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місто дата.

2.4. Повернення отриманих Кредитних коштів та нарахованих процентів, здійснюється Позичальником у строки визначені Графіком внесків за

Договором, шляхом внесення належних грошових платежів безпосередньо в касу Кредитора або шляхом перерахування таких грошей на

поточний рахунок Кредитора через будь-яку банківську установу України, відповідно до реквізитів зазначених  в цьому Договорі

1.8. Розмір орієнтовної реальної річної процентної ставки складає % річних. Орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення

цього Договору, за умови повернення його в строки згідно Графіку платежів за Договором, складає           (           гривень     коп)

1.9. Укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, не

вимагається. 

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ, ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

2.1. Кредитні кошти надаються Кредитором Позичальнику не пізніше трьох робочих днів з моменту набуття чинності цим Договором.

2.2. Позичальник отримує готівкові кошти через каси Кредитора, або шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок, який вказує

Позичальник при оформленні Договору. Датою видачі Кредиту є дата перерахування коштів з поточного рахунку Кредитора на рахунок або

через платіжні системи Позикальнику або фактичного отримання ним готівкових коштів в касі відділення Кредитора.

2.3.Днем фактичного погашення заборгованості за цим Договором вважається день зарахування на відповідні рахунки чи в касу Кредитора

отриманих кредитних коштів, нарахованих процентів, штрафних санкцій та інших обов'язкових платежів, що передбачені цим Довором. У

випадку перерахування коштів Позичальником на поточний рахунок Кредитора. Позичальник зобовязаний забезпечити надходження коштів на

день погашення Кредиту, передбаченого Графіком внесків за Договором.

1.2. Кредитні кошти надаються Кредитором Позичальнику, виключно в національній валюті України - гривні, на умовах строковості, платності та

поворотності. Вид (тип) кредиту -споживчий кредит.

1.3. Кредитні кошти, які отримані Позичальником за цим Договором, використовуються за цільовим призначенням, а саме: на поточні  потреби.

1.4. Кредитні кошти надаються в сумі           (         гривень 00 копійок).
1.5. Кредитні кошти надаються строком на днів (далі - "строк користування Кредитом"), а саме з р. по р.. Днем

кінцевого повернення Кредиту є                          р..

1.6. За користування кредитними коштами Позичальник сплачує Кредитору плату в розмірі % ( проценти) від суми наданого кредиту за

кожен день користування. Процента ставка є фіксованою та не змінюється протягом усього строку користування Кредитом.

1.7. Кредитні кошти та нараховані проценти за користування ними, повертаються Позичальником у касу або на рахунок Кредитора (в т.ч. через

термінальну мережу), відповідно до Графіку платежів, який є Додатком до цього Договору, єдиним платежем,що становить (

гривень      коп), надалі єдиний платіж", який включає в себе розмір отриманих Кредитних коштів та нарахуваних процентів.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № 

ТзОВ "ВЕНДОР-ФІНАНС", ідентифікаційний номер платника податку 40137347, юридична адреса м.Івано-Франківськ вул. Манюха В., буд. 19А,

приміщення 2, в особі                                 ,  який діє на підставі довіреності №             від         

піп року народження, номер ОКПП , надалі - "Позичальник", в подальшому разом та/або окремо - Сторони, уклали цей Договір

про надання фінансового кредиту (надалі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор зобов'язується надати Позичальнику, а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використати та повернути

Кредитору грошові кошти, далі "Кредитні кошти" або "Кредит", в порядку та на умовах визначених цим Договором та сплатити проценти.

Кредитор ___________________                                                                  Позичальник ___________________
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2.8.7. Він використовуватиме Кредит виключно для цілей, що не суперечать чинному законодавству, згідно цільового призначення;

2.8.8. Позичальник визнає, що Кредитор уклав Договір, грунтуючись на наданій Позичальником інформації, яка має істотне значення.

2.9. У разі неповернення Кредиту, Кредитор має право стягнути заборгованість за рахунок будь-якого майна, що належить Позичальнику на

праві власності ( в т.ч кошти, активи), та на яке може бути звернено стягнення.
2.10. Позичальник не має права відступати або іншим чином передавати будь-яким іншим особам свої права та обов'язки за цим Договором,

передавати борг, без попередньої письмової згоди на це Кредитора.

2.11. Позичальник має право достроково погасити Кредит (повністю або частково) з урахуванням процентів за користування Кредитом, без

сплати будь - яких штрафних санкцій чи комісій за таке дострокове погашення. При цьому Позичальник зобов'язаний особисто ззвернитись до

Кредитора з пмсьмовою заявою про дострокове (повне або часткове) погашення Кредиту. Якщо Позичальник подає Заяву про дострокове

погашення не особисто, вона має бути засвідчена нотаріально або подана і підписана представником за наявності в нього ноторіальної

довіреності. Сторони погодились, що у разі дострокового внессення (перерахування) Позичальником будь-яких коштів за цим Договором

(незалежно від зазначеного цільового призначення), без дотримання Позичальником вимог цього пункту Договору, дані кошти зараховуються

Кредитором в порядку черговості, передбаченої п.2.5. цього Договору. та у разі відсутності простроченої заборгованості або штрафних санкцій,

очікують свого зарахування згідно існуючого Графіку внесків за Договором, якій залишається незмінним.

2.8.1. Він уклав цей Договір повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням;

2.8.2. Він повністю розуміє та вважає справедливими щодо себе умови Договору, свої права і обов'язки за Договором і погоджується з ними;

2.8.3. Він володіє  усіма необхідними документами, що необхідні для укладення цього Договору, та має здатність виконувати його умови.

2.8.4. Він не обмежений у дієздатності при укладення та виконанні Договору, не вимагається згоди будь-якої третьої особи;
2.8.5. Договір не суперечить будь - яким договірним обмеженням що є обов'язковими для Позичальника, майно Позичальника не перебуває під

арештом чи іншим обтяженнями;
2.8.6. Надані Позичальником Кредитору документи для укладення цього Договору не містять будь-яких неточних або недостовірних відомостей,

складені та/або отримані у передбаченому законодавством  порядку;

2.5. Шляхом підписання цього Договору, Сторони погоджують наступну черговість погашення Позичальником своїх грошових зобов'язань, які

виникають за цим Договором та яка зараховується Кредитором в наступному порядку: у першу чергу сплачується прострочена до повернення

сума Кредиту та прострочені проценти за користування; у другу чергу сплачується сума кредиту та проценти за користування кредитом; у третю

чергу сплачується неустойка (штрафні санкціі)
2.6. Проценти за користування Кредитними коштами нараховуються Кредитором на фактичний залишок Кредитних коштів, відповідно до

ставки, про яку вказано в п.1.6. цього Договору. При розрахунку процентів враховується день надання та не враховується день повернення

Кредиту. При розрахунку процентів використовується фактична кількість днів користування Кредитом, а кількість днів у році приймається як 360

днів. В разі якщо день сплати кредиту та процентів за Договором (єдиного платежу), про якій вказано в Графіку внесків за Договором, припадає

на вихідний чи святковий день, Позичальник зобовязується здійснити такий платіж раніше або у перший наступний робочий день.

2.6.1. У разі порушення Позичальником Графіку внесків за Договором (прострочення сплати Кредиту), Позичальник зобов'язується сплати

проценти за користування кредитом, нараховані на фактичний залишок суми Кредиту, незалежно від суми процентів зазначеної в Графіку

внесків за Договором. При цьому, Позичальник забовязаний самостійно звернутися до Кредитора, для надання йомуінформації щодо розміру

фактично нарахованих процентів.
2.7. У разі неповернення Кредиту (повністю або часткового) після закінчення строку користування Кредитом, Кредитор у порядку ч.2 ст.625

Цивільного кодексу України, має право нараховувати проценти за користування коштами у розмірі, що дорівнює розміру встановленому п.1.6.

Договору, аж до моменту повного фактичного погашення Кредиту. У разі якщо прострочення кінцевого строк повернення кредиту триває більше

( ) календарних днів , Кредитор залишає за собою право, у будь-який час, без необхідності додатково повідомляти Позичальника, припинити

нарахування процентів за простроченим Кредитом.

2.8. Позичальник  підписанням  Договору підтверджує та гарантує що:

Кредитор ___________________                                                                  Позичальник ___________________
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3.2.5. Відступити право вимоги за цим Договором в порядку передбаченому цивільним кодексом та Законом України "Про споживче

кредитування". При цьому до нового кредитора, переходить також права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої

заборгованості за цим Договором.

3.2.6. У разі прострочення сплати Позичальником будь - яких платежів за цим Договором понад тридцять днів, вимагати від Позичальника

дострокового повернення усіх  наданих коштів та нарахованих процентів.

3.2.7. У разі несвоєчасної сплати Кредиту та нарахованих процентів, нараховувати та стягувати з Позичальника штрафні санкції в порядку і на

умовах передбачених цим Договором.
3.2.9. При врегулюванню простроченої заборгованості, для донесення до Позичальника інформації про необхідність виконання зобов'язань за

цим Договором взаємодіяти з третіми особами (зокрема близькими особами Позичальника), персональні дані яких передані Кредитору

Позичальником у процесі укладання, виконання та припинення цього Договоруобовязок щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку іхніх

персональних даних до передачі такіх персональних даних Кредитору (новому кредитору, колекторській компанії) покладається на

Позичальника. Підписання цього договору надає згоду на взаємодії Кредитора з такими третіми особами.

3.1.5. Протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за цим Договором новому кредитору або залучення колекторської компанії до

врегулювання простроченої заборгованості повідомити Позичальника у спосіб, визначений Законом України "Про споживче кредитування", про

такий факт та про передачу персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію

(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, номер телефону, адресу та електрону адресу пошти). 

3.2. Кредитор має право:

3.2.1. Відмовити Позичальнику в видачі Кредитних коштів, у разі виникнення будь - яких сумнів в достовірності документів або інформації

наданої Позичальником, а також  в інших випадках передбачених чинними  законодавством.
3.2.2. Отримати від Позичальника повну і достовірну інформацію щодо Позичальника, його майновий стан, а також інші персональні дані

необхідні для належної та повної ідентифікації відповідно до законодавства. Самостійно перевіряти відомості та інформацію, надану

Позичальником, з метою перевірки достовірності наданих даних Позичальником.
3.2.3. Протягом дії Договору, отримувати від Позичальника дані про його фінансовий стан, з метою аналізу спроможності своєчасного

повернення наданих Кредитних коштів та сплати процентів.
3.2.4. Вимагати своєчасного та повного здійснення необхідних платежів за цим Договором, а також документи, що підтверджують здійснення

таких платежів і повернення Кредиту.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Кредитор зобов'язується:

3.1.1. На умовах та в порядку передбаченому цим Договором надати Позичальнику Кредитні кошти.

3.1.2. Не розголошувати щодо Позичальника інформацію, яка стала йому відома у зв'язку із укладенням цього Договору, за виключенням

випадків, про які вказано в цьому Договорі, або коли таке розголошення являється обов'язком Кредитора відповідно до вимог чинного

законодавства України, або ж необхідне для захісту своїх прав та законних інтересів у разі примусового стягнення заборгованості.
3.1.3. Зараховувати кошти, які надійшли на його поточний рахунок чи в касу від імені Позичальника для погашення його заборгованості, в

порядку та на умовах передбачених цим Договором.

3.1.4. Не повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої

заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору, окрім випадків повідомлення зазначеної інформації представникам,

спадкоемцем, поручителем, майновим поручителем Поцичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором, а

такожвипадків передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог Закону України "Про 

2.12. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитись від Договору без пояснення причин.

Про намір відмовитись від Договору Позичальник повідомляє Кредитора у письмовій формі. Протягом семи календарних днів з дати подання

письмового повідомлення про відмову від Договору. Позичальник зобовязується повністю повернути Кредитору одержані Кредитні кошти та

сплатити проценти за період з дня одерження Кредиту до дня іх повернення. за ставкою встановленою п.1.6. цього Договору

Кредитор ___________________                                                                  Позичальник ___________________
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4.1. Кредитор несе відповідальність за порушення права Позичальника, як споживача фінансових послуг, у розмірі та в порядку встановленому

законодавством. 
4.2. В разі несвоєчасної сплати позичальником "єдиного платежу" більше ніж 2 (два) день/днів від дати, визначеної в Графіку внесків за

Договором, Позичальник сплачує Кредитору неустойку (штраф) у розмірі 100 (сто) гривень за кожен факт порушення. 

Стягненння штрафних свнкцій із Позичальника, являється правом а не обовязком Кредитора. В свою чергу останній може відмовитись від

застосування штрафних санкцій, якщо вважатиме, що це може негативно вплинути на платіжну спроможність Позичальника та призвести до

несвоєчасного погашення боргу в повному обсязі.

4.3. Кредитор сплачує Позичальнику пеню, за прострочення строку надання Кредиту встановленого п.2.1. Договору, в розміру облікової ставки

НБУ, що нараховується на суму несвоєчасно наданого Кредиту. Кредитор не несе відповідальності за строки та умови перерахування

грошових коштів, що спрямовані Позичальником на погашення заборгованості за цим Договором через уповноваженні банки. Кредитор здійснює

зарахування таких коштів протягом дня, коли вони зараховані на його поточний рахунок.

4.4. У випадку виникнення спорів, вони вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди, спір вирішується в судовому

порядку передбаченому чинним законодавством.

3.3.5. У разі зміни свого місця проживання чи місця реєстрації, паспортних та інших ідентифікаційних даних, в тому числі заробітної плати, місця

роботи та інших особистих даних, що можуть вплинути на виконання цього Договору, протягом двох днів повідомити про це Кредитора у

письмовій формі, з наданням відповідних підтверджуючих документів.

3.4. Позичальник має право:

3.4.1. Отримати Кредитні кошти передбачені цим Договором та користування ними протягом строку передбаченого в п. 1.5. цього Договору.

3.4.2. Одержати від Кредитора інформацію про здійснені платежі за цим Договором, та про поточну заборгованість. Отримати від Кредитора

іншу інформацію щодо цього Договору, визначену законодавством.
3.4.3. Звернутися до Національного банку України у разі порушення Кредитором ( новим кредитором та/або колекторською компанією)

законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої

заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди, завдоної споживачу у процесі

врегулювання простроченої заборгованості.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.2.12. Користуватись усіма іншими правами передбаченими чинним законодавством, з метою захисту своїх інтересів та повернення Кредиту.

3.3. Позичальник зобов'язується:

3.3.1. Надавати Кредитору достовірну та необхідну інформацію, яка потрібна для належної ідентифікації особи Позичальника, визначення його

фінансового стану та спроможності виконувати прийняті на себе зобов'язання за цим Договором. 

3.3.2. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання за цим Договором і непізніше строку вказаного вп.1.5.Договору повернути

отримані Кредитні кошти разом із нарахованими процентами, а також сплачувати штрафні санкції, якщо такі будуть мати місце.
3.3.3. Не здійснювати будь - яких дій, що заважали б або могли б зашкодити належному виконанню ним своїх зобов'язань чи будь-яких умов

цього Договору.

3.3.4. При здійсненні перерахування платежів за цим Договором на рахунок Кредитора в інших фінансових чи банківських установах, в

платіжному документі, в графі "призначення платежу" обов'язково вказувати своє прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер,

реквізити цього Договору та рахунок Кредитора.

3.2.10. На власний розсуд забезпечити виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором, шляхом укладення договору поруки, застави,

тощо. В рамках таких договорів укладених з третіми особами, Кредитор має права передавати персональні дані Позичальника та іншу

інформацію.

3.2.11. Залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої Позичальника. Кредитор, новий кредитор, колекторська компанія має

право звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про споживче кредитування", з метою інформування

про необхідність виконання споживачем зобовязань за цим Договором.

Кредитор ___________________                                                                  Позичальник ___________________
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6.3. При застосуванні автоматичної пролонгації строку користування Кредитом, Позичальник зобов'язується самостійно звернутися до

Кредитора, для одержання письмової інформації про нову дату кінцевого повернення Кредиту а також прогнозований розмір нарахованих

процентів та єдиного платежу, сукупна вартість кредиту та інші умови кредитування.

5.3.4. Іншим особам, у випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством України (зокрема, правоохоронним органам, суду,

нотаріусу, державній виконавчій службі, приватним виконавцям, адвокатам).

5.4. Позичальник цим надає свою згоду на обробку будь-яких його персональних даних, включаючи, але не обмежуючись збиранням,

реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією,

передачею) знеособленням, знищенням відомостей про Позичальника з метою визначеною Кредитором та відповідно до Закону України "Про

захіст персональних даних"
5.5. Позичальник надає згоду на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення

через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього Кредиту, визначеної

Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами (уповноваженими представниками) та діє протягом строку користування

Кредитом. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань, строк дії Договору продовжується до моменту

повного виконання Позичальником його грошових зобовязань. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за цого

порушення, яке мало місце під час дії Договору.
6.2. Строк користування Кредитом вважається автоматично (без необхідності укладення додаткової угоди до цього Договору) продовженим на

строк, що дорівнює строку визначеному в п. 1.5. цього Договору, якщо в день кінцевого повернення Кредиту Позичальником сплачено усі

проценти за користування кредитом (та, за наявності, штрафні санкції) однак сам Кредит або його частина залишиєтся не поверним, та за

відсутності письмових заперечень Позичальника. Сторони мають право, у будь-який момент відмовитись від подальшої автоматичної

пролонгації строку користування Кредитом, письмово повідомиши про це іншу сторону, в такому разі днем кінцевого повернення Кредиту є день

зазначений в п.1.5. цього Договору, а якщо застосовувалась пролонгація - останій день нового строку користування Кредитом згідно додаткокої

угоди. Сторони погодили, що кількисть пролонгацій строку користування Кредитом не обмежується, однак в будь-якому випадку строк

користування Кредитом не може перевищувати 365 днів з дати цього Договору.

5.1.Сторони зобов'язані дотримуватися суворої конфіденційності стосовно цього Договору, його змісту, всієї інформації та документів, що

стосуються Договору, і вони не можуть передавати та/або розголошувати таку конфіденційну інформацію третім особам без попередньої

письмової згоди іншої Сторони, окрім випадків передбачених цим Договором.

5.2. Сторони не зобов'язані дотримуватися конфіденційності стосовно інформації, що є або стає загальновідомою, стає відомою Стороні від

третьої особи без порушення жодного зобов'язання про конфіденційність, або що має бути розголошена на законній підставі або на законну

вимогу уповноважених державних органів.

5.3. Позичальник цим надає Кредитору свою згоду та право збирати, зберігати, використовувати, отримувати, поширювати будь-яку інформацію

про Позичальника, необхідну для реалізації та захисту прав Кредитора за цим Договором:

5.3.1. До будь-яких бюро кредитних історій відповідно до законодавства.

5.3.2. Будь-яким особам, при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за даним Договором, та/або для

прийняття рішення щодо можливості укладення таких договорів.

5.3.3. Будь-яким особам, що надають/надаватимуть Кредитору послуги відповідно до укладених між такими особами та Кредитором договорів

для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг.

4.5. Сторони звільняються від відповідальність за порушення зобов'язань, якщо воно спричинене обставинами непереборної сили (форс -

мажорними обставинами), підтвердженим у встановленому законом порядку.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Кредитор ___________________                                                                  Позичальник ___________________
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АТ "Райффайзен Банк Аваль" Телефон: 

Я, ________________________________________ , підтверджую, що __________________ року, отримав(ла) примірник цього Договору, а також Додаток1 до 

Код ЄДРПОУ: 40137347 Номер ОКПП: 

Юридична адреса: м.Івано-Франківськ вул. Манюха В., буд. 19А, приміщення 2 Паспорт: 

Адреса відділення: Адреса реєстрації: 

6.9. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, українською мовою, по одному для кожної із Сторін. Ці примірники є автентичними і

мають однакову юридичну силу.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОР ПОЗИЧАЛЬНИК

ТзОВ "ВЕНДОР-ФІНАНС" ПІБ: 

6.4. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових угод, чи Договорів про внесення змін, які стають

невід'ємною частиною цього Договору. Одностороння зміна не допускається.

6.5. Недійсність будь - яких положень цього Договору не тягне за собою недійсність цього Договору в цілому.

6.6. Зобов'язання за цим Договором можуть бути виконані будь-якою третьою особою, без згоди на те Позичальника.

6.7. Для прийняття Позичальником усвідомленого рішення та для зручності надання інформації, Кредитор до укладення Договору надав йому

повну інформацію про себе, про сукупну вартість кредиту, про супутні витрати а також інші умови кредитування, згідност.9 Закону України "Про

споживче кредитування" та ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулюванн ринків фінансових послуг".

6.8. Позичальник стверджує, що уважно, до моменту укладення цього Договору, ознайомився з Правилами надання коштів у позику, в тому

числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ "Вендор-Фінанс" на сайті vendor-finans.uafin.net, та отримав Паспорт споживчого кредиту, який йому

наданий в паперовому вигляді разом із Графіком платежів з переліком складових загальної вартості кредиту, відповідно до Правил розрахунку

небанківськими фінансовими установами України.

Кредитор ___________________                                                                  Позичальник ___________________
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Додаток 1 до Договору про надання фінансового кредиту №       від             року.
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######

Адреса відділення: Адреса реєстрації: 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" Телефон: 

ТзОВ "ВЕНДОР-ФІНАНС" ПІБ: 

Код ЄДРПОУ: 40137347 Номер ОКПП: 

Юридична адреса: м.Івано-Франківськ вул. Манюха В., буд. 19А, приміщення 2 Паспорт: 

РАЗОМ

2 Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною Договору про надання фінансового кредиту  № 

КРЕДИТОР ПОЗИЧАЛЬНИК

2 3 4 5 6

Дата видачі 

кредиту/ 

дата 

платежу

Кількість 

днів у 

розрахунков

ому періоді

Чиста сума 

кредиту/ 

сума 

платежу за 

розрахунков

ий період, 

грн

Види платежів за кредитом

сума 

кредиту за 

договором/ 

погашення 

суми 

кредиту

проценти за 

користуванн

я кредитом

платежі за супровідні послуги

кредитодавця
кредитного

посередника
третіх осіб

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

1 Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

При оплаті через касу відділення,
вимагайте у касира чек про оплату з касового апарату!

Зберігайте чеки про оплату до повного погашення кредиту.

Дізнатися про стан заборгованості:

В робочі дні з 9.00 до 18.00  
050 337 27 55
0 800 300 565

Як оплатити кредит через касу будь-якого  банку?
Повідомте наступні реквізити касиру банку:

Отримувач: ТОВ "Вендор-Фінанс", ЄДРПОУ 40137347
АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Р/р UA49 3808 0500 0000 0000 2650 3294 5

Як оплатити кредит в терміналі EASYPAY?
Перейдіть у вкладку "Банки та фінансові послуги"

Оберіть  
Погашення кредиту у ТОВ "Вендор-Фінанс"

Кредитор ___________________                                                                  Позичальник ___________________


