кредитодавцю точну і достовірну інформацію визначену в
анкетних даних Позичальника в Особистому кабінеті, а також, на вимогу
Кредитодавця, надавати додаткові документи, необхідні для підтвердження
відомостей про Позичальника та про майновий стан Позичальника, з метою
виконання умов Договору;
4.2.4. повідомляти Кредитодавця про зміну анкетних (або інших, важливих для
виконання Договору) даних Позичальника, в формі повідомлення на електронну
пошту Кредитодавця негайно, але не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту настання
таких змін;
4.2.5. конфіденційно зберігати пароль доступу до облікового запису
Позичальника та за жодних обставин не передавати цей пароль третім особам, а
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також не допускати випадків, за яких цей пароль може бути отриманий третіми
особами.
4.2.5. виконувати інші обов'язки, передбачені Договором.
5. Відповідальність сторін
5.1. За невиконання та (або) неналежне виконання умов Договору сторони
несуть відповідальність згідно умов Договору та чинного законодавства.
5.2. У випадку прострочення строку повернення Кредиту Позичальник сплачує
за кожний день неповернення Кредиту пеню від суми залишку Кредиту у розмірі
_%.
5.3. Сплата пені не звільняє Позичальника від виконання обов'язків з повернення
Кредиту і сплати нарахованих процентів за користування Кредитом.
5.4. У разі пролонгації цього Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю
проценти за користування кредитом у розмірі __ відсотків в день від суми
залишку Кредиту, починаючи з першого дня пролонгації на період строку її дії.
При цьому Позичальник розуміє та надає згоду Кредитодавцеві, що така зміна
процентної ставки не є односторонньою зміною умов цього Договору.
5.5. Сторона звільняється від визначеної Договором та (або) чинним в Україні
законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору,
якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних
обставин, визначених чинним в Україні законодавством, за умови, що їх
настання було засвідчено у належному порядку.
5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії
цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його
спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.7.
Позичальник
несе
передбачену
Українським
законодавством
відповідальність, включаючи кримінальну, за використання чужих персональних
даних та/або умисне отримання кредиту за чужими та/або підробленими
документами.
6. Порядок вирішення спорів
6.1. Сторони домовились, що всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають
при виконанні даного договору чи у зв’язку з ним або випливають з нього,
можуть бути вирішені шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного в Україні законодавства.
7. Захист персональних даних
7.1. Позичальник надає згоду на збирання, обробку та використання
Кредитодавцем особистих персональних даних Позичальника, згідно з якими
можна його ідентифікувати відповідно до Закону України "Про захист
персональних даних", а також на передачу цих персональних даних третім
особам в процесі укладення і дії Договору, зокрема, при розгляді Заявки
Позичальника, з метою виконання умов Договору.
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7.2. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що повідомлений про
включення наданої Позичальником особистої інформації в бази даних
Кредитодавця за місцезнаходженням Кредитодавця та про свої права згідно ст. 8
Закону України "Про захист персональних даних".
7.3. Підписанням Договору Позичальник надав згоду на те, що у разі
невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника перед
Кредитодавцем на підставі цього Договору, Кредитодавець має право передати
персональні дані Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись,
Бюро кредитних історій, кредитним установам, агентствам по стягненню боргів)
для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення Заборгованості за
Договором, неустойки, збитків та інших засобів правового захисту.
7.4. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що повідомлений і дає
свою згоду на доступ до своїх кредитних досьє, а також на збір, зберігання,
використання та поширення через бюро кредитних історій інформації за
договірними зобов'язаннями інформації, яка складає кредитну історію
Позичальника, та інформації, необхідної для формування кредитної історії
Позичальника, згідно ст. ст. 7, 9 Закону України «Про організацію формування
та обігу кредитних історій»:
7.4.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ
БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ", http://www.ubki.ua місцезнаходження: 01001, м.
Київ, вул. Грушевського, 1-д, ідентифікаційний код 33546706;
7.4.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», http://www.pvbki.com, 02002, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, буд.11, Ідентифікаційний код 33691415.
8. Інші умови.
8.1. Невід'ємною частиною цього Договору є «Правила надання грошових
коштів у кредит ____ (далі - «Правила»). Уклавши цей Договір, Позичальник
підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і
зобов'язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на
офіційному сайті Кредитодавця: _______.
8.2. Кредитодавець може впроваджувати акції, програми лояльності, заохочення
тощо, в межах яких пропонувати Позичальнику окремі умови укладення та
виконання Договору. Вказані умови оформлюються Кредитодавцем у формі
окремого документу, що є дійсною пропозицією Кредитодавця з моменту його
підписання Кредитодавцем і публікації на веб-сайті Кредитодавця. Порядок та
умови акцептування, строки дії пропозицій та їх умови вказуються в кожному
такому документі окремо і можуть відрізнятися від загальних умов Оферти (у
такому випадку для Сторін в межах окремої пропозиції застосовуються
спеціальні умови цієї пропозиції).
8.3. Якщо інше прямо не передбачено умовами даного Договору, будь- яке
листування між Сторонами з питань, що стосуються умов Договору, або у
зв’язку з Договором, може передаватися Стороною іншій Стороні поштовим
та/або кур’єрським зв’язком, та/або нарочним, та/або електронною поштою.
Документи, відправлені електронною поштою мають юридичну силу нарівні з
документами, оформленими на паперових носіях за підписом уповноваженої
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особи Сторони, якщо відповідні повідомлення були надіслані виключно з
використанням реквізитів Сторін зазначених на веб-сайті Кредитодавця та в
особистому кабінеті Позичальника.
8.4. Згадування термінів у Договорі в однині або у множині не впливає на
застосування умов Договору та здійснення прав і обов’язків Сторін,
установлених Договором.
8.5. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує, що:
8.5.1. Позичальник повністю дієздатний та відносно нього відсутні чинні
рішення судів, які не оскаржені, про обмеження його дієздатності чи визнання
недієздатним, а також йому не відомо про подачу в суд заяв із зазначеними
вимогами;
8.5.2. Волевиявлення Позичальника є вільним і відповідає його внутрішній волі;
8.5.3. На момент заповнення заявки та укладання Договору Позичальник не
перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під дією
психотропних чи токсичних препаратів, діє від власного імені, у власному
інтересі, не отримує позику в якості представника третьої особи і не діє на
користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара).
8.5.4. Позичальник чітко усвідомлює всі умови Договору та не перебуває під
впливом омани або обману;
8.5.5. Позичальник вважає, умови Договору прийнятними для себе;
8.5.6. Позичальник має цивільну дієздатність та правоздатність, є громадянином
України, є резидентом України, має вік від 18 років, має зареєстроване місце
проживання на території України, володіє відкритим на власне ім'я банківським
рахунком в українському банку, грошовими коштами на якому має право
розпоряджатися, діє зі згоди другого з подружжя;
8.5.7. На момент укладення Договору Позичальник володіє достатнім рівнем
платоспроможності, необхідним для повного і своєчасного виконання ним своїх
зобов'язань за даним Договором;
8.6. Підписанням цього договору Сторони погодили що місцем виконання
договору є місто Харків, Україна.
8.7 Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що ознайомився з
нормами ч. 2 статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" та отримав зазначену у вказаних нормах
інформацію від Кредитодавця та повідомлений про свої права згідно статті 8 та
11 Закону України «Про захист персональних даних», інформація надана
Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів
та забезпечує вірне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без
нав’язування її придбання;
8.8. Договір набирає чинності з моменту акцепту Позичальником
пропозиції укласти договір, шляхом накладення електронного підпису
одноразовим ідентифікатором, визначеним Законом України «Про електронну
комерцію» Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний
договір, про її прийняття (акцепт) надається шляхом заповнення формуляра
заяви (форми ІТС) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що
підписується в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону України «Про
електронну комерцію».
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електронного цифрового підпису Кредитодавця, і накладення електронного
цифрового підпису Позичальника, що відтворені шляхом використання
Позичальником свого Логіна та Пароля і діє до повного виконання грошових
зобов’язань за Договором, крім випадків припинення його дії за згодою Сторін,
відповідно до Договору чи закону. Зміни та доповнення до цього Договору
укладаються шляхом підписання додаткових угод.
8.9. Укладаючи цей договір Позичальник прямо дозволяє Кредитодавцю
звертатись за отриманням інформації про Позичальника та його фінансовий стан
до будь - яких третіх осіб, що володіють або можуть володіти інформацією про
Позичальника (наприклад співробітників, родичів, Бюро кредитних історій,
кредитних установ, колекторських компаній тощо ) та передавати будь яку
інформацію про Позичальника до цих третіх осіб.
8.10. Позичальник надав згоду на передачу Кредитодавцем інформації про стан
заборгованості Позичальника за цим Договором, шляхом відправлення
Кредитодавцем текстових повідомлень на номер мобільного телефону
Позичальника та електронних листів на його електрону адресу. Позичальник
розуміє, що спосіб передачі інформації, зазначений в цьому пункті Договору не
дає достатній рівень захисту такої інформації від можливості розголошення
третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Кредитодавцем
інформації яка носить рекламно - інформаційний характер, щодо умов надання
Кредитодавцем інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті Договору
або іншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця.
8.11. Підписанням цього договору Позичальник надав згоду на передачу йому
інформації рекламного характеру такої як акції, стан заборгованості за
кредитним договором , програму лояльності Кредитодавця тощо але не
виключно. Вказана інформація може бути направлена шляхом відправлення на
смс – повідомлення та/або WAP Push-Повідомлення на номер мобільного
телефону, який надано Позичальником та/або на електронну адресу надану
Позичальником.
9. Форс-мажор
9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання (неналежне виконання)
сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після
укладення цього Договору та знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка
посилається на ці обставини, подібних стихійним лихам, воєнним діям,
катастрофам, страйкам, актам держави (крім актів індивідуального характеру),
тощо. Згадані обставини автоматично подовжують терміни виконання
зобов’язань по цьому Договору на термін дії цих обставин.
9.2. Не є обставинами непереборної сили (форс-мажору) недодержання своїх
зобов’язань іншими контрагентами Сторони, яка посилається на обставини
непереборної сили (форс-мажору), або відсутність з будь-яких причин достатніх
грошових коштів у Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили
(форс-мажору).
9.3. Обставини непереборної сили (форс-мажору) мають бути підтверджені
Торговопромисловою палатою України або іншим компетентним державним
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органом. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили (форсмажору), повинна протягом 2 (двох) календарних днів у письмовому вигляді
сповістити іншу Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови Сторона
позбавляється права посилатись на обставини непереборної сили (форс-мажору).

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (АДРЕСИ), РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ
СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Найменування:
______________________________
Місцезнаходження:
_______________________________
__

______________________________(повне
найменування)
|___|___|___|___|___|__________________
________________
___________________________________
________________

(індекс, місцезнаходження)
ЄДРПОУ _______________
Поточний
рахунок
№
___________________
у ______________________________
МФО ___________________
Свідоцтво про внесення фінансової
установи до Державного реєстру Ідентифікаційний персональний
фінансових установ № ________ від __________________
«__»_________ 20__р.
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Додаток № 1
До примірного договору № __ від __
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1. Цей Графік розрахунків містить розрахунок Заборгованості (в тому числі
суми кредиту і процентів за користування кредитом) із зазначенням
Терміну платежу, а саме:
Термін
платежу

Сума кредиту

Комісія за
надання
Нарахований кредиту
процент

До
сплати
(разом)

2. Сукупна вартість кредиту складає __% від суми кредиту (у процентному
вираженні) або __грн. коп. (____.) (у грошовому вираженні) та включає в
себе:
- проценти за користування кредитом __ % від суми кредиту (у
процентному вираженні) або __грн. (у грошовому виразі);
- комісію за надання кредиту у розмірі _ % від суми кредиту (у
процентному вираженні) або __грн. (у грошовому виразі) ;
- суму кредиту __ грн.(у грошовому вираженні).
3. Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної зі Сторін, та є невід'ємною частиною Договору № ___
від ___р.
4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (АДРЕСИ), РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ
СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Найменування:
______________________________
Місцезнаходження:
_______________________________

(повне найменування)
|___|___|___|___|___|_____________________
____________

(індекс, місцезнаходження)
ЄДРПОУ _______________
Поточний рахунок № _______
у ______________________________
МФО ___________________
Свідоцтво про внесення фінансової Ідентифікаційний
персональний
установи до Державного реєстру __________________
фінансових установ № ________ від
«__»_________ 20__р
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