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однiеi сторони, та

Ё:-,flх'rЖi"'.х,1*

посвiлчус особу та вiдповiдно до законодавства Украiни може бути використаний на територii Укратни
для укладення
правочинiв), ресстрашiйний номер облiкоВоТ картки платника податкiв, номер (та rа
- серiю) nianopru .ро*uлr"""u
"a"r"ocri
Украiни, в якомУ проставленО вiдмiткУ про вiлмову вiд прийнятгя
ресстрачiйного номера облiковоТ *upr*i nnur""nu
подаr,кiв. чи номеР паспорта iз записом про вiлмову вiл прийняття
облiковоi *upr*" nnur""*u
ресстрачiйно.о
податкiв в електроннОму безконтактному Hocii, унiкальний
"o"apu
зчп"су в Сдиному л.р*u""о"у
лемографiчному peccTpi
"о".р
(за наявностi). Я*що за звичiulми нацiональноi меншини, до якоi
нzLлежить особа, прiзвище або по батько"i na a a*пuдо""""
iMeHi, зазначаються лише склаловi iMeHi)

з

другоi сторони, разоМ надалi

-

Сторони,

окремо

Сторона, керуючись чинним
у позику, в тому числi i на

законодавством Украiъи, укл€rли цей договiр нада"ня коштiв
умовах фiнансового кредиту (далi - Щоговiр) про наступне.

1. Предмет Договору
в порядкУ i на умовах, визначених цим Щоговором, нада€ Позичальнику
грошовi кошти у Позику (фiнансовий крелит) у cyмi
гривень
(да-rli Сума позики) на умовах cTpoкoBocTi, зворотностi, платностi, а Позичальник
зобов'язусться повернути Позику та сплатити проценти за користування Позикою, зазначенi
у л,2.З цього.Щоговору, у визначений цим Щоговором строк.
1.2. Загальна Сума позики та yci розрахунки за цим Щоговором здiйснюються
у нацiональнiй

1.1. ПозиКодавецЬ

валютi УкраТни - гривнi.
1.3. Тип кредиту: кредит.

1.4. Мета отримання кредиту - для задоволення особистих потреб,
пiдприемницькою, незалежною професiйною дiяльнiстю (споживчi цiлi).

не пов'язаних

iз

1.5. СтроК, на який надасться Позика,

становить

календарних днiв. Позика

мас бутИ повернута згiдно Графiку розрахункiв (Щодаток 1 до цього Щоговору) не
пiзнiше 23:00 год.
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року включно.
Позикодавцем та розумiе, що дана необхiднiсть викликана
можливими збоями
роботi електронних банкiвських cepBiciB
перiод високого
навантаження, оноВленняМ ix технiчНих засобiВ таJабО проведенНям
регламентних робiт
технiчних систеilл Товариства, доступ ло Сайту якого може бути обмежено.
1.6. Термiни та поняття, що вживаютьсЯ У ЦьомУ Щоговорi, застосовуються
у значеннi,
визначенОму ВнутрiшнiмИ правилами надання коштiв
позику,
в
тому
числi i rru yrouu*
у
ПОЗИЧа-ПЬНИК ПОПеРеДжениЙ

У

у

фiнансового кредиту, товАриствА з оБмЕжЕноIо вIДповIддльЁIстю
(ФIНАНСовА коМпАнUI кВоЛЛСТ), ЩО с невiд'сМною частиною цього
(далi .Цоговору

Правила).

2. Порядок та умови надання позики

2.|, ПозиКа надаетЬся Позичальнику за допомогою вебсайту Позикодавця за адресою:
https://mYwallet.ua за умовИ iдентифiкацiТ Позичальника та використання ЕлектрЬнного

пiдпису однорzвовим iдентифiкатором.

2.2. lJеЙ .Щоговiр € укладеним з моМенту безготiвкового перерахування Сlми позики на

банкiвський рахунок, вказаний Позичальником, та дiс до повного виконання Позичальником
cBoix зобов'язань за цим !оговором.
2.з. Строки та проценти (процентна ставка фiксована) за користування Позикою за цим
!оговороМ обчислюЮться за фактичну кiлькiсть кirлендарних днiв користування Позикою у
розрахунКовомУ перiодi: 365 днiВ - у роцi, фактична кiлькiсть днiв - у вiдповiдному мiсяцi на
наступних }мовах:
2.3.1. Протягом строку Позики, встановленого п. 1.5 цього Щоговору процентна ставка з
урахуванням фактичноi кiлькостi днiв користування Позикою, вiд суми Позики, становить:
%
гривень
копiйок) за першi п'ять днiв користування Позикою
нез€lлежнО вiд строку if погашення, у т.ч. при достроковому погашеннi;
% вiд Суми позики, щоденно, за кожен день користування Позикою,
починаючи з шостого дня в межах строку Позики, встановленого в п. 1.5 цього
щоговору. При цьому, проценти за користування Позикою нараховуються з дня
наданнЯ ПозикИ Позичальнику до дня повного погашення Заборгованостi за
Позикою включно.

(-

-

2,з.2. У разi користування ПозИкою понад строк, встановлений п. 1.5 цього .Щоговору,
ПозикодаВець здiйсНю€ нарахУваннЯ ПРоцентiВ на строК до 30 (тридцяти) катrендарr"* д"i",
що слiдують за ocTaHHiM днем строку корисТування Позикою, у розмiрi
% вiд Суми

позики, щоденно, передбачених п. 2.3.1 цього Щоговору.

2.з.з. У разi користування Позикою з Зl (тридцять першого) по 60 (шiстдесятий)
день, що
слiдуютЬ за ocTaHHiM днеМ строкУ користування Позикою, Позикодавець здiйснюе
нарахування процентiв у розмiрi _ 0/о вiд Суми позики, щоденно, передбачених п. 2.З,2
цього !оговору.
2.з.4. У разi користування Позикою з бl (шiстдесят першого) по 90 (дев'яностий) лень, шо
слiдуютЬ за ocTaHHiM днеМ строку користування Позикою, Позикодавець здiйснюе
нарахування процентiв у розмiрi _ О/о вiд Суми позики, щоденно, передбачених п. 2.3.3
цього !оговору.
2.з.5. Сукупна сума нарахування процентiв, передбачених пунктами 2,З.2 * 2.з.4 цього
.ЩОГОвОРУ, не може перевищувати розмiру подвiйноТ суми, одержаноТ Позичальником за
таким {оговором.
2.З.6, З 5l (п'ятдесят першого) дня користування Позикою rrонад строк, встановлений п. 1.5
цього {оговору, Позикодавець ма€ право припинити нарахування процентiв Позичальнику.
2.з,1 . Строк кредитування - до 90 (дев'яноста) днiв, без
урахування пролонгацiй.
2.з.8. У разi пролонгацii Щоговору шляхом укладання додаткового договору (уголи)
ПозикодаВець здiйсНюе нарахУваннЯ процентiВ за фактичну кiлькiсть календарних днiв
користування Позикою, що слiдують за ocTaHHiM днем строку користування ПозикоЮ,
У
розмiрi _% вiД СумИ позики, щоденно, передбачених п. 2.3.1 цього !оговору.

2,з,9, На вимогу Позикодавця, доведенУ до Позичальника шляхом
розмiщення вiдповiдного

повiдомленнЯ

в

ОсобистомУ кабiнетi, Позичальник

за

порушення

умов .Щоговору
зобов'язаний сплатити неустойку (штраф)
у розмiрi 50 Yо вiд
позики, передбаченоТ
П, 1,1 ЦЬОГО [ОГОВОРУ, На П'ЯТИй День користування Позикою
пЪruд строк, встановлений
п. 1.5 цього [оговору.
2,з,l0, Позикодавець ма€ право нарахувати Позичальнику пеню в
розмiрi подвiйноi облiковот
ставки Нацiонального банку Украiъи' Що дiяла перiод' за який
сплачу€ться пеня, вiд Суми
у
позики, за кожен день прострочення.
2,4, ПозИкодавецЬ зttJIишаС за собою право списання (частково або повнiстю)
суми
нарахованих процентiв за користування Позикою пiсля закiнчення строку,
визначеного п. 1.5
цьогО !оговору; нарахованих процентiв згiдно з пунктами 2.З.2
z.з,Ц !оговору; суми
неустойки; у тому числi за письмовим зверненням Позичальника.
2,5, ПрИ виникненНi ЗаборгоВаностi за циМ
!оговороМ, ПозикоДацець, в першу чергу,
ПОВiДОМЛЯС ПОЗИЧаЛЬНИКУ ПРо HtuIBHicTb такоi Заборгованостi
по телефону абЪ пuд.rпu.
смс-iнформування та електронне повiдомлення до Особистого кабiнету. Якщо Позичальник
не погашае ЗаборгованiстЬ та не укладае додатковОго договору (угоди)
до Щоговору,
Позикодавець ма€ право звернутися до суду з позовом про стягнення боргу.
2,б, Можливiсть пролонгацii !оговору позики через особистий кабiнеiпередбачена
пп. 7.15
- 7.17 Правил.
2,7, Щетыliзована iнформацiя щодО визначення сукупноТ BapTocTi Позики при
HapaxyBaHHi

iyr,

-

основних процентiв

У вiдповiдностi до п. 2.з.l цього До.о"ору зазначена Графiку
розрахунКiв, якиЙ с невiд'емною частиною цього Щоговору.
2.8. ПозиЧеUIьниК мае правО вiдмовитИся вiД
ЩоговорУ протягом 14 календарних днiв з дня
його укладення згiдно з п. б.lб Правил та чинного законодавства.
2.9. Додатковi платнi фiнансовi послуги Щоговором не передбаченi.
2,10. Крелит надасться Позичальнику без забеiпечення виконання його зобов'язань
за цим
.Щоговором (бланковий кредит).

у

2.|l.

Надання кредиту за цим Щоговором не передбачае необхiднiсть
укладання
Позичальником договорiв щодо додаткових чи супУтнiх послУг TpeTix осiб, пов'язаних
з
отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.
2.12. В результатi отримання кредиту не передбъченасплата податкiв або зборiв
за рахунок
позичальника.
2,13. Укладаючи uей {оговiр, Позича-llьник надае ПозикодаВцю повний законний
дозвiл в
односторОнньомУ порядкУ дебетуватИ з paxyHKiB Позичальника
у будь-яких банках суми
буль-яких Заборгованостей за,щоговором чи будь-якими змiнами u"
оъ.rоurrеннями до нього
згiдно з п. З.1.4 цього Щоговору.
3.1. Позикодавець ма€ право:

3. Права та обовrязки CTopiH

],l 1,вiдмовити у

видачi Позики у разi вiдсутностi технiчнот можливостi перерахувати
Позича,тьнику кошти на банкiвський рахунок.
3,1,2. Вимагати вiд Позичi}льника повернення Суми позики, процентiв за користування
Позикою та виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених Правилами та
цим Щоговором.
3.1.3. Вимагати вiд Позичальника дострокового повернення Позики, сплати Процентiв
за
користування Позикою у повному обсязi, якщо:

о

,

Позичальник надав Позикодавцю недостовiрнi вiдомостi для
укладення цього

Щоговору;

внесено негативну iнформацiю про Позичальника до бюро кредитних iсторiй;
провадЖення судОм по справах з майновими вимогами до Позич;LIIьника,
враховуюЧи подання зустрiчних позовiв вiдносно Позичальника, а також вiдкриття
виконавчого провадження З майновими вимогами до Позичальника, виявлення iнших
боргiв Позича-ltьника;

о вiдкриТо

,

не здiйснено протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з дати настання платежу,
визначенОго ГрафiкОм розрахункiв, оплати Суми позики та/або процентiв.

з,1,4, Вимагати вiд обслуговуючого банку Позичальника за допомогою вiдповiдного

платiжного доручення одностороннього та остаточного зняття загальноi
суми Заборгованостi
Позича_rrьника з його платiжноi картки.
3,1,5' Повернути за письмоВою зzUIвою Позичальника
переплаченУ (надмiрно сплачену) Суму
позики або зарахувати переплачену суму в
рахунок оплати процентiв за користування
кредитом у разi укладання Позичальником нового договору позики.
3.1.б. За згодою Позичальника отримувати вiд ПозичаJIьника данi про його
платоспроможнiсть, у тому числi про належнiсть йому на правi власностi майна, пiо
розмiр
доходiв та iншу iнформацiю, з метою ана,riзу спроможностi Позичальника сво€часно
повернути наданий кредит та сплатити проценти за користування кредитом.
з-1,7. Залучати до врегулювання простроченоi заборгованостi колекторську компанiю, яка
мае право звертатися До TpeTix осiб, в порядку та на
умовах передбачених законом, з метою
iнформування щодо необхiдностi виконання Позичальником зобов'язань за
цим Щоговором.
3.1.8. СамостiйНо абО iз залучеНням TpeTix осiб перевiряти вiдомостi та iнформацiю, *ruдurrу
ПозичальНиком, у томУ числi запитувати TpeTix осiб, зокрема тих, що ,ouйraHi
родинними,
дiловими, професiйНими чИ особистими зв'язками iз Позичальником, про достовiрнiсть
наданих Позичальником вiдомостей та передавати вiдповiдну iнформацiю в бюро *р"д"rrr"*
iсторiй' яке включене дО СдиногО реестрУ бюрО *р"д"rr"* iсторiй, дляфоiмування
кредитноi icTopii Позичальника.
З.1.9. IНiЦiЮВаТИ ВНеСеННЯ ЗМiН ДО цього ,Щоговору шляхом
укладання додатковоi угоди, у
тому числi шляхом пiдписання Позичальником гарантiйного листа про Реструктуризацiю
зобов'язань за !оговором позики.
з,1,10. У випадкУ продажу, переуступки права вимоги за цим
!оговором, протягом п'яти
робочих днiв з дня укладення договору про вiдступлення права вимоги, сповiстити бюро
кредитних iсторiй, в яке передавалася iнформацiя за таким договором, вiдомостi про
вiдступлення права вимоги в порядку, встановленому законодавством.
3.1.1 1. Забезпечувати iншi права, визначенi чинним законодавством та
цим !оговором.
3.2. Позикодавець зобовОязаний:
З,2,1, За умовИ н€шежногО виконання Позичальником
умов цього [оговору, надати
Позичальнику Суму позики у строки та в
розмiрi, визначенi цим !оговором.
з.2.2, Прийняти вiд ПозичulJIьника виконання зобов'язань за
цим .Щоговором (у тому числi
дострокове) як частинами, так i у повному обсязi.
з.2.3. ПовiдомиТи ПозичаЛьника про змiну реквiзитiв, вказаних
у роздiлi 9 цього Щоговору,
протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення таких змiн шляхом направлення
електронного повiдомлення через особистий кабiнет та/або шляхом СМС-повiдомлення,
або
розмiщенням вiдповiдних змiн на офiцiйному вебсайтi Позикодавця.
з.2-4. На вимогу Позичальника надавати iнформацiю щодо послуг, якi надас Позикодавець,
а
також право на отримання, яке закрiплено в законах Украiни.
з.2-5. Безоплатно передавати iнформацiю щодо Bcix споживчих кредитiв Позичальника
у
порядку, визначеному Законом Укратни uпро органiзачiю
формування та обiгу кредитних
iсторiй>, хоча б до одного бюро *редиr"иi iсторiй, включеного
до Сдиного ресстру бюро
кредитних iсторiй.
з-2.6. У разi продажу, rтереустуПки права вимоги за !оговором позики протягом п'яти
робочих днiв з дня укладення договору про вiдступлення права вимоги
до Bcix бюро
кредитних iсторiй, до яких передавалася iнформацiя за таким договором: "uдаrЙ
1) у разi якщо право вимоги за договором про споживчий *р.д"i вiдступлено на користь
юридичноТ особи: повне найменування; мiсцезнаходження; iдентифiкацiйний код Сдиному
у
державноМу peccTpi юридичнИх осiб, фiзичниХ осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань
украiъи; iнформацiю для здiйснення зв'язку з юридичною особою (нъмер ,еп.фоr,у, алресу
електронноТ пошти);
2) у разi якщо право вимоги за договором про споживчий кредит вiдступлено на користь
фiзичноi особи чи фiзичноТ особи - пiдприемця, - iнформацiю ,rрЪ бu*, такого вiдступлення.
з.2.7 . ВиконуваТи iншi зобов'язання, передбаченi Правилами та
цим .Щоговором.

3.3. Позичальник ма€ право:
3,3,1, Передавати своi iдентифiкацiйнi данi за
допомогою засобiв Системи BankID

нБу.
з,з,2, ПередаватИ копiЮ iдентифiкацiйного документа або iншого
документа, на який
накладений КЕП Позича-пьника.
з,з,з. Отримувати iнформацiю з питань надання фiнансових посJIуг Позича-rrьника

щодо
послуги, якi надае Позикодавець, iнформацiю, право на отримання якот закрiплено в законах
Украiни.
З.З.4- IНiЦiЮВаТИ ВНеСеНня змiн до цього ,Щоговору шляхом
укладання додатковоi угоди, у
тому числi шляхом пiдписання Позичальником гарантiйного листа про Реструктуризацiю
зобов'язань за !оговором позики.
3.3.5. Вiдмовитися вiд договору про споживчий кредит згiдно з п. 6.1б Правил.
з-з.6. Повернути за письмовою заявою переплачену (надмiрно сплачену) По."подавцю Суму
позикИ або iнiцiЮвати зарахування переплаченоi суми в
рахунок оплати процентiв за
користування кредИтом У разi уклалання нового договору позики протягом 20 (лвалчяти)
каJ,Iендарних днiв з дня переплати (надмiрно сплаченоi) Суми позики, вiдображенот в
Особистому кабiнетi Позича_пьника.
з.з.7. Щостроково повернути повнiстю або частково Суму позики з
урахування процентiв за
користування Позикою згiдно з Графiком розрахункiв. У випадку дострокового повернення
кредитУ ПозичальНик сплачУ€ проценти за користування Позикою за перiод
фактичного
користування кредитом та неустойку (за умови iT нарахування).
з.3.8. Звернутися до НБУ у разi порушення Позикодавцем або новим кредитором таlабо
колекторською компанiею законодавства у сферi споживчого кредитування, в тому числi
порушенНя вимоГ дО взаемодii
Позичальником при вреryлюваннi простроченоi
заборгованостi.
З.з.9. ЗабезпечуватИ iншi права, визначенi чинним законодавством та цим
Щоговором.

з

3.4. Позичальник зобов'язаний:
з.4.1. !ля уклаДення ЩогОвору надати ПозикОдавцю Bci необхiднi документи,
достовiрну та
дiйсну iнформаuiю про себе, свiй фiнансовий стан, мету отримання Позики,
"*rrouutou"
персональнi данi згiдно з п. 4.5 Правил, та умов цього
!оговору.
з.4.2. Не пiзнiШе дати, вказаноТ у п. 1.5 цього Щоговору, повернути Суму позики в повному
обсязi, сплатитИ процентИ за користУвання Позикою в порядку, визначеному цим
Щоговором
та додатковими угодами до нього.
з.4.з. Про змiну реквiзитiв, зазначених у роздiлi 9 цього !оговору, повiдомити Позикодавця
протягом 3 (трьох) календарних Днiв з моменту виникнення таких змiн шляхом направлення

з

електронногО повiдомленнЯ на електроннУ адресУ Позикодавця,
наданням (у разi
необхiдностi) вiдповiдних документiв, Що пiдтверлж}тоть данi змiни.
з.4.4. У випадку прострочення строку користування кредитом та виникнення простроченоi
заборгованостi за цим Щоговором
повернути Позику та у повному обсяii сплатити
проценти за користУвання Позикою, виходячи з фактичного строку користування Позикою,
включаючи день фактичного повернення кредиту.
з.4.5. ВизнатИ електронНi документи, складенi СторонамИ (заяви, договори, додатки,
додатковi угоди тощо) вiдповiдно до Закону Украiъи кпро електронну комерцiю) як
документи, складенi в простiй письмовiй формi вiдповiдно до чинного законодавства
Украihи.
з.4.6, Протягом 7 (семи) календарних днiв з дати подання електронного повiдомлення з
накладенНям ЕлектРонногО пiдписУ однор€lзовим iдентифiкатором у порядку, визначеному
правилами про вiдмову вiд .Щоговору, Позичальник зобов'язаний повернути Позикодавцю
грошовi кошти, одержанi згiдно з цим Щоговором, та сплатити проценти за перiод з дня
одержаннЯ коштiВ до днЯ ix повернення за ставкою, встановленою Щоговором.
З.4.7. Нести вiдповiдальнiсть, передбачену роздiлом 5 цього !оговору.
3.4.8, Протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з дня одержання повiдомлення про
дострокоВе повернеНня СумИ позикИ у повномУ обсязi (.r.З.1.3 цього Щоговору) здiйснити
оплату кредиту, процентiв та нарахованоi неустойки у розмiрi та за
реквiзитчlми, вкzваними у
цьому {оговорi та/або повiдомленнi.

-

з.4.9. Виконувати iншi зобов'язання, передбаченi Правилами та
цим !оговором.
4. Порядок повернення Позики та сплати процентiв за користування
Позикою
4,1, ПозичfuIIьник зобов'язаний здiйснити повернення Позики та
процентiв на
"uрu*о"u"их
УМОВаХ, ВСТаНОВЛеНИХ ЦИМ ЩОГОВОРОМ. СТОрони досягли згоди, що
повернення Позики та
сплата процентiв за користування Позикою здiйснюватиметься вiдповiдньстi
до умов цього
у
договору та Графiку розрахункiв.

4.2. СтроК та проценТи за користування Позикою, нарахування процентiв за
цим Щоговором
обчислюються за фактичну кiлькiсть к€шендарн"* дпiu порr.rуuuння Позикою. При
цооrу,
процентИ за корисТування ПозикоЮ нараховуються з дня надання Позики Позичальнику
(день перерахування грошових коштiв на банкiвський
рахунок Позича,rьника) до дня повного
погашеннЯ Заборгованостi за ПозикОю (зарахУваннЯ на поточНий
рахунОк Позикодавця)
включно. Нарахування
сплата процентiв проводиться на залишок Заборгованостi за
Позикою.
4.З. ЗабоРгованiстЬ за ЩоговОром позиКИ, Що включа€ в себе суму Позики, HapaxoBaHi
процентИ за користУваннЯ Позикою, додатковi процентИ за несво€Часне tIовернення Суми
позики та неустойку (штраф, пеня) пiдлягас сплатi Позичальником шляхом безготiвкового
перерахування коштiв у розмiрi суми Заборгованостi на поточний
рахунок Позикодавця у
строк та у такiй черговостi погашення, що встановленi Правилами та цим
Щоговором.
4.4.
разi недостатностi суми здiйсненого платежу Позичальником для виконання
зобов'язання за Електронним договором у повному обсязi ця сума погаша€ вимоги
Товариства у такiй черговостi:
l) у першу чергу сплачуються проценти за користування Позикою та Сума позики;
2) у другу чергу сплачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до
договору про

i

У

споживчий

кредит.

При

цьоМу,

сума

неустойки

не

може

перевиIцуваl,и

половини

суми!

одержаноi Позичальником за таким Щоговором, i не може бути збiльшена за
домовленiстю
cTopiH (ст. 21 ЗаконУ УкраiнИ кПрО споживче кредитування>).
4.5. Реальна рiчна процентна ставка обчислюсться вiдповiдно до Методики
розрахунку
загальноТ BapTocTi кредитУ для споживача, реitльноТ
процентноТ
ставки
за
рiчноi
договором
про споживчий кредит, затвердженоi розпорядженням Нацкомфiнпослуг 2о.о7.20|7 Jф з2з8,
заре€строВаноi В Мiнюстi Украiни 16 серпня 2017
р.за Jrlb 1008/30876, ма€ базуватися на
припущеннi, що !оговiр позики залишаеться дiйсним протягом погодженого строку та
що
сторони виконають своi обов'язки на умовах та у строки, визначенi в
i
сrьновить
!оговорi,
рiчних.
4.6. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраТни, заг€шIьна BapTicTb кредиту
для
Позичальника становить
вiдСуми позики або
ip"u."".
4.7. I]им ffоговором та/або Правилами не передбачена сплата Позичальником будь-яких
комiсiй та iнших обов'язкових платежiв за додатковi та супутнi посJryги Позикодавця таlабо
кредитного посередника (за наявностi), пов'язаних
одержанням, обслуговуванням,
погашеннЯм кредитУ та укладаНням цьогО !оговорУ (у тому числi за ведення paxyHKiB).
4.8. У разi пролОнгацii .ЩоговорУ ПозичальНик сплачУе лише обов'язковий платiж, який
врахову€ проценти за користування Позикою з дня пiдписання
Щоговору позики до дня
пiдписання додатковоТ угоди до !оговору в повному обсязi в день обрання пролонгачiТ в
Особистому кабiнетi Позичальника.
4.9. У разi сплати Позича_пьником суми обов'язкового платежу наступним днем обраноТ
пролонгацii !оговору та/або не в повному обсязi, такий платiж буле зараховано як сплата
Заборгованостi за .Щоговором позики.
4.10. Послуга пролонгацiт можлива наступного дня, лише через сплату обов'язкого платежу
череЗ особистиЙ кабiнеТ в денЬ обраннЯ пролонгаЦii Позичальником. Кошти, зарахованi
через касу бiдь-якого банку та/або банкiвським перекztзом, будуть зарахованi на погашення
забогованостi або простроченоi Заборгованостi за Щоговором позики,
4-1l. У разi надхОдження обов'язкового платежу наступним днем обраноТ пролонгацiТ
{оговорУ таJабО не в повнОму обсязi для подаЛьшоi пролонгацii такий платiж
"pu*o"y.r"""
як проценти за користування кредитом.

_%

_О/о

(__J

_

з

4.12. ПозичuUIьник пiдтверджУ€, Що повiдомлений Позикодавцем та
що згiдно з
п. 8.4 ст. 8 ЗаконУ Украiни кПро платiжнi системи та переказ розумiе,
коштiв в УкраiЪi>,
внутрiшньобанкiвський перекiв виконуеться в строк до двох операцiйних дriu, а
мiжбанкiвський - до трьох операцiйних днiв, у зв'язку з цим фактичне погашення
заборгованостi (зарахування грошових коштiв на поточний рчжунок Позикодавця) за
ffоговором позики може вiдбутися в буль-який день, в межах зазначених cTpoKiB, що може
СПРИЧИНИТИ ПРОСТроЧення викOнання грошових зобов'язань Позичальника.
4.13, СУма Заборгованостi постiйно оновлюеться Позикодавцем в режимi реального часу в
ОСОбистому кабiнетi Позичальника на Сайтi Товариства з врахуванням вимог пункту 4.8

цього Щоговору.

4.|4. СтОРони погоджуються, що повернення Заборгованостi за цим [оговором може
ЗДiЙСнюватись третьою особою Позича_llьника. В такому випадку вважа€ться, що

Позичальник повiдомив такiй особи iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну/персонt}льну,
ЩОДО Себе Та СвОго маЙнового стану, укладених правочинiв i т. п., та поклав на цю третю
ОСОбУ обов'язок щодо виконання зобов'язання за цим !оговором вiдповiдно до ста. 528 ЦК
УкраiЪи.
5.

Вiдповiдальнiсть CTopiH

5.1. За порушення умов (невиконання або неналежне виконання) цього !оговору Сторони
вiдповiДальнiсть згiдно чинного законодавства УкраТни та умов цього Щоговору.
5.2. За КОристУвання Позикою понад строк, встановлений п. 1.5 Щоговору, Позичальник
Зобов'язусться сплатити Позикодавцю неустойку (штраф та/або пеню) вiдповiдно до пп. 2.3.8
- 2.3.9 цього !оговору.
5.З. СУКУпна сУма неустойки (штраф, пеня) та iнших платежiв, rцо пiдлягають сплатi
СПОЖИВаЧеМ За ПорУшення виконання Його зобов'язань на пiдставi !оговору позики,
ЗагальниЙ розмiр кредиту за яким не перевищуе розмiру однiеi мiнiмальноТ заробiтноi плати,
не може перевищувати розмiру подвiйноТ суми, одержаноТ Позича_ilьником за таким
,ЩОговором, i не може бути збiльшена за домовленiстю cTopiH. За порушення виконання
ПОЗИча,rьником зобов'язань за !оговором позики, загаJIьний розмiр кредиту за яким не
ПеРеВИПIУ€ розмiру однiеТ мiнiмальноi заробiтноТ плати, процентна ставка за кредитом,
порядок if обчислення, порядок сплати прочентiв не можуть бути змiненi у бiк погiршення
для Позичальника.
5.4. СУКУпна сума неустойки (штраф, пеня), що пiдляга€ нарахуванню Позичальнику за
Прострочення виконання грошового зобов'язання, не може перевищувати половини суми,
одержаноi Позичальником за таким [оговором.
5.5. Позичаrrьник несе передбачену законодавством вiдповiдальнiсть, включаючи
кримiнальну, за використання чужих персональних даних та/або умисне отримання Позики
за чужими таJабо пiдробленими документами.
5.6. Закiнчення строку дii ffоговору не звiльняе Позичальника вiд вiдповiдальностi за
порушення його умов, яке маJIо мiсце пiд час дiТ цього Щоговору.
5.7, На пiдставi ст, 259 I]K Украiни, Сторони погодили, що строк позовноТ давностi по
ВиМогам Кредитодавця про стягнення Заборгованостi за кредитним !оговором, в тому числi
неустойки (штрафу), становить 5 (п'ять) poKiB.
5.8. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть вкz}заних ними у цьому !оговорi
реквiзитiв та зобов'язуються сво€часно повiдомляти iншу Сторону про ik змiну, а у разi не
повiдомлення несуть ризик настання несприятливих наслiдкiв.
5.9. Закiнчення строку лii цього !оговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiда_гlьностi за
порушення його умов, яке MulJIo мiсце пiд час дiТ цього !оговору.
5.10. У разi cMepTi Позичальника, що наступила до закiнчення строку дiТ !оговору таlабо до
моменту виконання взятих на себе зобов'язань за цим !оговором, вiдбуваеться перехiд прав i
обов'язкiв (спадщини) вiд фiзичноi особи, яка померла (спадкодавця), до iнших осiб спадкосмцiв (ст. l21б ЦК Украiни).
НеСУТЬ

б. Порядок вирiшення спорiв

Yci спорИ та непороЗумiння/роЗбiжностi щодо укладання, виконання, розiрвання, змiни,
визнання недiйсним повнiстю або частково, а також з будь-яких iнших питань,
що
6.1.

стосуються цього Щоговору, пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв.
6.2. ПозиЧальниК вiдповiдаС переД Позикодавцем за зобов'язанп""",
що виникають з р{ов
цьогО [оговору, BciMa грошовиМи коштамИ та майном, що йомУ належить на правi власностi,
у тому числi cyMicHoT чи спiльноi частковоi, на якi може бути звернено стягнення згiдно з
чинним законодавством УкраТни.
6.3. У разi, якщо Сторони не можуть досягти згоди iз спiрних питань шляхом переговорiв, то
такий спiр вирiшу€ться у судовому порядку згiдно чинному законодавству Украiни.
7. Форс-мажорнi обставини

7.1. Жодна iз cTopiн не несе вiдповiдальностi перед iншою Стороною за невиконання або
ненiшежне виконаннЯ зобов'язань за циМ !оговором, якщо це сталося в результатi
надзвичайних та невiдворотнiх обставин, що об'сктивно унеможливлюють виконання
зобов'язань, передбачених умовами цього !оговору, обов'язкiв згiдно iз законодавчими та
iншимИ нормативНими актаМи (форс-МажорниХ обставин) згiдно iз ст. l4-1 Закону Украiни
<Про торгово-промисловi палати в Украiнi>.
7 .2. При HacTaHHi обставин, зазначених
у п. 7.1 цього Щоговору, Сторона, по вiдношенню до
якоТ TaKi обставини дiють, повинна протягом 5 (п'яти)
робочих днiв з моменту настання
таких обставин повiдомити про них У письмовiй формi iншу Сторону. В такому випадку
строк виконання зобов'язань Сторонами за ,.щоговором вiдповiдно подовжу€ться на строк,
протягом якого вказанi обставини дiють.
7.3. ЯкщО форс-мажОрнi обставини тривають бiльше одного мiсяця, буль-яка iз CTopiH мае
право розiрвати .щоговiр, письмово повiдомивши про це iншу Сторону не менш нiж за l0
(десять) каJ,IендарНих днiВ до передбачуваноТ дати
розiрвання. При цьому Позичальник
повинен зробити повний взаеморозрахунок з Позикодавцем.

Строк дiiЩоговору, порядок внесення змiн та умови припинення {оговору
8.1. !атоЮ укладаннЯ цьогО.ЩоговорУ € дата його пiдписання Сторонами в електроннiй
8.

формi.
8.2. СтроК дii цьогО ЩоговорУ почина€ться з дати його укладання Сторонами i закiнчусться
ocTaHHiM днем строку користування Позикою (лп. 2.З.2 - 2.з.4 !оговору) включно, з
урахуванням строку Позики, передбаченого п. 1.5 цього !оговору.
8.3. Внесення змiН до цьогО Щоговору можливе виключно шляхом пiдписання Сторонами
додаткових угод, Щодаткiв, доповнень тощо, що е невiд'€мною частиною цього [оговору.
8.4. Надходження на поточний рахунок Позикодавця грошових коштiв вiд Позичальника в
достатньомУ обсязi для сплати Заборгованостi е наJ'IежниМ виконанням зобов'язання
ПозичальНика за цим ЩогОвором. У такомУ випадку !оговiр припиня€ свою дiю з дати
зарахування грошових коштiв на рахунок Позикодавця.
8.5. fliя ffоговору припиняеться:
8.5.1. В день повного повернення Позичальником Заборгованостi.
8.5.2. За взаемною згодою CTopiH шляхом пiдписання додатковоi
угоди.
8.5.з. В iншиХ випадках, передбачених чиннИм законодавством УкраТни та цим !оговором.
8.6. !оговiр може бути розiрваний:
8.6.1. За iнiцiативою Позикодавця у разi:
8.6.1.1. НаДання Позичальником Позикодавцю недостовiрноi iнформацiТ д;lя укладання цього

!оговору.
8.6.1,2. Вiдкриття провадження судом по справах з майновими вимогами до ПозичzlJIьника,
ВРаХОВУЮЧИ наДання зустрiчних позовiв вiдносно Позичальника, а також вiдкриття
виконавчОго провадЖення З майновиМи вимогаМи до ПозИчrulьника, виявлення iнших боргiв

Позичальника тощо.
8.6.2. За iнiцiативою Позичальника у разi:
8.6.2.1. Вiдмови вiд договору гlро споживчий кредит згiдно з п. 6.1б Правил.

8.6.2.2. Набрання рiшенням суду законноi сили, за умов виконання Позичальником

зобов'язань за цим rЩоговором.

8.6.з. В iншиХ випацках, передбачених чинним законодавством УкраiЪи та
цим !оговором.
8.7. {ОСТРОКОВе ПРИПинення дiТ чи розiрвання [оговору не ,"irr""r" Позичальника вiд
зобов'язаНня повернутИ ПозикУ та сплатити Hapaxoвaнi проценти за
фактичний строк
користування позикОю у денЬ припиненНя дiТ чи розiрвання цього Щоговору.
8.8. СТОРОни Мають право продовжити строк користування кредитом шляхом укладання
ДОДаТКОВоТ Угоди, змiнити Графiк розрахункiв на умовах, передбачених роздiлом 8 Правил.
9. Iншi умови Щоговору
9.1. Пiсля того, як !оговiр вступа€ в силу, Bci попереднi переговори за ним, листування,
пОпереднi договори, протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi
CTopiH З ПиТань, якi так чи iнакше стосуються цього !оговору, втрачають юридичну силу.
9.2. ПРавила розмiщеннi у вiдкритому доступi, на вебсайтi Товариства https://mywallet.ua .
Укладанням цього !оговору, Позичальник пiдтверджуе, lцо BiH ознайомлений з текстом цих
Правил.
9.3. Мiсцем виконання цього Щоговору с мiсцезнаходження Позикодавця, зазначене у роздiлi
10 цього {оговору.
9.4. СтОрони пiдтверджують, що даний Електронний договiр та Bci .Щодатки, додатковi угоди
ДО НЬОГО, мають таку саму юридичну силу для CTopiH, як док}менти, склаценi на паперових
нОсiях та скрiпленi власноручними пiдписами CTopiH, тобто вчиненi в простiй письмовiй
формi.
9.5. Yci не врегульованi цим !оговором правовiдносини CTopiH, регулюються Правилами та
чинним законодавством УкраiЪи.
9.6. Укладаючи .Щоговiр, Позичальник усвiдомлю€ та пiдтверджуе, що умови .Щоговору лля
нього зрозумiлi, вiдповiдають його iHTepecaM, € розумними та справедливими.
9.7. ПозичаJIьник пiдтверджус, що пiд час укладання !оговору не знаходиться пiд впливом
обману, насильства, погрози, зловмисноТ угоди або збiгу тяжких обставин.
9.8. ПОЗичilльник гарантус, що на момент укладання !оговору BiH не е жодним чином
Обмеженим законом, iншим нормативним актом, судовим рiшенням або iншим,
ПеРеДбаченим чинним законодавством УкраiЪи, способом укладати правочини та виконувати
Bci умови, що з них виникають.
9.9. Пiдписуючи даний {оговiр, Позичальник пiдтверджу€, що:
- BiH не обмежений в дiездатностi, може укладати правочини вiд свого iMeHi, без вiдповiдного
УЗГОДЖеНня з третiми особами, мае Bci права i повноваження, необхiднi для укладення та
пiдписання цього !оговору;
- отримав вiд Позикодавця до укладення цього Щоговору iнформацiю, зазначену у ст. 12
Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
ПОСЛУГ), В ТоМУ числi iнформацiю про механiзми захисту прав споживачiв фiнансових
послуг, розмiщену на Сайтi Товариства у вiльному лоступi;
- ДО УкЛаДення flоговору в електронному виглядi отримав вiд Позикодавця та пiдтвердив
ознаЙомлення з iнформацiею, визначеною ч. 1 ст. 9 Закону Украiни <Про споживче
КРеДиТУвання), у виглядi Паспорту споживчого кредиту, розмiщеного на СаЙтi Товариства у
вiльному доступi;
- НаДа€ ЗГОДУ та дозвiл Позикодавцю на доступ до iнформацiТ, що складас його кредитну
iсторiю, та на збiр, зберiгання, використання, обробку та поширення через бюро кредитних
iсторiй, включене до единого реестру бюро кредитних iсторiй, iнформачii щодо нього та
цЬоГо кредиту, ви3наченоi Законом Украiни кПро органiзацiю формування та обiгу
кредитних iсторiЙ>. Вiдсутнiсть такоi згоди Позичальника ма€ наслiдком вiдмову
Позикодавця в укладеннi !оговору та здiйсненнi кредитноi операuiТ;
- отримав вiд Позикодавця до укладення цього !оговору iнформаuiю, зЕвначену у ч. 2 ст.72
Закону УкраiЪи кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг);
- повiдомлений Позикодавцем про своi права вiдповiдно до ст. 8 Закону Украiни кПро захист
ПеРСОнilльних даних), у т. ч. й про те, що обробка Персональних даних про расове або
етнiчне походження, полiтичнi, релiгiйнi або свiтогляднi переконання, членство в полiтичних
ПаРтiях та професiЙних спiлках, засудження до кримiнального покарання, а також даних, що

життя, бiометричних або генетичних даних, не здiйснюеться
Позикодавцем;
- не перебувас У cTaTyci вiйськовоСлужбовця, резервiста, вiйськовозобов'язаного, про яких
зазначено в п. l5 ст. |4 ЗаконУ УкраiЪи <Про соцiа-llьний i правовий захист
ВiЙСЬКОВОслУжбовцiв та членiв iх сiмей>, до укладення та пiд час дii цього кредитного
договору;
- iнформацiя, надана Позикодавцем, вiдповiдас вимогам законодавства про захист прав
споживачiв та забезпечус правильне розумiння Позич€LIIьником cyTi фiнансовоi послуги без
нав'язування if придбання;
- повiдомлений про мету обробки Прозикодавцем персональних даних Позича-пьника (бульяка iнформацiя про фiзичну особу, у тому числi, але не обмежуючись, iнформацiя tцодо:
прiзвища, iMeHi, по батьковi; iнформацiТ, яка зtвначена у паспортi (або iншому документi, що
посвiдчус особу); реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв (або
iдентифiкацiйного номера згiдно з .Щержавним ресстром фiзичних осiб - платникiв податкiв
та iнших обов'язкових платежiв) або номера (та за наявностi - cepii) паспорта громадянина
Украiни, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття ресстрацiйного номера
облiковоi картки платника податкiв Украiни чи номера паспорта iз записом про вiдмову вiд
СТОСУЮТЬСЯ ЗДОРОВ|я, СТаТеВого

прийнятгя ресстрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв Украiни в
електронному безконтактному HociT; громадянства; адреси реестрацii та фактичного
проживання; мiсця роботи та посади; HoMepiB контактних телефонiв/факсiв; даних про
платоспроможнiсть Позичатtьника, у тому числi про належнiсть йому на правi власностi
маЙна, про розмiр доходiв; адреси електронноi пошти та iнших доповнень (далi
Персональнi данi), а саме: з метою оцiнки фiнансового стану Позичальника та його

спроможностi виконати зобов'язання за !оговором, а також захисту своТх прав та iHTepeciB;
- надае згоду на те, що Позикодавець мае право звертатись за iнформацiею про фiнансовий
стан Позичiulьника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Позичальником родинними, сiмейними,
особистими, дiловими, професiйними або iншими стосунками
соцiальному побутi
Позичальника;
- отримав iнформачiю про право Позикодавця передавати iнформацiю про прострочену
заборгованiсть за цим .Щоговором близьким особам Позичальника;
- отримав iнформачiю про право Позикодавця зч}лучати до врегулювання простроченоi
заборгованостi колекторську компанiю в разi невиконання ним зобов'язань за таким
.Щоговором, а також про встановленi законодавством вимоги до взасмодiТ зi споживачем при
врегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимоги до етичноi поведiнки) та про право на
звернення до НБУ шодо недотримання цих вимог Позикодавцем таlабо колекторською
компанiсю;
- нада€ згоду на те, що у разi невиконання або ненrlлежного виконання зобов'язань
Позичальника перед Позикодавцем на пiдставi цього .Щоговору, Позикодавець мае право
передати Персональнi данi Позичальника TpeTiM особам, з якими Позикодавець перебува€ в
договiрних вiдносинах (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних iсторiй,

у

та

небанкiвським фiнансово-кредитним установам, iншим фiнансовим
установам, колекторським компанiям, органам державноi влади, юридичним компанiям,
банкiвським

адвокатам тощо) для захисту cBoix законних прав та iHTepeciB, стягнення Заборгованостi за
цим [оговором, неустойки (штраф, пеня), збиткiв та застосування iнших засобiв впливу
правового характеру;
- дiе зi згоди другого з подружжя;
- надав згоду, виступаючи в якостi суб'екта персончrльних даних i суб'скта кредитноi icTopii,
на збiр, зберiгання, обробку i передачу cBoix Персональних даних в бюро кредитних iсторiй,
якi cTBopeHi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства Украiни, з якими
Позикодавець перебувае в договiрних вiдносинах, з метою оцiнки фiнансового стану
Заявника та його спроможностi виконати зобов'язання за цим ,Щоговором, а також захисту
прав та iHTepeciB Позикодавця;
- BiH надае згоду банку-емiтенту платiжноi картки здiйснити безспiрне списання грошових
коштiв з банкiвського рахунку Позичальника, з використанням реквiзитiв платiжноi картки,
10

яка використовусться для здiйснення операцiй по цьому рахунку, зазначених в Особистому
кабiнетi, для повного погашення Заборгованостi за цим !оговором (п.7 ,20 Правил);
- для вiдступлення права вимоги за цим Щоговором Позикодавцю не потрiбно будь-яке
погодження Позичальника;
- ВСя iнформацiя, надана Позикодавцю, у т.ч. пiд час заповнення та вiдправлення заяви про
надання кредиту, € повною, актуальною та достовiрною;

-

отримав

вiд Позикодавця повну

i

достовiрну iнформацiю про його дiяльнiсть та

мiсцезнаходження, а також умови отримання кредиту;
- ознайомлений з реквiзитами регулятора ринку небанкiвських фiнансових послуг Нацiонального банку УкраiЪи: для електронного звернення: nbu@bank.qov.ua, дJIя
листування: вул. Iнститутська, 9, м. Киiв-8, 01б01; для подання письмових звернень
громадян: вул. Iнститутська. ll-б, м. КиiЪ-8, 0160l, тел.:0 800 505240; громадська
приймальня: вул. Iнститутська, |2, KiMH. 24;
реквiзитами Щержавноi служби Украihи з питань безпечностi харчових продуктiв та
захисту споживачiв (flержпродспоживслужба): 0l00l, м. Киiв, вул. Б. Грiнченка, l,
https://dpss.qov.ualcontacts , електронна адреса: info@dpss.gov.ua , тел. t38(044) 279-|2-70.
9.10. Недiйснiсть окремих умов цього {оговору, встановлена рiшенням с}д}, не мае
наслiдком недiйсностi всього .Щоговору та в буль-якому випадку не звiльняс Позичальника
вiд грошового зобов'язання повернути Заборгованiсть та неустойку (у разi нарахування) за
!оговором Позикодавцю.
9.1 l. За даним !оговором дiсlне дiс акцiйна пропозицiя за дiючою на момент пiдписання
Щоговору Програмою лояльностi Позикодавця, розмiщеноi на вебсайтi Товариства.
10.
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pip Jф U А7 5З206490000026502052б0
в АТ КБ кПРИВАТБАнк) м. КиiЪ

[иректор

1

550

А.Мамателашвiлi

tt

Додаток 1
Примiрного
до
договору надання коштiв у позику,
в тому числi i на умовах фiнансового кредиту

J{b_

вц

(_)

20_

р.

Графiк розрахункiв
1. Щей Графiк мiстить розрахунок сплати Суми позики i процентiв за користування
кредитом
iз зазначенням дати платежу (повернення кредиту,u,rроцБ"riв), а саме:

TepMiH
платежу

Сума кредиту

рррр.мм.дд.

Грн

Проценти за
користування
кредитом
Грн

Загальна сума,
що пiдлягае
сплатi
Грн

Строк кредиту

Кiлькiсть днiв

урахуванням нzlлежного, повного та своечасного виконання Позичальником зобов'язань за
щоговором позики.
разi невиконання чи несвоечасного виконання Позичальником
зобов'язань за !оговором заг€шьну суму, що пiдлягас сплатi, може бути збiльшено на
суму
додатково нарахованих процентiв та неустойки (штраф, пеня).
з. У випадку змiни будь-яких вiдомостей, зазначени* цuоrу Графiку, Позича,rьник
у
доручае
позикодавцю самостiйно оновити (актуа,riзувати) Графiк poapu*yrrniB шляхом внесення
у
нього вiдповiдних змiн та розмiстити данi в особистому кабiн"ii По."чальника на Сайтi
Позикодавця.

У

4.

Реквiзити та пiдписи CTopiH

ПОЗИЧАЛЬНИК:
Фiзична особа - ПIБ,
Паспорт серii
J\Ъ
Виданий

_

рнокпп (Iпн)

Зареестрований за адресою:
тел. +380

(

)

Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

ПОЗИКОДАВЕЦЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
КФIНАНСОВА КОМПАНIЯ КВОЛЛСТ>
Кол С{РПОУ 4l ЗЗ67З0
Мiсцезнаходження: 04070, м. КиТв
вулиця Боричiв TiK, булинок 30
р/р Jф UA75320649000002650205260
в АТ КБ (ПРИВАТБАнк) м. КиiЪ

Щиректор

1

550

А.Мамателашвiлi

пIБ
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Додаток 2
Примiрного
надання
коштiв
до
договору
у позику,
в тому числi i на умовах фiнансового кредиту

NЬ_

вiд

(_)

20_

р.

Паспорт споживчого кредиry
Iнформацiяо яка нада€ться споживачу до укладення договору про споживчий
кредит
(Стандартизована форма)
l. Iнформацiя

та KoHTaKTHi данi кредитодавця

Найменування кредитодавця та його
структурного або вiдокремленого пiдроздiлу
в якому поширюеться iнформацiя

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА

Мiсцезнаходження кредитодавця та адреса
структурного або вiдокремленого пiдроздiлу,
в якому поширю€ться iнформацiя

УкраiЪа, 04070, м. Киiв, вул. Боричiв TiK, бул.

Лiцензiя/Свiдоцтво

Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоi
установи серiя ФК Jtlb 943 вiд 28.09.20l7,
видане Нацiона;lьною комiсiсю, tцо здiйснюе
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг (Нацкомфiнпослуг)

компАнIя "воллст"

30

Лiцензiя на провадження господарськоi
дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM
професiйноi дiяльностi на ринк} чiнних
паперiв), а саме: надання коштiв у позику, в
тому числi i на умовах фiнансового кредиту,
видана 1 8.1 0.201 7, строк дii лiцензiТ безстрокова, розпорядження
Нацкомфiнпослуг вiд 18.10.2017 J\Ъ 4l02
_049

Номер контактного телефону

0(800)-2

Адреса електронноi пошти

info@mywallet.net.ua

Адреса офiцiйного веб-сайту

http://mywallet.ua
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2. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi кредитного посередника

Найменування кредитного посередника
Мiсцезнаходження
Номер контактного телефону
Адреса електронноТ пошти

вiдсутнiй

Адреса офiцiйного веб-сайту
З. OcHoBHi умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту
Сума

/

лiмiт кредиту, грн.

кредит

вiд 1000 до 30000 грн

Строк кредитування

вiд 5 до 30 календарних днiв

Мета отримання кредиту

споживчi цiлi

Спосiб та строк надання кредиту

безготiвковим шляхом

Можливi види (форми) забезпечення
кредиту

без забезпечення

Необхiднiсть проведення оцiнки
забезпечення кредиту

Hl

Мiнiмальний розмiр власного платежу
(фiнансовоi участi) споживача за умови

0% (не потрiбен)

отримання кредиту на придбання
товару/роботи/послуги, О/о

4. Iнформачiя щодо opicHToBHoi реальноi рiчноi процентноi ставки та opicHToBHoT загальноi
BapTocTi кредиту для споживача

Процентна ставка, вiдсоткiв рiчних

вiд 3б,5% до 7ЗOYо

Тип процентноТ ставки

фiксована

Порядок змiни змiнюваноi процентноi
ставки

не передбачено

Платежi за додатковi та супутнi послуги
кредитодавця, обов'язковi для укладання
договору, грн.:

не передбачено

Застереження: витрати на TaKi послуги
можуть змiнюватися протягом строку лii
договору про споживчий кредит

вiдсутнi

Платежi за послуги кредитного посередника,
що пiдлягають сплатi споживачем, грн.

кредитний посередник вiдсутнiй

Загальнi витрати за кредитом, грн.

б00,00 грн

OpieHToBHa загчuIьна BapTicTb кредиту для
споживача за весь строк користування

l600,00 грн

кредитом (у т.ч. тiло кредиту, вiдсотки,
KoMicii та iншi платежi), грн, (за
припущення, що сумакредиту становить 1
000 грн., строк кредиту 30 (тридцять)
кzrлендарних днiв, процентна ставка 2О/о за
день)
PeaTlbHa рiчна процентна ставка, вiдсоткiв

вiдЗ6,5Yо до 7ЗOОh

рiчних
Платежi за додатковi та супутнi послуги
TpeTix осiб, обов'язковi для укладення
договору/отримання кредиту, грн:
1.

послуги HoTapiyca

не передбачено

Hl

2. послуги оцiнювача

Hl

З. послуги страховика

Hl

Застереження: наведенi обчислення реальноi рiчноТ процентноТ ставки та opieHToBHoi загальноi
BapTocTi кредиту для споживача с репрезентативними та базуються на обраних споживачем
умовах кредитування, виклацених вище, i на припущеннi, rцо договiр про споживчий кредит
заJIишатиметься дiйсним протягом погодженого строку, а кредитодавець i споживач
виконають своi обов'язки на умовах та у строки, визначенi в договорi.
Реальна рiчна процентна ставка обчислена на ocHoBi припущення, що процентна ставка та
iншi платежi за послуги кредитодавця з€Llrишатимуться незмiнними та застосовуватимуться
протягом строку дiТ договору про споживчий кредит.
Застереження: використання iнших способiв надання кредиту та/або змiна iнших
вищезiLзначених умов кредитування можуть мати наслiдком застосування iншоi реальноТ
рiчноi процентноi ставки та opieHToBHoi загальноТ BapTocTi кредиту для споживача.
5. Порядок повернення кредиту

Кiлькiсть та розмiр платежiв, перiодичнiсть

внесення

Вiдповiдно до графiку розрахункiв, що мiстить
розрахунок суми кредиту i процентiв за
користування кредитом iз зазначенням дати
платежу, термiпу до кiнця строку кредиту

б. Додаткова iнформацiя

Наслiдки прострочення виконання та"/або
невиконання зобов'язань за договором про
споживчий кредит:
пеня
штраф

Hl
50% вiд суми кредиту на 5 (п'ятий) лень

прострочення строку кредиту

процентна ставка, яка застосовусться при
невиконаннi зобов'язання щодо повернення
кредиту

iншi платежi

процентна ставка не змiнна вiдповiдно
процентноi ставки за кредитним договором

н1

7. Iншi важливi правовi аспекти

Споживач мас право безкоштовно отримати копiю проекту договору про споживчий кредит у
письмовiй чи електроннiй формi за cBoiM вибором. I_{e положення не застосовуеться у разi
вiдмови кредитодавця вiд продовження процесу укладання договору зi споживачем.
Споживач мас право вiдмовитися вiд договору
про споживчий кредит протягом 14
кыIендарних днiв у порядку та на умовах,
визначених Законом УкраiЪи "Про споживче
кредитування".

так

Споживач мае право достроково повернути споживчий кредит без будь-якоi додатковоi плати,
повОязаноТ з достроковим поверненням. .Щоговором про споживчий кредит може бути
встановлений обов'язок повiдомлення кредитодавця про HaMip дострокового повернення
споживчого кредиту з оформленням вiдповiдного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть вiдрiзнятися вiд iнформацii, наведеноТ в цьому
Паспортi споживчого кредиту, та будуть зiulежати вiд проведеноi кредитодавцем оцiнки
кредитоспроможностi споживача з урахуванням, зокрема, наданоТ ним iнформацii про
майновий та сiмейний стан, розмiр доходiв тощо.
flaTa надання iнформацiТ

Ilя iнформацiя зберiгае чиннiсть та е актуt}льною
до внесення вiдповiдних змiн у Внутрiшнi
правила та Примiрний договiр надання коштiв у
позику

Пiдпис кредитодавця:
Пiдтверджую отримання та ознайомлення з iнформацiею про умови кредитування та opieHToBнy
заг€}льну BapTicTb кредиту, наданi виходячи iз обраних мною }мов кредитування.
Пiдтверлжую отримання мною Bcix пояснень, необхiдних для забезпечення можливостi
оцiнити, чи адаптовано договiр до Moix потреб та фiнансовоТ ситуацii, зокрема шляхом
роз'яснення наведеноТ iнформачii, в тому числi сутт€вих характеристик запропонованих послуг
та певних наслiдкiв, якi вони можуть мати для мене, в тому числi в разi невиконання мною
зобов'язань за таким договором.
Електронний пiдпис споживача:

пIБ
Одноразовий Iдентифiкатор

