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Щодаток 1

до Внутрiшнiх правил надання коштiв у позику,
в тому числi i на умовах фiнансового кредиту

ТоВ (Фк (ВоЛЛ€Т)

(ФIнАнсоВА
04070, м. Киiв,

,

р.20

вулиця Боричiв TiK, будинок 30, в особi
(вказати посаду, ПIБ)

що дiе на пiдставi , з однiсi сторони, та
(вказати: Статуту, довiреностi, положення тощо)

(далi - Позичальник),
(вказа,ги для фiзи.lноi особи: прiзвиrце, iм'я, по батьковi, паспорт громадянина Украiни (або iнший докумеI{т, що
lltlсвiдчус особу та вiдповiлно до закоrlодавства Укратни моя<е бути викориотаний на територii УкраIни для уклалеIJIIя
rrраво.tинiв), ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв, номер (та за t-lаявностi - cepiKl) паспорТа гроN,It}ДяrlиIJа

YKpaiHrl, В ЯКОlчIу проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реестрачiйrlого номера облiковоТ картки rIJtaTI,II4Ka

податкiв, чи номер паспорта iз записоп,t про вiдмову вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоi картки платнI4ка

податкiВ в електроннОму безконтаКтному Hocii, унiкальниЙ номер записУ в единомУ державномУ демографiчному peccTpi

(за 1rаявностi), Якщо за звичаями нацiональноi меншини, до якоi нtшежить особа, прiзвище або по батьковi не с складовими

iMeHi, зазначаються лише складовi iMeHi)

з другоТ сторони, разом надалi - Сторони, окремо Сторона, керуючись чинниМ

законодавством УкраТни, уклали цей договф надання коштiв у позику, в тому числi i на

умовах фiнансового кредиту (далi - Щоговiр) про наступне,

1. Предмет Щоговору
1.1. ПозиКодавецЬ в порядкУ i на умовах, визначених цим !оговором, надас Позичальнику
грошовi кошти у Позику (фiнансовиЙ кредит) у cyMi ( ) гривень
(далi Сума позики) на умовах cTpoкoBocTi, зворотностi, платностi, а ПозичальниК

зобов'язусться повернути Позику та сплатити проценти за користування Позикою, зазначенi

у п. Z.3 цього !оговору, у визначений цим .Щоговором строк.
1.2. Загальна Сума позики та yci розрахунки за цим Щоговором здiйснюються у нацiональнiй
ваJIютi УкраТни - гривнi.
1,3. Тип кредиту: кредит.
|.4. Мета отримання кредиту - для задоволення особистих потреб, не пов'язаниХ iЗ

пiдприемницькою, нез.}лежною професiйною дiяльнiстю (споживчi цiлi).
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пiзнiше 23:00 год. ( ) 20 року включно.
позича-пьник попереджений Позикодавцем та розумiе, Iцо дана необхiднiсть викликана

можливими збоями у роботi електронних банкiвських cepBiciB у перiод високого
навантаження, оновленням iх технiчних засобiв таlабо проведенням регламентних робiт
технiчних систем Товариства, доступ до Сайту якого може буги обмежено.

1.6. Термiни та поняття, що вживаються у цьомУ Щоговорi, застосовуються у значеннi,

визначеному Внугрiшнiми правилами надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах

фiнансового кредиту, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНlСТК)
кФIндНСОВД КОМПДНUI <<BОЛЛСТ)), що е невiд'смною частиною цього Щоговору (далi -

11равила).

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 Електронного
пiдпису одноразовим iдентифiкатором.
2.2. |_\ей Щоговiр с укладеним з моменту безготiвкового перерахування Суми позики на

банкiвський paxyTroK, вказаний Позичальником, та дiс до повного виконання Позичальником
своiх зобов'язань за цим .Щоговором.
2.3. Строки та проценти (процентна ставка фiксована) за користування Позикою за цим

Щоговором обчислюються за фактичну кiлькiсть кыIендарних днiв користування Позикою у
розрахунковому перiодi: 365 днiв - у роцi, фактична кiлькiсть днiв - у вiдповiдному мiсяцi на
наступних умовах:
2.З.|. Протягом строку Позики, встановленого п, 1.5 цього Щоговору процентна ставка з

урахуванням фактичноТ кiлькостi днiв користування Позикою, вiд суми Позики, становить:

% (_ гривень _ копiйок) за першi п'ять днiв користування Позикою
незаJIежно вiд строку ii погашення, у т.ч. при достроковому погашеннi,

% вiд Суrии 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 !оговору,
Позикодавець здiйснюе нарахування процентiв на строк до 30 (тридцяти) календарних днiв,
що слiдують за ocTaHHiM днем строку користування Позикою, у розмiрi _ % вiд Суми
позики, щоденно, передбачених п. 2.3.1 цього Щоговору.
2.3,З, У разi користрання Позикою з 31 (тридцять першого) по 60 (шiстдесятий) день, що
слiдують за ocTaHHiM днем строку користування Позикою, Позикодавець здiйснюе
нарахування процентiв у розмiрi _ % вiд.Суми позики, щоденно, передбачених rт. 2.3.2

цього [оговору.
2.З,4. У разi користування Позикою з б1 (шiстдесят першого) по 90 (дев'яностий) день, пtо

слiдують за ocTaHHiM днем строку користування Позикою, Позикодавець здiйснюс
нарахування процентiв у розмiрi _ % вiд Суми позики, щоденно, передбачених п. 2.З.3

цього Щоговору.
2,З,5. Сукупна сума нарахування процентiв, передбачених пунктами 2.3.2 - 2.З.4 цього

flоговору, не може перевищувати розмiру подвiйноТ суми, одержаноi Позичальником за

таким .Щоговором.
2.З.6. З 51 (п'ятдесят першого) лня користування Позикою понад строк, встановлениЙ п. 1.5

цього,Щоговору, Позикодавець мае право припинити нарахрання процентiв Позичальнику.
2.3,7 . Строк кредитрання - до 90 (дев'яноста) днiв, без урахування пролонгацiй.
2,З.8, У разi пролонгацiТ Щоговору шляхом укладання додаткового договору (угоди)

Позикодавець здiйснюе нарахування процентiв за фактичну кiлькiсть календарних днiв
користрання Позикою, що слiдуrоть за ocTaHHiM днем строку користування Позикою, у
розмiрi _% вiд Суми позики, щоденно, передбачених п. 2.3.1 цього.Щоговору.
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Z,З.9, На вимогу Позикодавця, доведену до Позичальника шляхом розмiщення вiдповiдного
повiдомлення в Особистому кабiнетi, Позичальник за порушення умов flоговору
зобов'язаний сплатити неустойку (штраф) у розмiрi 50 О/о вiд Суми позики, передбаченоi
п. 1.1 цього .Щоговору, на л'ятий день користування Позикою понад строк, встановлений
п, 1.5 цього !оговору.
2.3.10. Позикодавець мас право нарахрати Позичальнику пеню в розмiрi подвiйноi облiковоТ
ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла у перiол, за який сплачуеться пеня, вiд Суми
позики, за кожен день прострочення,
2.4. Позикодавець залишас за собою право списання (частково або повнiстю) суми
нарахованих процентiв за користування Позикою пiсля закiнчення строку, визначеного п. 1.5

цього flоговору; нарахованих процентiв згiдно з пунктами 2.З,2 * 2.З.4 Щоговору; суми
неустойки; у тому числi за письмовим зверненням Позичальника.
2.5. При виникненнi Заборгованостi за цим Щоговором, Позикодацець, в першу чергу,
повiдомляс Позичальнику про наявнiсть такоi Заборгованостi по телефону або надсилас
СМС-iнформ}ъання та електронне повiдомлення до Особистого кабiнету. Якщо Позичальник
не погаша€ Заборгованiсть та не укладае додаткового договору (уголи) до flоговору,
Позикодавець ма€ право звернуtися до суду з позовом про стягнення боргу.
2.6. Мох<ливiсть пролонгацii Щоговору позики через Особистий кабiнет передбачена пп. 7.15
* 7 .|7 Правил.
2.7, Щеталiзована iнформацiя щодо визначення сукупноi BapTocTi Позики при HapaxyBaHHi
основних процентiв у вiдповiдностi до п.2.З.I цього !оговору зазначена у Графiку
розрахункiв, який с невiд'емною частиною цього rЩоговору.
2.8. Позичальник мас право вiдмовитися вiд Щоговору протягом 14 календарних днiв з дня
його укладення згiдно з п. 6.1б Правил та чинного законодавства.
2.9. Додатковi платнi фiнансовi послуги Щоговором не передбаченi.
2.10, Кредит надасться Позичальнику без забезпечення виконання його зобов'язань за цим
fl оговором (бланковий крелит).
2.||. Надання кредиту за цим !оговором не передбачае необхiднiсть укладання
Позичальником договорiв щодо додаткових чи с)дIутнiх послуг TpeTix осiб, пов'язаних з

отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.
Z.|2. В результатi отримання кредиту не передбачена сплата податкiв або зборiв за рах}цок
позичальника.
2.13. Укладаючи цей Договiр, Позичальник надае Позикодавцю повний законний дозвiл в

односторонньому порядку дебетувати з paxyнKiB Позич.lльника у будь-яких банках суми
будь-яких Заборгованостей за,Щоговором чи будь-якими змiнами чи доповненнями до нього
згiдно з п. З,1.4 цього Щоговору.

3. Права та обов'язки CTopiH
3.1. Позикодавець мас право:
3.1.1. Вiдмовити у видачi Позики у разi вiдсутностi технiчноi можливостi перерахувати
Позичальнику кошти на банкiвський рахунок.
З.1.2, Вимагати вiд ПозичаJIьника повернення Суми позики, процентiв за користування
Позикою та виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених Правилами та цим,Щоговором,
3.1.3. Вимагати вiд ПозичаJIьника дострокового повернення Позики, сплати процентiв за
користрання Позикою у повному обсязi, якщо:

. Позичальник надав Позикодавцю недостовiрнi вiдомостi для укладення цього
Щоговору;

. внесено негативну iнформацiю про Позичальника до бюро кредитних iсторiй;

. вiдкрито провадження судом по справах з майновими вимогами до ПозичutJIьника,
враховуючи подання зустрiчних позовiв вiдносно Позичальникц а також вiдкриття
виконавчого провадження з майновими вимогами до ПозичrUIьника, виявлення iнших
боргiв Позичальника;

. не здiйснено протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з дати настанця платежу,
визначеного Графiком розрахункiв, оплати Суми позики таlабо процентiв.



з.|.4. Вимагати вiд обслуговуючого банку Позичальника за допомогою вiдповiдного

платiжного дорrrення одностороннього та остаточного знятТя загальноi суми Заборгованостi

Позичальника з його платiжноi картки.
з.1.5. Повернуги за письмовою заявою Позичальника переплачену (надмiрно сплачену) Суrу
позики або зарахувати переплачену суму в рахунок оплати процентiв за користування

кредитом у разi укладання Позичальником нового договору позики.

3.1.6. За згодою Позичальника отримувати вiд Позичальника данi про його

платоспроможнiсть, у тому числi про належнiсть йому на правi власностi майна, про розмiр
доходiв та iншу iнформацiю, з метою аналiзу спроможностi Позичальника сво€часно

повернуги наданий кредит та сплатити проценти за користування кредитом.

3,1,.'l, Залl"rати до врегулювання простроченоi заборгованостi колекторську компанiю, у тому
числi, але не виключно, ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ <КРЕДИТ
НЕТ)), код за сдрпоу 44з48251, 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 flоговором.
3.1.8. Самостiйно або iз залуrенням TpeTix осiб перевiряти вiдомостi та iнформацiю, надану

Позичальником, у тому числi запитувати TpeTix осiб, зокрема тих, що пов'язанi родинними,
дiловими, професiйними чи особистими зв'язками iз Позичальником, про достовiрнiсть
наданих Позичальником вiдомостей та передавати вiдповiдну iнформацiю в бюро кредитних
iсторiй, яке включене до единого реестру бюро кредитних iсторiй, для формування
кредитноТ icTopii Позичальника.
3.1.9. Iнiцiювати внесення змiн до цього Щоговору шляхом укладання додатковоi угоди, у
тому числi шляхом пiдписання Позичальником гарантiйного листа про Реструктуризацiю
зобов'язань за,Щоговором позики.
3.1.10. У випадку продажу, переуступки права вимоги за цим,Щоговором, протягом п'яти

робочих днiв з дня укладення договору про вiдступлення права вимоги, сповiстити бюро
кредитних iсторiй, в яке передавi}лася 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 ,Щоговором.

3.2. Позикодавець зобов'язаний:
3.2.1. За умови належного виконання Позичальником умов цього Щоговору, надати
Позичальнику Суму позики у строки та в розмiрi, визначенi цим.Щоговором.
3,2.2, Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за цим flоговором (у тому числi

дострокове) як частинами, так i у повному обсязi.
3 .2,3 . Повiдомити Позичальника про змiну реквiзитiв, вказаних у роздiлi l0 цього !оговору,
протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення таких змiн шляхом направлення
слектронного повiдомлення через Особистий кабiнет таlабо шляхом СМС-повiдомлення, або

розмiшценням вiдповiдних змiн на офiцiйному вебсайтi Позикодавця.
З,2.4. На вимогу Позичальника надавати iнформацiю щодо послуг, якi надае Позикодавець, tl

також право на отримання, яке закрiплено в законах УкраТни.
З.2,5. Безоплатно передавати iнформацiю щодо Bcix споживчих кредитiв Позичальника у
порядку, визначеному Законом Украiни <Про органiзацiю формування та обiгу кредитних
iсторiй>, хоча б до одного бюро кредитних iсторiй, включеного до Сдиного ресстру бюро
кредитних iсторiй.
З.2.6. У разi продажу, переуступки права вимоги за.Щоговором позики протягом п'яти

робочих днiв з дня укладення договору про вiдступлення права вимоги надати до Bcix бюро
кредитних iсторiй, до яких передавалася iнформацiя за таким договором:

1) у разi якщо право вимоги за договором про споживчий кредит вiдступлено на користь
юридичноi особи: повне найменування; мiсцезнаходження; iдентифiкацiйний код у Сдиному
державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань
Украiни; iнформацiю для здiйснення зв'язку з юридичною особою (номер телефону, адресу
електронноi пошти);

2) у разi якщо право вимоги за договором про споживчий кредит вiдст,уплено на користь

фiзичноi особи чи фiзичноТ особи - пiдприсмця, - iнформацiю про факт такого вiдступлення.



3.2.], Не повiдомляти iнформачiю про укладення Позичальником Щоговору позики, Його

умови, стан виконання, наявнiсть простроченоI заборгованостi та ii розмiр особам, якi не е

стороною цього договору. Така заборона не поширюсться на випадки повiдомлення
зазначеноi iнформачiI представникам, спадкоемцям, пор)rurителям, маЙновим пор)л{ителям

Позичальника, TpeTiM особам, взасмодiя з якими передбачена ,Щоговором позики та якi
надаJIи згоду на таку взаемодiю, а також на випадки передачi iнформачii про прострочену
заборгованiсть близьким особам Позичальника iз дотриманням вимог ч. б ст. 25 Закону
УкраТни <Про споживче кредитування)), за умови наявностi у Щоговорi позики волевиявлення
Позичальника щодо передачi зазначеноi iнформацii.
З.2,8. Виконувати iншi зобов'язання, передбаченi Правилами та цим !оговором.

3.3. Позичальник мас право:
3.3.1. Передавати своi iдентифiкацiйнi данi за допомогою засобiв Системи BankID НБУ.
З.3.2. Передавати копiю iдентифiкацiйного документа або iншого документа, на якиЙ
накладений КЕП Позичальника.
З.З.3. Отримувати iнформацiю з питань надання фiнансових послуг Позичальника щодо
послуги, якi надае Позикодавець, iнформацiю, право на отримання якоi 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 Реструктуризаuiю
зобов'язань за,Щоговором позики.
3.3.5. Вiдмовитися вiд договору про споживчий кредит згiдно з п. 6.16 Правил.
З.З.6. Повернуги за письмовою заявою переплачену (надмiрно сплачену) Позикодавцю Суму
позики або iнiцiювати зарахування переплаченоi суми в рахунок оплати процентiв За

користрання кредитом у разi укладання нового договору позики протягом 20 (двадцяти)
календарних днiв з дня переплати (надмiрно сплаченоТ) Суrи позики, вiдображеноi в

Особистому кабiнетi Позичальника.
3.3.7. Щостроково повернуги повнiстю або частково Суму позики з урахування процентiв за

користування Позикою згiдно з Графiком розрахункiв. У випадку дострокового повернення
кредиту Позичальник сплачуе проценти за користрання Позикою за перiод фактичного
користування кредитом та неустойку (за умови ii нарахрання).
3.3.8. Звернугися до НБУ у разi порушення Позикодавцем/кредитодавцем, новим кредитором
таlабо колекторською компанiсю законодавства у сферi споживчого кредитування, у тому
числi порушення вимог щодо взаемодii iз Споживачами при врегулюваннi простроченоi
заборгованостi (вимог щодо етичноТ поведiнки), а також на звернення до суду з позовом про
вiдшкодування шкоди, завданоi Споживачу у процесi врегулювання простроченоТ
заборгованостi.
3.3.9, Забезпечувати iншi права, визначенi чинним законодавством та цим,Щоговором.

3.4. Позичальник зобов'язаний:
З,4.|. flля укладення Щоговору надати Позикодавцю Bci необхiднi документи, достовiрну та

дiйсну iнформацiю про себе, свiй фiнансовий стан, мету отримання Позики, включаЮчи
персональнi данi згiдно з п. 4.5 Правил, та умов цього Щоговору.
3.4.2.Не пiзнiше даlи,.вказаноi у п. 1.5 цього Щоговору, повернуги Суму позики в повному
обсязi, сплатити проценти за корист}ъання Позикою в порядку, визначеному цим Щоговором
та додатковими )тодами до нього.
3,4.3, Про змiну реквiзитiв) зазначених у роздiлi 9 цього ,Щоговору, повiдомити Позикодавця

протягом З (трьох) календарних днiв з моменту виникнення таких змiн шляхом направлення

електронного повiдомлення на електронну адресу Позикодавця, З наДаННЯМ (У РаЗi
необхiдностi) вiдповiдних документiв, що пiдтверджують данi змiни.
3.4,4. У випадкУ прострочення строку користУвання кредитом та виникнення простроченоТ

заборгованостi за цим Щоговором - поверн},ти Позику та у повному обсязi сплатити
проценти за користрання Позикою, виходячи з фактичного строку користрання Позикою,
включаючи день фактичного повернення кредиту.



з.4.5, Визнати електроннi документи, складенi Сторонами (заяви, договори, додатки,

додатковi угоди тощо) вiдповiдно до Закону Украiни <про електронну комерuiю)) як

документи, складенi в простiй письмовiй формi вiдповiдно до чинного законодавства

Украiни.
3,4.6. Протягом 7 (семи) календарних днiв з дати подання електронного повlдомлення з

накладенням Влектронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором у поряДку, визначеномУ
правилами про вiдмову вiд .Щоговору, Позичальник зобов'язаний повернуIи Позикодавцю
грошовi кошти, одержанi згiдно з цим ,Щоговором, та сплатити проценти за перiод з дня
одержання коштiв до дня Тх повернення за ставкою, встановленою Щоговором.
З ,4.1 . Нести вiдповiдальнiсть, передбачену роздiлом 5 цього Щоговору.
З.4.8. Протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з дня одержання повiдомлення про

дострокове повернення Суми позики у повному обсязi (п.З.1.3 цього !оговору) здiйснити
оплату кредиту, прочентiв та HapaxoBaHoi неустойки у розмiрi та за реквiзитами, вказаними у
цьому .Щоговорi таlабо повiдомленнi.
З.4,9, Виконувати iншi зобов'язання, передбаченi Правилами та цим ffоговором.

4. Порядок повернення Позики та сплати процентiв за користування Позикою
4.1. Позичальник зобов'язаний здiйснити повернення Позики та нарахованих процентiв на

умовах, встановлених цим .Щоговором. Сторони досягли згоди, що повернення Позики та

сплата процентiв за користування Позикою здiйснюватиметься у вiдповiдностi до умов цього
договору та Графiку розрахункiв.
4.2. Строк та проценти за корист}ъання Позикою, нарахування процентiв за цим ,Щоговором
обчислюються за фактичну кiлькiсть календарних днiв користрання Позикою. При цьому,
проценти за користування Позикою нараховуються з дня надання Позики Позичальнику
(день перерахування грошових коштiв на банкiвський рахунок Позичальника) до дня повного
погашення Заборгованостi за Позикою (зарахрання на поточний рахунок Позикодавця)
включно. Нарахрання i сплата процентiв проводиться на заJIишок Заборгованостi за

Позикою.
4.3. Заборгованiсть за Щоговором позики, що включае в себе суму Позики, HapaxoBaHi
проценти за користрання Позикою, додатковi проценти за несвоечасне повернення Суми
позики та неустойку (штраф, пеня) пiдлягае 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. У разi недостатностi суми здiйсненого платежу Позичальником для виконання
зобов'язання за Електронним договором у повному обсязi ця сума погашае вимоги
Товариства у такiй черговостi:

1) у першу чергу сплачуються проценти за користування Позикою та Сума позики;
2) у дргу чергу сплачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до договору про

споживчий кредит. При цьому, сума неустоЙки не може перевищувати половини суI\4и,

одержаноТ Позичальником за таким Щоговором, i не може буги збiльшена за домовленiстю
cTopiH (ст. 2l Закону Украiни кПро споживче кредитрання>).
4,5. Реальна рiчна процентна ставка обчислюеться вiдповiдно до вимог, встановлених
Постановою Правлiння НБУ вiд 11.02.2021р, JЮ 16 (далi - Постанова) uПро затвердження
Правил розрахунку небанкiвськими фiнансовими установами Украiни загальноI BapTocTi

кредиту для споживача та реальноi рiчноi процентноi ставки за договором про споживчий
кредит> (далi Правила НБУ), мас базуватися на припущеннi, ш{о 'Цоговiр позики
залишасться дiйсним протягом погодженого строку та що Сторони виконають своТ обов'язки
на умовах та у строки, визначенi в Щоговорi, i становить 7о рiчних.
4.6. Загальна BapTicTb кредиту для Позичальника розраховусться у грошовому виразi згiдно з

методикою розрахунку загальноТ BapTocTi кредитудля ПозичilJIьника, наведеного в додатку 1

до Правил НБУ. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни, загiulьна BapTicTb

кредиту для Позичальника становить ) гривень.
4.7. I]им ,Щоговором таlабо Правилами не передбачена сплата Позичальником будь-яких
комiсiй та iнших обов'язкових платежiв за додатковi та супрнi послуги Позикодавця таlабо



кредитного посередника (за наявностi), пов'язаних з одержанням, обслуговуванням,
погашенням кредиту та укладанням цього Щоговору (у тому числi за ведення paxyHKiB),

4.8. У разi пролонгацiТ Щоговору Позичальник сплачу€ лише обов'язковий платiж, який
враховус проценти за користування Позикою з дня пiдписання fоговору позики до дня
пiдписання додатковоi угоди до Щоговору в повному обсязi в день обрання пролонгацiТ в

Особистому кабiнетi Позичальника.
4.9. У разi сплати Позичальником суми обов'язкового платежу наступним днем обраноI
пролонгацii Щоговору таlабо не в повному обсязi, такий платiж буле зараховано як сплата
Заборгованостi за Щоговором позики.
4,10, Послуга пролонгацii можлива наступного дня, лише через сплату обов'язкого платехtу
через Особистий кабiнет в день обрання lrролонгацii Позичальником. Кошти, зарахованi
через касу бiдь-якого банку таlабо банкiвським lrереказом, будуть зарахованi на погашення
Забогованостi або простроченоi Заборгованостi за Щоговором позики.
4.11. У разi надходження обов'язкового платежу наступним днем обраноi пролонгаuii

!оговору таlабо не в повному обсязi для подаJIьшоi пролонгацii такий платiж враховуеться
як проценти за користування кредитом.
4.I2, Позичальник пiдтверджуе, що повiдомлений Позикодавцем та розумiс, що згiдно з

п. 8.4 ст. 8 Закону Украiни <Про платiжнi системи та переказ коштiв в Украiнi>,
внугрiшньобанкiвський переказ виконуеться в строк до двох операuiйних днiв, а

мiжбанкiвський - до трьох операчiйних днiв, у зв'язку з цим фактичне погашення
Заборгованостi (зарахування грошових коштiв на поточний рахунок Позикодавця) За

f{оговором позики може вiдбуrися в будь-який день, в межах зазначених cTpoKiB, що може
спричинити прострочення виконання грошових зобов'язань Позича_гlьника.
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 погодж).ються, що повернення Заборгованостi за цим .Щоговором Мо}ке

здiйснюватись третьою особою Позичальника. В такому випадку вважасться, Що

Позичальник повiдомив такiй особи iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну/персоналЬНУ,

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 Договором вiдповiдно до ста. 528 ЦК
УкраТни.

5. Вiдповiдальнiсть CTopiH
5.1, За порушення умов (невиконання або неналежне виконання) цього.Щоговору Сторони
I-tecyTb вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства УкраТни та умов цього ,ЩоговорУ.
5,2, За користування Позикою понад строк, встановлений п, 1.5 .Щоговору, ПозичальнИк
зобов'язуеться сплатити Позикодавцю неустойку (штраф таlабо пеню) вiдповiдно до пп, 2.3.[l

- 2,З.9 цього Щоговору.
5.3. Сукупна c).N.{a неустойки (штраф, пеня) та iнших платежiв, що пiдлягаЮть сплатi

споживачем за порушення виконання його зобов'язань на пiдставi flоговору ПоЗИКИ,

загальний розмiр кредиту за яким не перевищуе розмiру однiеi мiнiмальноТ заробiтноi плати,

не може перевищувати розмiру подвiйноТ Qуми, одержаноТ ПозичальникоМ за такИМ

Щоговором, i не може буrи збiльшена за домовленiстю cTopiH. За порушення виконання

Позичальником зобов'язань за ,Щоговором позики, загальниЙ розмiр кредиту за якИМ не

перевиIцус розмiру однiеi мiнiмальнот заробiтноi плати, процентна ставка за кредитом,

порядоК Ti обчислення, поряДок сплатИ процентiв не можутъ бути змiненi у бiк погiршення

для Позичальника.
5.4. СукуПна сума неустойкИ (штраф, пеня), що пiдлягае нарахуванню Позичальнику за

прострочення виконання грошового зобов'язання, не може перевищувати половини суми,
одержаноТ Позичальником за таким Щоговором
5.5. Позичальник несе передбачену законодавством вlдповlдальнlсть, включаючи
кримiнальну, за використання чужих персональних даних таlабо умисне отримання Позики

за чужими таlабо пiдробленими документами.



5.6. Закiнчення строку дii,Щоговору не звiльняс Позичальника вiд вiдповiдальностi за

порушення його умов, яке мало мiсце пiд час дiТ цього Щоговору.
5.'7, На пiдставi ст.259 ЩК Украiни, Сторони погодили, що строк позовноi давностi по

вимогам Кредитодавця про стягнення Заборгованостi за кредитним,Щоговором, в тому числi
неустойки (штрафу), становить 5 (п'ять) poKiB.

5.8. Сторони несугь вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому .Щоговорi

реквiзитiв та зобов'язуються свосчасно повiдомляти iншу Сторону про iх змiну, а у разi не

повiдомлення несугь ризик настання несприятливих наслlдкlв.
5.9. Закiнчення строку лii цього flоговору не звiльняс Сторони вiд вiдповiдальностi за

порушення його умов, яке мало мiсце пiд час дii цього flоговору.
5.10. У разi cMepTi Позичальника, що наступила до закiнчення строку дiТ !оговору таlабо до
моменту виконання взятих на себе зобов'язань за цим flоговором, вiдбуваеться перехiд прав i
обов'язкiв (спадщини1 вiл фiзичноi особи, яка померла (спадкодавця), до iнших осiб -

спадкосмцiв (ст. 12lб ЦК Украiни).
5.11. При врегулюваннi простроченоi заборгованостi Позикодавець та Позичальник
керуються вимогами роздiлу II1-1 Закону Украiни <Про споживче кредитування)) i несуть
вiдповiдальнiсть за завдану неправомiрними дiями шкоду у порядку, встановленому законом.

б. Порядок вирiшення спорiв
6.1. Yci спори та непорозумiння/розбiжностi щодо укладання, виконання, розiрвання, змiни,
визнання недiйсним повнiстю або частково, а також з будь-яких iнших питань, що
стосуються цього .Щоговору, пiдлягають врегулюванню шляхом п ереговорiв.
б,2. Позичальник вiдповiдае перед Позикодавцем за зобов'язаннями, що виникають з умов
цього Щоговору, BciMa грошовими коштами та майном, що йому належить на правi власност,i,

у тому числi cyMicHoi чи спiльноi частковоТ, на якi може бути звернено стягнення згiдно з

чинним законодавством Украiни.
6,3. У разi, якщо Сторони не можуtь досягти згоди iз спiрних питань шляхом переговорiв, то
такий спiр вирiшуеться у судовому порядку згiдно чинному законодавству Украiни.

7. Форс-мажорнi обставини
7.1. Жодна iз CTopiH не несе вiдповiдальностi перед iншою Стороною за невиконання або
ненаJIежне виконання зобов'язань за цим ,Щоговором, якщо це стilJIося в результатi
надзвичайних та невiдворотнiх обставин, що об'ективно унеможливлюють виконання
зобов'язань, передбачених умовами цього Щоговору, обов'язкiв згiдно iз законодавчими та
iншими нормативними актами (форс-мажорних обставин) згiдно iз ст. 14-1 Закону Украiни
<Про торгово-промисловi паJIати в YKpaiHi>.
7.2. При HacTaHHi обставин, зазначених у п, 7.1 цього Щоговору, Сторона, по вiдношенню до
якоi 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 ffоговором вiдповiдно подовжуеться на строк,
протягом якого вказанi обставини дiють.
7.3. Якщо форс-мажорнi обставини тривають бiльше одного мiсяця, буль-яка iз CTopiH мас
право розiрвати Щоговiр, письмово повiдомивши про це iншу Сторону не менш нiж за 10

(лесять) кirлендарних днiв до передбачуваноi дати розiрвання. При цьому Позичальник
повинен зробити повний взаеморозрахунок з Позикодавцем.

8. Строк дii Щоговору, порядок внесення змiн та умови припинення Щоговору
8,1..Щатою укладання цього,Щоговору с дата його пiдписання Сторонами в електроннiй

формi.
8.2. Строк дii цього .Щоговору почина€ться з дати його укладання Сторонами i закiнчуеться
ocTaHHiM днем строку користування Позикою (rr.r. 2,3.2 - 2.З.4 Щоtовору) включно, з

урахуванням строку Позики, передбаченого п. 1.5 цього Щоговору.
8.3. Внесення змiн до цього Щоговору можливе виключно шляхом пiдписання Сторонами
додаткових угод,.Щодаткiв, доповнень тощо, що с невiд'€мною частиною цього.Щоiовору.



8.4. Надходження на поточний рахунок Позикодавця грошових коштiв вiд Позичальника в

достатньому обсязi для сплати Заборгованостi е належним виконанням зобов'язання
Позичальника за цим Договором. У такому випадку ,Щоговiр припиняе свою дiю з дати
зарахування грошових коштiв на рахунок Позикодавця.
8.5. Щiя Щоговору lrрипинясться:
8.5.1. В день повного повернення Позичальником Заборгованостi.
8,5,2. За взаемною згодою CTopiH шляхом пiдписання додатковоi 1тоди.
8.5.3. В iнших випадках, передбачених чинним законодавством Украiни та цим,Щоговором.
8.6. fiоговiр може бути розiрваний:
8.6.1. За iнiцiативою Позикодавця у разi:
8.6.1 .l. Надання Позичальником Позикодавцю недостовiрноi iнформачii для укладання цього

flоговору.
8.6.|.2. Вiдкриття провадження судом по справах з маЙновими вимогами до Позичальника,
враховуючи надання зустрiчних позовiв вiдносно Позичальника, а також вiдкриття
виконавчого провадження з майновими вимогами до Позичальника, виявлення iнших бОРГiв

Позичальника тощо.
8.6,2. За iнiцiативою Позичальника у разi:
8.6.2.1. Вiдмови вiд договору про споживчий кредит згiдно з п. 6.16 Правил.
8.6.2.2. Набрання рiшенням суду законноi сили, за умов виконання Позичальником
зобов'язань за цим .Щоговором.
8.6.3. В iнших випадках, передбачених чинним законодавством Украiни та цим.Щоговором.
8.7, Щострокове припинення дii чи розiрвання .Щоговору не звiльняе Позичальника вiД

зобов'язання повернуги Позику та сплатити HapaxoBaHi проценти за фактичниЙ строк
користування позикою у день припинення дii 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 .Щоговiр вступае в силу, Bci попереднi переговори за ним, листрання,
попереднi договори, протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi домовленос'гi
CTopiH з питань, якi так чи iнакше стосуються цього flоговору, втрачають юридичну силу.
9.2. Правила розмiщеннi у вiдкритому доступi, на вебсайтi Товариства https://mywallet.ua .

Укладанням цього Щоговору, Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознаЙомлениЙ з текстом Цих
Правил.
9.З. Мiсцем виконання цього Щоговору е мiсцезнаходження Позикодавця, Зазначене у розлiлi
10 цього Щоговору.
9.4. Сторони пiдтверджують, що даний Електронний договiр та Bci Щодатки, додатковi уГоДи

до нього, маютЬ таку самУ юридичнУ силу длЯ CTopiH, як документи, складенi на паперових

носiях та скрiпленi власнор)л{ними пiдписами CTopiH, тобто вчиненi в простiй письмовiй

формi.
9.5. Yci не врегульованi цим flоговором правовiдносини CTopiH, регулюються Правилами та

чинним законодавством УкраТни.
9.6. Укладаючи Щоговiр, Позичальник усвiдомлюе та пiдтверджУе, що умови Щоговору лля
нього зрозумiлi, вiдповiдають його iHTepecaM, € розумними та справедливими.
9.7. Позичilльник пiдтЁерджУС, Що пiд час укладання .Щоговору не знаходиться пiд впливом

обману, насильства, погрози, зловмисноi угоди або збiгу тяжких обставин.

9,8. ПозичаJIьник гарантус, що на момонт укладання ,Щоговору BiH не с жодним чином

обмежениМ законом, iншиМ нормативним актом, судовим рiшенням або iншим,

передбаченим чинним законодавством Украiни, способом укладати правочини та виконувати

Bci умови, що з них виникають.
9.9. Пiдписуючи даний Щоговiр, 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 Щоговору;



- отримав вiд Позикодавця до укладення цього Щоговору iнформацiю, зазначену у ст. 12

Закону УкраТни uПро 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 Щоговору в електронному виглядi отримав вiд Позикодавця та пiдтвердив

ознайомлення з iнформацiею, визначеною ч. l ст. 9, ст. 12 Закону Украiни <Про споживче
кредитування)), у тому числi у виглядi Паспорту споживчого кредиту, розмiщеного на Сайтi
Товариства у вiльному доступi;
_ надас згоду та дозвiл Позикодавцю на доступ до iнформацii, що складас його кредитну
iсторiю, та на збiр, зберiгання, використання, обробку та поширення через бюро кредитних
iсторiй, включене до €диного реестру бюро кредитних iсторiй, iнформацii щодо нього та
цього кредиту, визЕаченоi Законом Украiни кПро органiзацiю формування та обiгу
кредитних iсторiй>. Вiдсугнiсть TaKoi згоди Позичальника мас наслiдком вiдмову
Позикодавця в укладеннi ,Щоговору та здiйсненнi кредитноi операцii;
- отримав вiд Позикодавця до укладення цього Щоговору iнформацiю, зазначену у ч. 2 ст. 12

Закону Украiни кПро фiнансовi посл},ги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг);
- повiдомлений Позикодавцем про cBoi права вiдповiдно до ст, 8 Закону Украiни <Про захист
персональних 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 кримiнilльного покарання, а також даних, що
стосуються здоров'я, статевого життя, бiометричних або генетичних даних, не здiйснюсться
Позикодавцем;
_ не перебувае у cTaTyci вiйськовослужбовця, резервiста, вiйськовозобов'язаного, про яких
зазначено в п, 15 ст. \4 Закону Украiни <Про соцiальний i правовий захист
вiйськовослужбовцiв та членiв ix сiмей>, до укладення та пiд час дii цього кредитного

договору;
- iнформацiя, надана Позикодавцем, вiдповiдас вимогам законодавства про захист прав
споживачiв та забезпечус rrравильне розумiння Позичальником сугi фiнансовоi послути без
нав'язування fi придбання;
- повiдомлений про мету обробки Прозикодавцем персональних даних Позичальника (буль-
яка iнформацiя про фiзичну особу, у тому числi, але не обмежуючись, iнформацiя щодо:
прiзвища, iMeHi, по батьковi; iнформацii, яка зазначена у паспортi (або iншому документi, що
посвiдчус особу); ресстрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв (або

iдентифiкацiйного номера згiдно з .Щержавним ре€стром фiзичних осiб - платникiв пода,гкiв
та iнших обов'язкових платежiв) або номера (та за наявностi - cepiT) 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
прийняття реестрацiйного номера облiковоI картки платника податкiв Украiни в

електронному безконтактному Hocii; громадянства; адреси реестрацiТ та фактичного
проживання; мiсця роботи та посади; HoMepiB контактних телефонiв/факсiв; даних про
платоспроможнiсть Позичальника, 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 Щоговором, а також захисту своiх прав та iHTepeciB;
- надас згоду на те, що Позикодавець мас право звертатись за iнформацiсю про фiнансовий
стан Позичальника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Позичальником родинними, сiмейними,
особистими, дiловими, професiйними або iншими стосунками у соцiальному побутi
Позичальника;
- отримав iнформацiю про право Позикодавця передавати iнформацiю про прострочену
заборгованiсть за цим .Щоговором близьким особам Позичальника;
- отримав iнформацiю про право Позикодавця заJI)л{ати до врегулювання простроченоi
заборгованостi колекторську компанiю, яка повинна зарееструватися у PeecTpi
колекторських компанiй НБУ, у тому числi, але не виключно, ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖВНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КРЕДИТ НЕТ)), код за СДРПОУ 44З48251, в разi
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невиконання ним зобов'язань за таким Щоговором, а також про встановленl законодавством
вимоги до взасмодii зi споживачем при врегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимоги

до етичноi поведiнки) та про право на звернення до НБУ щодо недотримання цих вимог
Позикодавцем таlабо колекторською компанiсю;
- надас згоду на те, що у разi невиконання або неныIежного виконання зобов'язань
Позичальника перед Позикодавцем на пiдставi цього ,.Щоговору, Позикодавець мас право
передати Персональнi данi Позичальника TpeTiM особам, з якими Позикодавець перебрас в

дог,овiрних вiдносинах (включаючи, аJIе не обмежуючись, бюро кредитних iсторiй,
банкiвським та небанкiвським фiнансово-кредитним установам, iншим фiнансовим
установам, колекторським компанiям, органам державноi влади, юридичним компанiям,
адвокатам тощо) для захисту своiх законних прав та iHTepeciB, стягнення Заборгованостi за

цим Щоговором, неустойки (штраф, пеня), збиткiв та застосування iнших засобiв впливу
правового характеру;
- дiе зi згоди др}того з подружжя;
- надав зголу, вист)дIаючи в якостi суб'скта персональних даних i суб'екта кредитноТ icTopii,
на збiр, зберiгання, обробку i передачу своiх Персональних даних в бюро кредитних iсторiй,
якi cTBopeHi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства УкраТни, з якими
Позикодавець перебувае в договiрних вiдносинах, з метою оцiнки фiнансового стану
Заявника та його спроможностi виконати зобов'язання за цим !.оговором, а тако}к захисту
IIрав та iHTepeciB Позикодавця;
- BiH надас згоду банку-емiтенту платirкноi картки здiйснити безспiрне списання грошових
коштiв з банкiвського рахунку fIозичальника, з використанням реквiзитiв платiжноi картки,
яка використову€ться для здiйснення операцiй по цьому рахунку, зазначених в Особистому
кабiнетi, для повного погашення Заборгованостi за цим ,Щоговором (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, с 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 Украiни: для електронного звернення: nbu@bank,gov.ua, для
листування: вул. Iнститl,тська, 9, м. КиТв-8, 0l601; для подання письмових ЗвернеНь

громадян: вул. Iнститутська, l l-б, м. КиТв-8, 01601, тел.: 0 800 505 240; громаДсЬКа

приймальня: вул. Iнститугська,12, KiMH. 24;

реквiзитами Щержавноi служби Украiни з питань безпечностi харчових продУктiв та
захисту споживачiв (!ержпродспоживслужба): 01001, м, Киiв, вул. Б. Грiн'tенка, l,
lrttps://dpss.gov.ualcontacts , електронна адреса: info@dpss.gov.ua , 19л. +З8(044) 279-|2-70.
9.10. Недiйснiсть окремих умов цього.Щоговору, встановлена рiшенням с}ду, не Мае

наслiдком недiйсностi всього !оговору та в будь-якому випадку не звiльняс ПозичальнИка
вiд грошового зобов'язання повернуги Заборгованiсть та неустойку (у разi нарахування) За

!оговором Позикодавцю.
9.1l. За даниМ Щоговором дiе/не дiе акцiйна пропозицiя за дiючою на момент пiдписання

!оговору Програмою лояльностi Позикодавця, розмiщеноТ на вебсайтi Товариства.

10. Реквiзити та пiдписи CTopiH
ПОЗИЧАЛЬНИК: ПОЗИКОЩАВЕЩЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
кФIНАНСоВА коМПАНIЯ (ВоЛЛ€Т)
Код СДРПОУ 41336730
Мiсцезнаходження: 04070, м. Киiв
вулиця Боричiв TiK, будинок 30

р/р Jф TJ А7 5З20649000002650205260 1 550

в АТ КБ (ПРИВАТБАНк)) м. Киiв

Фiзична особа - ПIБ,
Паспорт cepiT 

-- 

ЛЪ

Виданий
рнокпп (Iпн)
Заресстрований

тел. +З80 (_)

за адресою:
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Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором ПIБ

Щиректор А.Мамателашвiлi

Щодаток 1

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

ЛЪ_ вiд (_> 20_ р.

Графiк розрахункiв

1. Щей Графiк мiстить розрахунок сплати Суии позики i процентiв за користрання кредитом
iз зазначенням дати платежу (повернення кредиту та процентiв), а саме:

TepMiH
платежу

Сума кредиту Проценти за
користування

кредитом

Загальна сума,
rцо пiдлягае

сплатi

Строк кредиту

рррр.мм.дд. Грн Грн Грн Кiлькiсть днiв
2. Наведений у чьому Графiку розрахунок загальноi суми, що пiдлягае сплатi, складено з

урахуванням належного, tIовного та своечасного виконання Позичальником зобов'язань за

Щоговором позики. У разi невиконання чи несвоечасного виконання Позичальником
зобов'язань за !оговором загальну суму, що пiдлягае сплатi, може буги збiльшено на суму
додатково нарахованих процентiв та неустойки (штраф, пеня).
3. У випадку змiни будь-яких вiдомостей, зазначених у цьому Графiку, Позичальник доручас
Позикодавцю самостiйно оновити (актуалiзувати) Графiк розрахункiв шляхом внесення у
нього вiдповiдних змiн та розмiстити данi в Особистому кабiнетi Позичальника на Сайтi
Позикодавця.

4. Реквiзити та пiдписи CTopiH

ПОЗИЧАЛЬНИК:

Фiзична особа -

ПОЗИКОЩАВЕЩЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНUI КВОЛЛСТ>
Код СДРПОУ 413З6730
Мiсцезнаходження: 04070, м. Киiв
вулиця Боричiв TiK, булинок 30

р/р Nэ UA7532064900000265 0205260 1 5 50
в АТ КБ (ПРИВАТБАНк)) м. Киiв

.Щиректор А.Мамателашвiлi

пIБ,
J\ъПаспорт cepii

Виданий
рнокпп (Iпн)
Зареестрований за адресою:

тел. +380 (_)

Електронний пiдпис
iдентифiкатором
пIБ

одноразовим

t2
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