Примірний кредитний договір
Затверджено:
рішенням членів спостережної ради
кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС»
протокол № 40 від 12 червня 2017 року
Голова правління ____________ Гладишев В.І.
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № __
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
м.Херсон

_____________ 20__ р.

КРЕДИТНА СПІЛКА “БЕБКО ФІНАНС”, код ЄДРПОУ 37048996, з місцезнаходженням в місті Херсоні,
проспект Ушакова, буд. 48 (сорок вісім), далі іменується “КРЕДИТОДАВЕЦЬ” в особі Голови
Правління/Представника (Уповноважена особа) ________________(прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі
Статуту/ Довіреності № __ від «___»_____20 __ р.,з однієї сторони, та член Кредитної Спілки «БЕБКО ФІНАНС»,
П.І.Б., паспорт серії ______ №________________, виданий ________________________._____.___ року, що
(зареєстрований) мешкає за адресою: _____________, вул. _____________, б.__, кв.__ , реєстраційний номер облікової
картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків________________________,
іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що надалі разом іменовані “Сторони”, уклали цей Договір про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі ________________ (______________
тисяч) гривень 00 копійок на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та
забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на
умовах, визначених цим Договором.
1.2.
Сума кредиту використовується на цілі: ____________________________.
1.3. Якщо цільовим призначенням кредиту є споживче кредитування, то на умови цього Договору поширюється дія
норм Закону України “Про споживче кредитування”. У тому числі й дія статей 15 та 16 Закону України “Про споживче
кредитування”, що регламентують право Позичальника на відмову від договору про споживчий кредит та дострокове
повернення кредиту.
1.3.1.Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитись від
цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися
від цього Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного
строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору
Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити
проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором.
Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору. Право на
відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.
1.3.2.Якщо Кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, то
Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про затримку сплати частини кредиту
та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути
здійснені.
Якщо Кредитодавець відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав,
або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником
протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на
придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо
протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.
1.4. Загальний розмір наданого кредиту становитиме___________________гривень 00 копійок. (п.п.1.3.-1.4.
Застосовується для договорів споживчого кредиту).
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Кредит надається строком на ________________ місяців від дати отримання Позичальником кредиту але в
будь — якому разі до повного виконання сторонами зобов'язання.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в день підписання цього Договору.
2.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до
закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.
2.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом
безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником
реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту
готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання
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Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5. цього Договору, якщо забезпечення
зобов’язання підлягає оформленню окремим договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення
зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.5. Датою отримання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу
Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.
Вищезазначена дата отримання кредиту зазначається в Графіку розрахунків, що є Додатком №1 до даного Договору
(надалі по тексту - Графік розрахунків).
2.6.
Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата
оформлення Кредитодавцем прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата
зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
2.7.
При належному виконанні Позичальником умов цього Договору, на дату укладення цього Договору, з
урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов'язаних з одержанням, обслуговуванням,
погашенням кредиту та укладенням цього Договору (загальні витрати за кредитом), реальна річна процентна ставка
становить ____________%; загальна вартість кредиту становить ____________ (прописом) гривень.
2.8.
Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з
отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна.
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить_______________________ процентів
річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти нараховуються за фактичне число
календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.
3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році
(вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий,
неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями
робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням розрахунків.
3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:
а) за умови відсутності заборгованості:
- в першу чергу сплачуються всі нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах - погашається
сума кредиту;
б) за умови наявності заборгованості:
- в першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом;
- в другу чергу сплачується поточна заборгованість по процентам за користування кредитом;
- в третю чергу сплачуються витрати Кредитодавця, пов'язані із одержанням виконання, в тому числі, але не виключно,
витрати пов'язані із пред'явленням вимоги та зверненням стягнення, а також будь — які інші витрати, які були понесені
Кредитодавцем і які згідно з умовами цього договору, договору предметом якого є забезпечення виконання зобов'язань
Позичальника за цим Договором, та/або чинним законодавством України, мають бути відшкодовані Позичальником в
тому числі неустойка (штраф та/або пеня) за порушення зобов'язань за цим Договором;
- в четверту чергу погашається прострочена заборгованість по сумі кредиту;
3.4.1. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у повному обсязі
ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування
кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит. (п.3.4.1. Застосовується
для договорів споживчого кредиту)
3.5.Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься
згідно Графіка розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору. Прострочення сплати кредиту та/або
процентів за користування кредитом (згідно Графіка розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом
строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого
користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це
Кредитодавцем.
3.6. Позичальник має право без додаткового письмового попередження Кредитодавця внести кошти для сплати
відсотків авансом до планової дати погашення. У такому випадку кошти обліковуються на окремому рахунку до
планової дати погашення, відповідно до графіку розрахунків. У день планової дати погашення внесені кошти
списуються з рахунку і проводиться погашення заборгованості за кредитом за рахунок внесених коштів.
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її
місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або згідно заяви Позичальника, шляхом перерахування коштів
на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору.
3.8. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування
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кредитом забезпечується неустойкою (штраф, пеня). Сплата пені та штрафу не звільняє Позичальника від виконання
передбачених цим Договором зобов'язань.
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та
всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання
підлягає оформленню окремим договором.
4.3. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення кредит також забезпечується всім належним
Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено
стягнення.
4.4.
Порушення Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором є підставою для виникнення
обов'язку Позичальника щодо сплати неустойки (штрафу, пені). Сторони домовились, що будь — яке порушення
Позичальником умов цього Договору визнається істотним порушення умов Кредитного договору.
5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.1.1. Використати кредит за призначенням.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання
кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом,
відповідно до Графіка розрахунків.
5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів,
прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом
15 робочих днів з моменту їх виникнення.
5.1.5. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим
Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати, а саме:
оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі (коментар — за наявності).
5.1.7. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за
користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом
виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення
кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від
Позичальника причин.
5.2.3. Звернутися до Кредитодавця, але не частіше одного разу на місяць, із заявою про надання інформації про
поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, про платежі за цим договором,
які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також іншу інформацію, надання якої
передбачено законодавством України та цим Договором.
В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми
періодичних платежів.
5.2.4. Відповідно до законодавства одержувати компенсацію від Кредитодавця у зв’язку з розірванням або
невиконанням Кредитодавцем цього Договору.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених
у розділі 10 цього Договору протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.
5.3.2.
У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту
та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке
звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків
платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.
5.3.3.
У відповідь на звернення Позичальника повідомити йому безоплатно інформацію (надати виписку)
про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, про платежі за цим
договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також повідомити іншу інформацію,
надання якої передбачено законодавством України та цим Договором.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання
Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк користування
кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць, а за споживчим
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кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше — на три календарні
місяці; або
в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків суми кредиту; або
д) іншого істотного порушення умов договору про надання кредиту.
5.4.4. Вимагати від позичальника здійснити дострокове повернення кредиту (коментар: вибрати потрібне, зайве
видалити: для кредитів, забезпечених іпотекою та для кредитів на придбання житла протягом 60 (шістдесяти)
календарних днів або для всіх інших кредитів протягом 30 (тридцяти) календарних днів), з дати відправлення
Позичальнику відповідного повідомлення Кредитодавцем з вимогою дострокового повернення або у інші строки
передбачені умовами цього Договору.
5.4.5.У випадку порушення Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором, Кредитодавець має право без
отримання додаткової письмової згоди Позичальника за власними вибором здійснити будь — які дії направлені на
виконання зобов'язань Позичальника, в тому числі звернути стягнення на заставлене майно за Договором забезпечення
будь — яким способом, у тому числі на підставі виконавчого напису нотаріуса, та/або одержати відшкодування з
іншого майна Позичальника та/або звернутися до Поручителів/майнових поручителів (коментар: за наявності),
відповідно до вимог законодавства. При цьому Позичальник надає згоду Кредитодавцю на здійснення ним на власний
розсуд заходів щодо запобігання, усунення та недопущення порушень Позичальником умов цього Договору. Для цього
Кредитодавцю надається право здійснювати вищезазначені заходи, метою яких є доведення до відома Позичальника
інформації щодо виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором, рекламні та комерційні пропозиції Кредитодавця
тощо, будь — якими методами: здійснювати телефонні дзвінки на контактні телефони Позичальника та на телефони
зазначені Позичальником в анкеті — заявці на отримання кредиту, направляти листи, телеграми та інші письмові
повідомлення будь — якими засобами поштової доставки, а також засобами електронного зв'язку, в тому числі шляхом
направляння SMS – повідомлення. При цьому Позичальник несе всі ризики пов'язані з тим, що направлена Банком
інформація стане доступною третім особам.
5.4.6.Укладення цього Договору Сторони зокрема керуючись принципом «свободи договору», беззаперечно
та безвідклично підтверджують те, що Позичальник зобов'язаний, (а Кредитодавець має право вимагати виконання
такого обов'язку) сплатити/компенсувати Кредитодавцю у повному обсязі всі та будь — які підтверджені витрати
Кредитодавцю (незалежно від їх розміру), які Кредитодавець понесе під час та/або у зв'язку з реалізацією своїх прав
кредитора за цим Договором, зокрема, але невиключно: права на захист, права на звернення стягнення на майно,
заставлене в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором (коментар: якщо застава (іпотека)
матиме місце), права на задоволення вимог Кредитодавця за рахунок будь — якого майна Позичальника та/або його
поручителей (коментар: у випадку їх наявності). Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом
шляхів захисту Кредитодавцем своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно процесів: звернення
стягнення на заставлене майно (за рішенням суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса або способом позасудового
врегулювання) ( коментар: якщо застава матиме місце), стягнення заборгованості в судовому порядку з
Позичальника та/або Поручителів ( коментар: у випадку їх наявності), примусового виконання рішень, випадків
залучення Кредитодавцем або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців, реєстраційних відділів
тощо, третіх осіб, які тим чи іншим допомагатимуть /надаватимуть послуги, спрямовані на задоволення
Кредитодавцем своїх вимог /реалізація Кредитодавцем своїх прав (адвокатські контори, агентства нерухомості,
ріелтори, брокери, зберігачі, охоронці, транспортні компанії, вантажники, тощо).
5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до
третьої особи.
5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і
обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством
України.
5.7. Якщо Кредитодавець на основі п. 5.4.3. цього Договору вимагає повернення споживчого кредиту,
повернення споживчого кредиту може бути здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних днів, а за
споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) –
шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитодавця. Якщо протягом цього
періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору про надання споживчого кредиту, вимога Кредитодавця
втрачає чинність.
6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:
1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані
іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд
судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;
3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;
4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;
6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий
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стан на дату надання документів;
7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
7.2.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
7.3.
У разі порушення Позичальником строків виконання зобов'язань з повернення кредиту та/або сплати
процентів за користування кредитом, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю пеню, нараховану після
спливу 10 - ти банківських днів у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки, яка діє в період
нарахування пені.
7.4.
У разі порушення Позичальником строків виконання зобов'язань з повернення кредиту та/або сплати
процентів за користування кредитом, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф, нарахований після
спливу 10 - ти банківських днів, від дня такого порушення у розмірі 5% (п'ять процентів) від суми одержаного кредиту.
7.5.
За кожний випадок порушення Позичальником обов'язків, передбачених умовами цього Договору,
окрім п.п. 5.1.3., 7.3., 7.4., Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 5% (п'ять процентів)
від суми одержаного кредиту.
7.6.
Сплата пені та штрафу не звільняє Позичальника від виконання передбачених цим Договором
зобов'язань.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Кожна із Сторін даного Договору зобов'язана забезпечувати строгу конфіденційність його умов, а також
технічну, комерційну, фінансову й іншу інформацію про другу Сторону.
9.2. Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду без отримання додаткової
письмової згоди Позичальника звертатися з метою отримання інформації про фінансовий стан Позичальника до третіх
осіб, у тому числі таких, що пов‘язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними та іншими
стосунками у соціальному побуті Позичальника. Кредитодавець зобов‘язується використовувати отриману
інформацію лише з метою захисту та реалізації прав Кредитодавця за цим Договором.
9.3.
Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує що:
1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані
іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд
судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;
3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;
4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;
6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий
стан на дату надання документів.
9.3.1. Підписанням цього Договору Позичальник свідчить, що він до підписання цього Договору
ознайомився з усіма умовами, на яких Кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС» здійснює кредитування фізичних осіб, (у
тому числі з умовами типових кредитних договорів Кредитодавця), та загальною вартістю кредиту, отриманого в
Кредитній спілці «БЕБКО ФІНАНС», та свідомо обрав умови кредитування, викладені в цьому Договорі.
9.3.2. Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним чином обмеженим
законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством, способом
в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.
9.3.3. Він/а не перебуває у зареєстрованому шлюбі або перебуває у зареєстрованому шлюбі та отримав
відповідну згоду на укладення цього договору та отримання кредиту від другого з подружжя.
9.3.3. Він/а не проживає однією сім'єю з будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу в розумінні
ст.74 Сімейного кодексу України/проживає однією сім'єю з будь — яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу в
розумінні ст.74 Сімейного кодексу України та отримав відповідну згоду на укладення цього Договору та отримання
кредиту від другого з подружжя.
9.4. Зміни і доповнення в Договір, вносяться шляхом укладання Сторонами додаткових письмових угод, що є
невід'ємною частиною даного Договору, крім випадків, передбачених цим Договором.
9.5. При виконанні цього Договору і його умов Сторони керуються чинним законодавством України.
9.6. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і скріплення печаткою Кредитодавця і діє
до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.
9.7.Цей Договір підписано в 3 (трьох) оригінальних примірниках українською мовою. Всі примірники мають
однакову юридичну силу. По одному примірнику отримують Сторони, та один зберігається у справах нотаріуса.
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9.8. Усі повідомлення за цим Договором вважаються належним чином відправленими Кредитодавцем,
якщо вони направлені на адресу Позичальника, вказану Позичальником у п. 10 цього Договору, або на адресу
Позичальника, повідомлену відповідно з п.п. 5.1.5. цього Договору.
9.9.Сторони досягли згоди, що датою відправлення Кредитодавцем повідомлення, вважається дата, зазначена
на квитанції, яка надається Кредитодавцю відділенням зв’язку при відправленні листа з повідомленням про вручення,
або дата, зазначена на листі, який отриманий Позичальником особисто у Кредитодавця.
9.10.Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін.
9.11. Сторони цього Договору погодили, що з укладанням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його
істотних умов та не існує будь-яких умов, які на думку будь-якої з Сторін можуть бути істотними та необхідними за
змістом цього Договору.
9.12.
Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на те, що Кредитодавець має право
контролювати ризики, пов’язані з наданням послуг Позичальнику, і з цією метою Позичальник надає Кредитодавцю
право на збір, зберігання, використання та поширення інформації, яка складає його кредитну історію, через будь-яке
бюро кредитних історій (далі - Бюро). Позичальник підтверджує, що зазначена в цьому Договорі згода надається ним
з використанням термінів та понять, які передбачені Законом України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій» та з усвідомленням ним змісту вказаних термінів та понять.
9.12.1. Шляхом підписання цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду на збір, зберігання та
передачу інформації, яка складає його кредитну історію, в Бюро для подальшого оброблення, використання та
поширення такої інформації відповідно до чинного законодавства України. Позичальник згоден, що його кредитна
історія, передана в згаданий вище спосіб, буде доступною через Бюро іншим юридичним особам, які укладатимуть чи
матимуть намір укласти з Позичальником кредитні правочини, при умові, якщо Позичальник звертатиметься до таких
юридичних осіб і надаватиме свою згоду на отримання його кредитної історії в Бюро.
9.12.2. Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду на збір та передачу до Бюро
інформації, яка складає його кредитну історію стосовно цього Договору, а також на отримання Кредитодавцем
інформації у повному обсязі з його кредитної історії протягом всього строку дії цього Договору. Кредитна історія
передається в Бюро, зберігається та поширюється у формі та шляхами, які самостійно погоджуються Кредитодавцем
та Бюро.
9.13.Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що перед укладанням Кредитного Договору
Кредитодавець надав йому в письмовій формі всю інформацію про умови кредитування.
9.14.Позичальник надає Кредитодавцю згоду на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування,
зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) персональних даних, які були/будуть отримані
Кредитодавцем з будь-яких джерел у процесі взаємодії з Позичальником, з метою надання Позичальнику фінансових
послуг, а також здійснення іншої діяльності Кредитодавця, визначеної Статутом спілки, в тому числі внесення
інформації щодо зобов’язань Позичальника в базу даних Бюро кредитних історій, інформування Позичальника про
нові послуги Кредитодавця, відправлення повідомлень про неналежне виконання ним зобов’язань тощо.
9.15. Позичальник надає дозвіл на розкриття інформації, що міститься в кредитній справі у повному обсязі та у
формі, яка визначається Кредитодавцем. У тому числі Позичальник надає згоду на розкриття інформації у випадках:
- звернення Кредитодавцем до правоохоронних органів, судових органів, органів нотаріату та/або третіх осіб за
захистом своїх прав та інтересів;
- надання третіми особами послуг Кредитодавцю на підставі договорів доручення, договорів про надання юридичних
послуг тощо;
- надання страховій компанії та її представникам інформації в обсязі, необхідному для підготовки проектів договорів
страхування.
9.16. На момент укладення цього Договору не існує жодного рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації,
примусового стягнення майна Позичальника, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для
Позичальника наслідки та/або привести до арешту, конфіскації, примусового стягнення майна Позичальника.
9.17. На дату підписання цього Договору Позичальник не має податкових боргів, активи Позичальника не
перебувають під адміністративним арештом чи у податковій заставі
9.18. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються
цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.19. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
9.20. Позичальник підтверджує, що:
– отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законі України
“Про споживче кредитування» та паспорт споживчого кредиту.
– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння
Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання
9.21. Дія цього Договору припиняється:
9.21.1.
У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
9.21.2.
У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному цим Договором.
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9.21.3.
Після підписання цього Договору, який відповідає умовам Положення про фінансові послуги
Кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» (нова редакція)” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні
переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові
домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.22. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він отримав від Кредитодавця належним чином
підписаний зі сторони Кредитодавця оригінальний примірник цього Договору.
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Кредитна Спілка «БЕБКО ФІНАНС»
Код за ЄДРПОУ 37048996
Місце знаходження (адреса):73000, м. Херсон, проспект
Ушакова, 48
Р/р 26508300619371 МФО 352457
в ХФ ОУ АТ “Ощадбанк”
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру
фінансових установ КС № 920 ДКРРФПУ від
15.07.2010р,
Ліцензія Нацкомфінпослуг розп.№469 від 02.03.2017.
Тел. (0552) 425-125;
Електронна пошта: golova@bebko-finance.com;
Уповноважена особа Спілки

ПОЗИЧАЛЬНИК
_____________ ( прізвище, власне ім’я, по батькові)
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків за даними Державного реєстру фізичних осібплатників податків__________________
Місце реєстрації (адреса)______________________
Місце
фактичного
проживання
(адреса)
________________________________________________
________________________________
Паспорт: Серія ___ № _______________виданий
__________________«__»_______________ ____ р.
Тел._________________________________________;
Факс________________________________________;
Електронна
пошта.
_____________________________________;
Позичальник
________________________________
(ПІБ)

____________________
м.п.
(підпис)
Договір отримав(ла):

від “___” __________ 201_ року

“___” ___________ 2017 р.

________________/____________/

Додаток № 1
до Кредитного договору № ____/201_
про надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах
фінансового кредиту
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

Дата отримання кредиту: “____” ____________ 201__ року
Сума кредиту: ____________ (__________________-) гривень 00 коп.
Процентна ставка: ___ % (_________________ процентів)
1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та
сплати процентів за користування кредитом, а саме:
№

Дата платежу

Платіж

Сплата
кредиту

Сплата
відсотків

1
7

Кількість
днів

Залишок кредиту

2
3
4
5
2. Згідно з п. 4.2. Договору, відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного
законодавства та всі витрати пов’язані з таким оформленням (оплата послуг реєстратора, нотаріуса, страховика,
оцінювача тощо), покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором.
3. Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням,
обслуговуванням та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.
4. За умови дотримання Позичальником Графіку розрахунків,загальна вартість кредиту становить _______ %
(_____________________________) від суми кредиту (у процентному виразі) або _____ (___________) гривень ___
копійок (Застосовується для договорів споживчого кредиту)
5. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною
частиною Кредитного договору № ____/201_ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту від
„___” _____ 201__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС»

ПІБ

________________
(підпис) м.п.

__________________ПІБ
(підпис)

Примірний кредитний договір лінія

Затверджено:
рішенням членів спостережної ради
кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС»
протокол № 40 від 12 червня 2017 року
Голова правління ____________ Гладишев В.І.
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № __
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
м.Херсон

_____________ 20__ р.

КРЕДИТНА СПІЛКА “БЕБКО ФІНАНС”, код ЄДРПОУ 37048996, з місцезнаходженням в місті Херсоні, проспект
Ушакова, буд. 48 (сорок вісім), далі іменується “КРЕДИТОДАВЕЦЬ” в особі Голови Правління/Представника (Уповноважена
особа) ________________(прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі Статуту/ Довіреності № __ від «___»_____20 __ р.,з однієї
сторони, та член Кредитної Спілки «БЕБКО ФІНАНС», П.І.Б., паспорт серії ______ №________________, виданий
________________________._____.___ року, що (зареєстрований) мешкає за адресою: _____________, вул. _____________, б.__,
кв.__ , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників
податків________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що надалі разом іменовані “Сторони”,
уклали цей Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
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“Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
“Кредитна лінія” – фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при якому Позичальник має відновлюване
право на отримання і повернення кредитних ресурсів в рамках певного ліміту, протягом певного строку.
“Кредит” – кредитні ресурси Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в
розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.
“Транш” – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в
цьому Договорі.
“Ліміт” – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту
визначена в п. 1.1. цього Договору.
“Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних ресурсів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту,
яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець надає Позичальнику кредит у формі кредитної лінії з лімітом в сумі _______________грн._____ коп.
(_______________гривень _____ копійок), в межах якого Позичальник може отримувати будь-які суми кредиту, та зобов'язується
повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором на строк ______(___________) місяців.
1.2.
Кредит надається Кредитодавцем на цілі: _______________________________.
1.3.
Якщо цільовим призначенням кредиту є споживче кредитування, то на умови цього Договору поширюється дія
норм Закону України “Про споживче кредитування”. У тому числі й дія статей 15 та 16 Закону України “Про споживче
кредитування”, що регламентують право Позичальника на відмову від договору про споживчий кредит та дострокове повернення
кредиту.
1.3.1.Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитись від цього
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього Договору
Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних
днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю
грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за
ставкою, встановленою цим Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від
цього Договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством
України.
1.3.2. Якщо Кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, то Кредитодавець
зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням
дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо Кредитодавець відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення
споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів,
а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня
одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов
цього Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.
1.4. Загальний розмір наданого кредиту становитиме___________________гривень 00 копійок. (п.п.1.3.-1.4. Застосовується для
договорів споживчого кредиту).
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Кредит надається строком на ______(___________) місяців, початком якого є «___»______20__року, а закінченням
«___»_______20__року, але в будь — якому разі до повного виконання сторонами зобов'язання.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом не
пізніше 3 (трьох) банківських днів від дати підписання цього Договору.
Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою
письмовою заявою останнього протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту надходження такої заяви (із урахуванням
дотримання вимог п. 3.1., 5.1.4 цього Договору).
2.3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю фактично отримані суми кредиту та сплатити проценти за
користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.

2.4.
Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом
безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів
свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу
Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо
забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.6. цього Договору, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.5.
Датою отримання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою або суми першого
траншу за кредитом через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку
Кредитодавця. Вищезазначена дата отримання кредиту зазначається в Графіку розрахунків, що є Додатком №1 до даного Договору
(надалі по тексту - Графік розрахунків).
2.6.
Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення
Кредитодавцем прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на
рахунок Кредитодавця.
2.7.
При належному виконанні Позичальником умов цього Договору, на дату укладення цього Договору, з
урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням
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кредиту та укладенням цього Договору (загальні витрати за кредитом), реальна річна процентна ставка становить ____________%;
загальна вартість кредиту становить ____________ (прописом) гривень.
2.8.
Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням,
обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна.
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою зміні процента ставка не підлягає і становить ______
(___________________________) процентів річних від загальної суми залишку заборгованості Позичальника по кредиту в рамках
кредитної лінії. Залишок заборгованості по кредиту у будь-який момент не може перевищувати суми вказаної в п.1.1. цього
Договору в якості ліміту.
3.2. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом починаючи з наступного дня за
датою його отримання та включаючи дату повернення.
3.3. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних,
святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.4. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка
розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору. У випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити
відповідні зміни у графік розрахунків день надання кожного наступного траншу.
3.5. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий)
день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця
і це не вважається порушенням розрахунків.
3.6. Черговість виконання грошового зобов'язання Позичальником перед Кредитодавцем здійснюється в наступному
порядку:
а) за умови відсутності заборгованості:
- в першу чергу сплачуються всі нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах - погашається сума кредиту;
б) за умови наявності заборгованості:
- в першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом;
- в другу чергу сплачується поточна заборгованість по процентам за користування кредитом;
- в третю чергу сплачуються витрати Кредитодавця, пов'язані із одержанням виконання, в тому числі, але не виключно, витрати
пов'язані із пред'явленням вимоги та зверненням стягнення, а також будь — які інші витрати, які були понесені Кредитодавцем і які
згідно з умовами цього договору, договору предметом якого є забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором,
та/або чинним законодавством України, мають бути відшкодовані Позичальником в тому числі неустойка (штраф та/або пеня) за
порушення зобов'язань за цим Договором;
- в четверту чергу погашається прострочена заборгованість по сумі кредиту;
- в п'яту чергу погашається поточна заборгованість по сумі кредиту;
3.6.1. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у повному обсязі ця сума
погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит. (п.3.4.1. Застосовується для договорів
споживчого кредиту)
3.7. Позичальник має право без додаткового письмового попередження Кредитодавця внести кошти для сплати відсотків
авансом до планової дати погашення. У такому випадку кошти обліковуються на окремому рахунку до планової дати погашення,
відповідно до графіку розрахунків. У день планової дати погашення внесені кошти списуються з рахунку і проводиться погашення
заборгованості за кредитом за рахунок внесених коштів.
3.8. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка розрахунків) не зупиняє
нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку
протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про
це Кредитодавцем.
3.9 Місцем виконання Договору вважається місце знаходження Кредитодавця (місто Херсон, Суворовський район,
проспект Ушакова, будинок 48)
3.10.
Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом через касу Кредитодавця за
її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця,
визначений розділом 10 цього Договору.
3.11. Всі розрахунки між Сторонами за цим Договором ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом
(заст авою
забезпечується___________________________________________________________________________________
т а/або порукою т а/або іншими видами забезпечення, що не заборонені законодавст вом - необхідне обрати) та всім належним
Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
4.2.
Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі
витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню
окремим договором.
4.3. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на
праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором
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належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває ( у випадку
оформлення договору забезпечення).
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.1.1. Використовувати кредит на вказані в п. 1.2. цього Договору цілі.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом,
відповідно до графіка розрахунків.
5.1.4. Звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту,
визначеного п. 1.1. цього Договору. За умови відсутності заборгованості по сплаті кредиту і процентів, згідно графіку розрахунків.
5.1.5. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, паспортних
даних , сімейного стану, прізвища, ім’я та по батькові, а також інших обставин,спроможних вплинути на виконання зобов’язань
Сторін за цим Договором, з наданням відповідних документів в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
5.1.6. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.
5.1.7 У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування
кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.1.8. Застрахувати та/або забезпечити страхування предмету іпотеки/застави, застава якого забезпечує виконання зобов'язань
за цим Договором, (коментар: у разі укладення Договору про забезпечення, іншої потреби додати: особистого страхування
Позичальника на випадок смерті від нещасного випадку та інвалідності, що наступила внаслідок нещасного випадку або
страхування цивільно — правової відповідальності власника наземного транспортного засобу), а також надавати на визначених в
договорах забезпечення умовах договори страхування та документи, що підтверджують сплату страхових платежів. Договори
страхування мають складатися строком не менше ніж на 1(один) календарний рік. В подальшому, протягом дії договорів
забезпечення, Позичальник зобов'язаний щороку здійснювати та/або забезпечити страхування предмету іпотеки/застави (коментар:
за потреби додати: особистого страхування Позичальника на випадок смерті від нещасного випадку та інвалідності, що
наступила внаслідок нещасного випадку або страхування цивільно — правової відповідальності власника наземного
транспортного засобу) та за 1 (один) календарний місяць до закінчення строку дії попередніх договорів страхування надавати
Кредитодавцю договори страхування та документи, що підтверджують сплату страхового платежу. Позичальник зобов'язаний
виконувати вимоги договорів страхування, не припиняти їх дію та не змінювати умови цих договорів страхування без письмової
згоди Кредитодавця.
5.1.9.Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання вимоги Кредитодавця надавати Кредитодавцю документи, що
підтверджують фінансовий стан Позичальника та його платоспроможність, в тому числі довідки про його доходи, доходи членів
сім'ї Позичальника (за необхідності) довідки про заборгованість в банках або в інших кредитних спілках, інші довідки та документи
за вимогою Кредитодавця.
5.1.10.На першу вимогу Кредитодавця надавати можливість уповноваженим особам Кредитодавця здійснювати перевірку
фактичної наявності та фізичного стану майна, застава/іпотека якого є забезпеченням виконання зобов'язань Позичальника за цим
Договором, а також забезпечити безперешкодний доступ представників Кредитодавця до місця знаходження заставного майна з
метою перевірки та стану збереження предмету застави/іпотеки ( у разі укладення Договору про забезпечення).
5.1.11.У разі виникнення необхідності у тимчасовій зміни місцязнаходження чи вивезення транспортного засобу, що є
предметом застави, за межі України, Позичальник, не пізніше 7 (семи) робочих днів до передбачуваної дати зміни місцязнаходження
або дати перетину кордону України, зобов'язаний:
- письмово повідомити Кредитодавця про необхідність тимчасового вивезення транспортного засобу за межі України з обов'язковим
зазначенням місця перебування, країни перебування, мети та строку знаходження транспортного засобу за межами України;
- надати Кредитодавцю оригінали договорів страхування, які свідчать про страхування транспортного засобу, який переданий в
заставу Кредитодавцю, на випадок настання страхових подій, зазначених у цьому Договорі, на період перебування транспортного
засобу за межами України;
- надати платіжні документі, що свідчать про сплату Позичальником у повному обсязі страхового платежу (страхової премії)
страховій компанії згідно з договором страхування транспортного засобу на випадок настання страхових подій на період
перебування транспортного засобу за межами України ( у разі укладення Договору про забезпечення/застави)
5.1.12.Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати, а саме: оцінку предметів
застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі тощо).
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Вимагати надання Кредитодавцем відповідних траншів в межах ліміту, визначеного п.1.1. цього Договору, в разі
дотримання Позичальником власного обов’язку, передбаченого п. 5.1.4. цього Договору, та за умови відсутності заборгованості по
сплаті процентів згідно графіку розрахунків.
5.2.2. Здійснювати дострокове часткове або повне погашення кредиту. При цьому, повне погашення кредиту
Позичальником не призводить до дострокового розірвання цього Договору.
5.2.3. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту
та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин,
при цьому письмове звернення Позичальника не створює для Кредитодавця будь-яких зобов’язань.
5.2.4. Звернутися до Кредитодавця, але не частіше одного разу на місяць, із заявою про надання інформації про
поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені,
які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України
та цим Договором.
5.2.5. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми
періодичних платежів.
5.3.
Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміну місцезнаходження, інших реквізитів Кредитодавця, визначених
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розділом 11 цього Договору, а також інші обставини спроможні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10
(десяти) денний строк з моменту виникнення таких змін.
5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або
сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15
робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або
сплати процентів) оформляється письмово.
5.3.3. У відповідь на звернення Позичальника повідомити йому безоплатно інформацію (надати виписку) про поточний
розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які
належить сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також повідомити іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством
України та цим Договором.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника укладення договору, щодо забезпечення виконання зобов’язань Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором.
5.4.2. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.3.Вимагати дострокового повернення кредиту, сплати процентів та виконання всіх зобов'язань за Договором у випадках
передбачених чинним законодавством, зокрема:
1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового
призначення кредиту;
2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором;
3) вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту та сплати процентів, у разі наявності хоча б однієї із
зазначених обставин:
а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць, а за споживчим кредитом,
забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше — на три календарні місяці; або
б) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або
в) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків суми кредиту; або
г) іншого істотного порушення умов договору про надання кредиту.
4) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом в повному обсязі та
виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором.
Коментар: вибрати потрібне зайве видалити
- ( для поручителя — фізичної особи) смерті Поручителя або визнання його судом безвісно відсутнім або визнання його недієздатним
чи обмежено дієздатним.
- ( для поручителя — юридичної особи) припинення юридичної особи поручителя.
- якщо будь — яка інформація надана Кредитодавцю від Позичальника/поручителя/майнового поручителя виявиться
недостовірною.
- порушення Позичальником будь — яких інших зобов'язань за цим Договором.
5.4.4. Вимагати від позичальника здійснити дострокове повернення кредиту протягом 30 (тридцяти) календарних днів,
з дати відправлення Позичальнику відповідного повідомлення Кредитодавцем з вимогою дострокового повернення або у інші
строки передбачені умовами цього Договору.
5.4.5. У випадку порушення Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором, Кредитодавець має право без отримання
додаткової письмової згоди Позичальника за власними вибором здійснити будь — які дії направлені на виконання зобов'язань
Позичальника, в тому числі звернути стягнення на заставлене майно за Договором забезпечення будь — яким способом, у тому
числі на підставі виконавчого напису нотаріуса, та/або одержати відшкодування з іншого майна Позичальника та/або звернутися
до Поручителів/майнових поручителів (коментар: за наявності), відповідно до вимог законодавства. При цьому Позичальник
надає згоду Кредитодавцю на здійснення ним на власний розсуд заходів щодо запобігання, усунення та недопущення порушень
Позичальником умов цього Договору. Для цього Кредитодавцю надається право здійснювати вищезазначені заходи, метою яких є
доведення до відома Позичальника інформації щодо виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором, рекламні та комерційні
пропозиції Кредитодавця тощо, будь — якими методами: здійснювати телефонні дзвінки на контактні телефони Позичальника та
на телефони зазначені Позичальником в анкеті — заявці на отримання кредиту, направляти листи, телеграми та інші письмові
повідомлення будь — якими засобами поштової доставки, а також засобами електронного зв'язку, в тому числі шляхом направляння
SMS – повідомлення. При цьому Позичальник несе всі ризики пов'язані з тим, що направлена Спілкою інформація стане доступною
третім особам.
5.4.6. Укладення цього Договору Сторони зокрема керуючись принципом «свободи договору», беззаперечно та безвідклично
підтверджують те, що Позичальник зобов'язаний, (а Кредитодавець має право вимагати виконання такого обов'язку)
сплатити/компенсувати Кредитодавцю у повному обсязі всі та будь — які підтверджені витрати Кредитодавцю (незалежно від їх
розміру), які Кредитодавець понесе під час та/або у зв'язку з реалізацією своїх прав кредитора за цим Договором, зокрема, але
невиключно: права на захист, права на звернення стягнення на майно, заставлене в забезпечення виконання зобов'язань
Позичальника за цим Договором (коментар: якщо застава (іпотека) матиме місце), права на задоволення вимог Кредитодавця за
рахунок будь — якого майна Позичальника та/або його поручителей (коментар: у випадку їх наявності). Зазначене стосується всіх
без винятку не заборонених законом шляхів захисту Кредитодавцем своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно
процесів: звернення стягнення на заставлене майно (за рішенням суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса або способом
позасудового врегулювання) ( коментар: якщо застава матиме місце), стягнення заборгованості в судовому порядку з
Позичальника та/або Поручителів ( коментар: у випадку їх наявності), примусового виконання рішень, випадків залучення
Кредитодавцем або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців, реєстраційних відділів тощо, третіх осіб, які
тим чи іншим допомагатимуть /надаватимуть послуги, спрямовані на задоволення Кредитодавцем своїх вимог /реалізація
Кредитодавцем своїх прав (адвокатські контори, агентства нерухомості, ріелтори, брокери, зберігачі, охоронці, транспортні компанії,
вантажники, тощо).
5.4.7. Кредитодавець має право у випадку невиконання чи не належного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим
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Договором та Договором про забезпечення, у разі його наявності, в тому числі непогашення у встановлені строки кредиту, процентів
та інших платежів, без попереднього узгодження з Позичальником донести інформацію про його недобросовісність публічно,
способом обраним «Кредитодавцем», та достроково розірвати договір в односторонньому порядку з направленням відповідного
повідомлення.
5.4.8. Відмовити Позичальнику у наданні траншу, у разі дострокового неповідомлення Позичальником Кредитодавця про
необхідність отримання чергового траншу, а також у разі порушення будь — якого пункту даного Договору та /або Договору про
забезпечення.
5.5.
У випадку смерті Позичальника, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його поручителя (за
його наявності) або до спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.6.
Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої
особи.
5.7.
Якщо Кредитодавець на основі п. 5.4.3. цього Договору вимагає повернення споживчого кредиту, повернення
споживчого кредиту може бути здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом,
забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня
одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитодавця. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов
цього Договору про надання споживчого кредиту, вимога Кредитодавця втрачає чинність
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
6.2.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом цього Договору.
6.3.
У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього Договору, винна
Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.2.
7.2.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів. Всі зміни,
доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.
8.2.Позичальник має право достроково розірвати цей Договір з підстав передбачених чинним законодавством.
8.3. Кредитодавець має право достроково розірвати Договір з підстав передбачених п.5.4.3. Даного Договору.
9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1. Кожна із Сторін даного Договору зобов'язана забезпечувати строгу конфіденційність його умов, а також технічну,
комерційну, фінансову й іншу інформацію про другу Сторону.
9.2. Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду без отримання додаткової письмової згоди
Позичальника звертатися з метою отримання інформації про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, у тому числі таких, що
пов‘язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними та іншими стосунками у соціальному побуті
Позичальника. Кредитодавець зобов‘язується використовувати отриману інформацію лише з метою захисту та реалізації прав
Кредитодавця за цим Договором.
9.3.
Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує що:
1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями)
про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;
3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;
4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;
6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату
надання документів;
7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в
обігу (обороті) та під заставою не перебуває.
9.3.4. Підписанням цього Договору Позичальник свідчить, що він до підписання цього Договору ознайомився з усіма
умовами, на яких Кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС» здійснює кредитування фізичних осіб, (у тому числі з умовами типових
кредитних договорів Кредитодавця), та загальною вартістю отриманого кредиту в Кредитній спілці «БЕБКО ФІНАНС», та свідомо
обрав умови кредитування, викладені в цьому Договорі.
9.3.5. Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством, способом в своєму праві укладати
цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.
9.3.6. Він/а не перебуває у зареєстрованому шлюбі або перебуває у зареєстрованому шлюбі та отримав відповідну згоду
на укладення цього договору та отримання кредиту від другого з подружжя.
9.3.3. Він/а не проживає однією сім'єю з будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу в розумінні ст.74 Сімейного
кодексу України/проживає однією сім'єю з будь — яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу в розумінні ст.74 Сімейного кодексу
України та отримав відповідну згоду на укладення цього Договору та отримання кредиту від другого з подружжя.
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9.4. Зміни і доповнення в Договір, вносяться шляхом укладання Сторонами додаткових письмових угод, що є невід'ємною
частиною даного Договору, крім випадків, передбачених цим Договором.
9.5. При виконанні цього Договору і його умов Сторони керуються чинним законодавством України.
9.6. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і скріплення печаткою Кредитодавця і діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.
9.7.Цей Договір підписано в 3 (трьох) оригінальних примірниках українською мовою. Всі примірники мають однакову
юридичну силу. По одному примірнику отримують Сторони, та один зберігається у справах нотаріуса.
9.8. Усі повідомлення за цим Договором вважаються належним чином відправленими Кредитодавцем, якщо вони
направлені на адресу Позичальника, вказану Позичальником у п. 11 цього Договору, або на адресу Позичальника, повідомлену
відповідно з п.п. 5.1.5. цього Договору.
9.9.Сторони досягли згоди, що датою відправлення Кредитодавцем повідомлення, вважається дата, зазначена на квитанції,
яка надається Кредитодавцю відділенням зв’язку при відправленні листа з повідомленням про вручення, або дата, зазначена на
листі, який отриманий Позичальником особисто у Кредитодавця.
9.10.Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін.
9.11. Сторони цього Договору погодили, що з укладанням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов
та не існує будь-яких умов, які на думку будь-якої з Сторін можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору.
9.13.
Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на те, що Кредитодавець має право контролювати ризики,
пов’язані з наданням послуг Позичальнику, і з цією метою Позичальник надає Кредитодавцю право на збір, зберігання,
використання та поширення інформації, яка складає його кредитну історію, через будь-яке бюро кредитних історій (далі - Бюро).
Позичальник підтверджує, що зазначена в цьому Договорі згода надається ним з використанням термінів та понять, які передбачені
Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та з усвідомленням ним змісту вказаних термінів та
понять.
9.12.1. Шляхом підписання цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду на збір, зберігання та передачу
інформації, яка складає його кредитну історію, в Бюро для подальшого оброблення, використання та поширення такої інформації
відповідно до чинного законодавства України. Позичальник згоден, що його кредитна історія, передана в згаданий вище спосіб,
буде доступною через Бюро іншим юридичним особам, які укладатимуть чи матимуть намір укласти з Позичальником кредитні
правочини, при умові, якщо Позичальник звертатиметься до таких юридичних осіб і надаватиме свою згоду на отримання його
кредитної історії в Бюро.
9.12.2. Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду на збір та передачу до Бюро інформації, яка
складає його кредитну історію стосовно цього Договору, а також на отримання Кредитодавцем інформації у повному обсязі з його
кредитної історії протягом всього строку дії цього Договору. Кредитна історія передається в Бюро, зберігається та поширюється у
формі та шляхами, які самостійно погоджуються Кредитодавцем та Бюро.
9.13.Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що перед укладанням Кредитного Договору Кредитодавець
надав йому в письмовій формі всю інформацію про умови кредитування.
9.14.Позичальник надає Кредитодавцю згоду на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) персональних даних, які були/будуть отримані Кредитодавцем з
будь-яких джерел у процесі взаємодії з Позичальником, з метою надання Позичальнику фінансових послуг, а також здійснення
іншої діяльності Кредитодавця, визначеної Статутом спілки, в тому числі внесення інформації щодо зобов’язань Позичальника в
базу даних Бюро кредитних історій, інформування Позичальника про нові послуги Кредитодавця, відправлення повідомлень про
неналежне виконання ним зобов’язань тощо.
9.15. Позичальник надає дозвіл на розкриття інформації, що міститься в кредитній справі у повному обсязі та у формі, яка
визначається Кредитодавцем. У тому числі Позичальник надає згоду на розкриття інформації у випадках:
- звернення Кредитодавцем до правоохоронних органів, судових органів, органів нотаріату та/або третіх осіб за захистом своїх прав
та інтересів;
- надання третіми особами послуг Кредитодавцю на підставі договорів доручення, договорів про надання юридичних послуг тощо;
- надання страховій компанії та її представникам інформації в обсязі, необхідному для підготовки проектів договорів страхування.
9.16. На момент укладення цього Договору не існує жодного рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, примусового
стягнення майна Позичальника, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для Позичальника наслідки та/або
привести до арешту, конфіскації, примусового стягнення майна Позичальника.
9.17. На дату підписання цього Договору Позичальник не має податкових боргів, активи Позичальника не перебувають під
адміністративним арештом чи у податковій заставі
9.18. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу.
9.19. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
9.20. Позичальник підтверджує, що:
– отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законі України “Про споживче
кредитування» та паспорт споживчого кредиту.
інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог чинного законодавства та забезпечує правильне розуміння
Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.
9.21. Дія цього Договору припиняється:
9.21.1.
У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
9.21.2.
У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному цим Договором.
9.21.3.
Після підписання цього Договору, який відповідає умовам Положення про фінансові послуги Кредитної спілки
«БЕБКО ФІНАНС» (нова редакція)” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
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9.22. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він отримав від Кредитодавця належним чином підписаний
зі сторони Кредитодавця оригінальний примірник цього Договору.
10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Кредитна Спілка «БЕБКО ФІНАНС»
Код за ЄДРПОУ 37048996
Місце знаходження (адреса):73000, м. Херсон, проспект
Ушакова, 48
Р/р 26508300619371 МФО 352457
в ХФ ОУ АТ “Ощадбанк”
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру
фінансових установ КС № 920 ДКРРФПУ від 15.07.2010р,
Ліцензія Нацкомфінпослуг розп.№469 від 02.03.2017.
Тел. (0552) 425-125;
Електронна пошта: golova@bebko-finance.com;
Уповноважена особа Спілки
________________ПІБ
м.п.
(підпис)

Договір отримав(ла):

ПОЗИЧАЛЬНИК
__________________ ( прізвище, власне ім’я, по батькові)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків за
даними Державного реєстру фізичних осіб-платників
податків___________
Місце реєстрації (адреса)___________________________
Місце
фактичного
проживання
(адреса)
______________________________________________________
____________________________________________
Паспорт:
Серія
___
№
_______________виданий
__________________«__»__________________ ____ р.
Тел._____________________________________________;
Факс. ___________________________________________;
Електронна пошта. _______________________________;
Позичальник

________________________________ (ПІБ)
(підпис)

“____”_____________ 20__ р. _________________________/______________/

від “___” __________ 201__ року

Додаток № 1
до Кредитного договору № ____/201__
про надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах
фінансового кредиту
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

Дата отримання траншу по кредиту: “____” ____________ 201__ року
Сума траншу виданого в якості кредиту: ____________ (__________________) гривень 00 коп.
Процентна ставка: ___ % (_________________ процентів)
1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати
процентів за користування кредитом, а саме:
№

Дата платежу

Платіж

Сплата
кредиту

Сплата
відсотків

Кількість
днів

Залишок кредиту

1
2
3
4
5
6
2. Згідно з п. 4.2. Договору, відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства
та всі витрати пов’язані з таким оформленням (оплата послуг реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), покладаються
на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
3. Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням та
погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.
4. За умови дотримання Позичальником Графіку розрахунків, загальна вартість кредиту становить _______ %
(_____________________________) від суми кредиту (у процентному виразі) або _____ (___________) гривень ___ коп.
(п.4. Використовувати для договорів споживчого кредитування).
5. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною
Кредитного договору № ____/201_ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від
„___”
_____ 201_ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
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КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна спілка «Бебко Фінанс»

ПІБ

________________ ПІБ
м.п. (підпис)

__________________ПІБ
(підпис)

Примірний кредитний договір одна сума
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Затверджено:
рішенням членів спостережної ради
кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС»
протокол № 40 від 12 червня 2017 року
Голова правління ____________ Гладишев В.І.
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___/201_
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
м. Херсон

«

» ____________ 201___р.

КРЕДИТНА СПІЛКА “БЕБКО ФІНАНС”, код ЄДРПОУ 37048996, з місцезнаходженням в місті Херсоні, проспект Ушакова,
буд. 48 (сорок вісім), далі іменується “КРЕДИТОДАВЕЦЬ” в особі Голови Правління/Представника (Уповноважена особа)
________________(прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі Статуту/ Довіреності № __ від «___»_____20 __ р.,з однієї сторони, та
член
Кредитної
Спілки
«БЕБКО
ФІНАНС»,
П.І.Б.,
паспорт
серії
______
№________________,
виданий
________________________._____.___ року, що (зареєстрований) мешкає за адресою: _____________, вул. _____________, б.__, кв.__ ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників
податків________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що надалі разом іменовані “Сторони”, уклали
цей Договір про наступне
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі ________________ (______________ тисяч) гривень 00
копійок на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується
повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.
1.2.Сума кредиту використовується на цілі:_________________________
1.3. Якщо цільовим призначенням кредиту є споживче кредитування, то на умови цього Договору поширюється дія норм Закону
України “Про споживче кредитування”. У тому числі й дія статей 15 та 16 Закону України “Про споживче кредитування”, що регламентують
право Позичальника на відмову від договору про споживчий кредит та дострокове повернення кредиту.
1.3.1.Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитись від цього Договору без
пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє
Кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового
повідомлення про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим
Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором.
Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору. Право на відмову від договору про
споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.
1.3.2.Якщо Кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, то Кредитодавець зобов’язаний у
письмовій формі повідомити Позичальника про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для
усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо Кредитодавець відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення
споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за
споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від
Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору, вимога
Кредитодавця втрачає чинність.
1.4. Загальний розмір наданого кредиту становитиме___________________гривень 00 копійок. (п.п.1.3.-1.4. Застосовується для
договорів споживчого кредиту).
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Кредит надається строком на _____ (______________) місяців від дати отримання Позичальником кредиту, але в будь — якому
разі до повного виконання сторонами зобов'язання.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в день підписання цього Договору.
2.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку,
визначеного п. 2.1. цього Договору.
2.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового
перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів свого рахунку в банку
(надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим
способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5.
цього Договору, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за
порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.5. Датою отримання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при
безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця. Вищезазначена дата отримання кредиту зазначається
в Графіку розрахунків, що є Додатком №1 до даного Договору (надалі по тексту - Графік розрахунків).
2.6.
Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення
Кредитодавцем прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок
Кредитодавця.
2.7.
При належному виконанні Позичальником умов цього Договору, на дату укладення цього Договору, з урахуванням
процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням
цього Договору (загальні витрати за кредитом), реальна річна процентна ставка становить ____________%; загальна вартість кредиту
становить ____________ (прописом) гривень. (п.2.7. Застосовується для договорів споживчого кредиту).
2.8.
Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням,
обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна.Коментар: вибрати потрібне зайве видалити
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою, зміні процента ставка не підлягає і становить ________ %
(______________) процентів річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти нараховуються за фактичне
число календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.
3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та

17

неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то
здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не
вважається порушенням розрахунків.
3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:
а) за умови відсутності заборгованості:
- в першу чергу сплачуються всі нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах - погашається сума кредиту;
б) за умови наявності заборгованості:
- в першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом;
- в другу чергу сплачується поточна заборгованість по процентам за користування кредитом;
- в третю чергу сплачуються витрати Кредитодавця, пов'язані із одержанням виконання, в тому числі, але не виключно, витрати пов'язані
із пред'явленням вимоги та зверненням стягнення, а також будь — які інші витрати, які були понесені Кредитодавцем і які згідно з умовами
цього договору, договору предметом якого є забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором, та/або чинним
законодавством України, мають бути відшкодовані Позичальником в тому числі неустойка (штраф та/або пеня) за порушення зобов'язань
за цим Договором;
- в четверту чергу погашається прострочена заборгованість по сумі кредиту;
3.4.1. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у повному обсязі ця
сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит. (п.3.4.1. Застосовується для договорів
споживчого кредиту)
3.5. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно Графіка
розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно
Графіка розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й
після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття
окремого рішення про це Кредитодавцем.
3.6. Позичальник має право без додаткового письмового попередження Кредитодавця внести кошти для сплати відсотків авансом до
планової дати погашення. У такому випадку кошти обліковуються на окремому рахунку до планової дати погашення, відповідно до графіку
розрахунків. У день планової дати погашення внесені кошти списуються з рахунку і проводиться погашення заборгованості за кредитом
за рахунок внесених коштів.
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її
місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або згідно заяви Позичальника, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок
Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору.
3.8.Місцем виконання Договору вважається місце знаходження Кредитодавця (місто Херсон, Суворовський район, проспект
Ушакова, будинок 48).
3.9. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом
забезпечується____________________________________________________________________________________________(заст авою
т а/або порукою т а/або іншими видами забезпечення, що не заборонені законодавст вом - необхідне обрати).
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані
з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
4.3. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві
власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором
належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває ( у випадку оформлення
договору забезпечення)
5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.1.1. Використати кредит за призначенням.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до
Графіка розрахунків.
5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші
обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.
5.1.5. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
5.1.6. Застрахувати та/або забезпечити страхування предмету іпотеки/застави, застава якого забезпечує виконання зобов'язань за
цим Договором, (коментар: у разі укладення Договору про забезпечення, іншої потреби додати: особистого страхування Позичальника
на випадок смерті від нещасного випадку та інвалідності, що наступила внаслідок нещасного випадку або страхування цивільно —
правової відповідальності власника наземного транспортного засобу), а також надавати на визначених в договорах забезпечення умовах
договори страхування та документи, що підтверджують сплату страхових платежів. Договори страхування мають складатися строком не
менше ніж на 1(один) календарний рік. В подальшому, протягом дії договорів забезпечення, Позичальник зобов'язаний щороку здійснювати
та/або забезпечити страхування предмету іпотеки/застави (коментар: за потреби додати: особистого страхування Позичальника на
випадок смерті від нещасного випадку та інвалідності, що наступила внаслідок нещасного випадку або страхування цивільно — правової
відповідальності власника наземного транспортного засобу) та за 1 (один) календарний місяць до закінчення строку дії попередніх
договорів страхування надавати Кредитодавцю договори страхування та документи, що підтверджують сплату страхового платежу.
Позичальник зобов'язаний виконувати вимоги договорів страхування, не припиняти їх дію та не змінювати умови цих договорів
страхування без письмової згоди Кредитодавця.
5.1.7.Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання вимоги Кредитодавця надавати Кредитодавцю документи, що підтверджують
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фінансовий стан Позичальника та його платоспроможність, в тому числі довідки про його доходи, доходи членів сім'ї Позичальника (за
необхідності) довідки про заборгованість в банках або в інших кредитних спілках, інші довідки та документи за вимогою Кредитодавця.
5.1.8.На першу вимогу Кредитодавця надавати можливість уповноваженим особам Кредитодавця здійснювати перевірку фактичної
наявності та фізичного стану майна, застава/іпотека якого є забезпеченням виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором, а також
забезпечити безперешкодний доступ представників Кредитодавця до місця знаходження заставного майна з метою перевірки та стану
збереження предмету застави/іпотеки ( у разі укладення Договору про забезпечення).
5.1.9.У разі виникнення необхідності у тимчасовій зміни місцязнаходження чи вивезення транспортного засобу, що є предметом
застави, за межі України, Позичальник, не пізніше 7 (семи) робочих днів до передбачуваної дати зміни місцязнаходження або дати перетину
кордону України, зобов'язаний:
- письмово повідомити Кредитодавця про необхідність тимчасового вивезення транспортного засобу за межі України з обов'язковим
зазначенням місця перебування, країни перебування, мети та строку знаходження транспортного засобу за межами України;
- надати Кредитодавцю оригінали договорів страхування, які свідчать про страхування транспортного засобу, який переданий в заставу
Кредитодавцю, на випадок настання страхових подій, зазначених у цьому Договорі, на період перебування транспортного засобу за межами
України;
- надати платіжні документі, що свідчать про сплату Позичальником у повному обсязі страхового платежу (страхової премії) страховій
компанії згідно з договором страхування транспортного засобу на випадок настання страхових подій на період перебування транспортного
засобу за межами України (у разі укладення Договору про забезпечення/застави).
5.1.10. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати, а саме: оцінку предметів
застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.
5.1.11. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом
виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з фактичного
залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.2.
Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або
сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
5.2.3.
Відповідно до законодавства одержувати компенсацію від Кредитодовця у зв’язку з розірванням або невиконанням
Кредитодавцем цього Договору.
5.2.4.
Звернутися до Кредитодавця, але не частіше одного разу на місяць, із заявою про надання інформації про поточний
розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить
сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України та цим Договором.
5.2.5.
В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми
періодичних платежів.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених у розділі 10 цього
Договору протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.
5.3.2.
У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати
процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та
дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів)
оформляється додатковим договором.
5.3.3.
У відповідь на звернення Позичальника повідомити йому безоплатно інформацію (надати виписку) про поточний розмір
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити,
дати сплати або періоди у часі, а також повідомити іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України та цим Договором.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором.
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку
наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць, а за споживчим кредитом,
забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше — на три календарні місяці; або
в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків суми кредиту; або
д) іншого істотного порушення умов договору про надання кредиту.
5.4.4. вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх
інших зобов’язань передбачених цим Договором.
Коментар: вибрати потрібне зайве видалити
- ( для поручителя — фізичної особи) смерті Поручителя або визнання його судом безвісно відсутнім або визнання його недієздатним чи
обмежено дієздатним.
- ( для поручителя — юридичної особи) припинення юридичної особи поручителя.
-якщо будь — яка інформація надана Кредитодавцю від Позичальника/поручителя/майнового поручителя виявиться недостовірною.
-порушення Позичальником будь — яких інших зобов'язань за цим Договором.
5.4.5. Вимагати від позичальника здійснити дострокове повернення кредиту (коментар: вибрати потрібне, зайве видалити: для
кредитів, забезпечених іпотекою та для кредитів на придбання житла протягом 60 (шістдесяти) календарних днів або для всіх інших
кредитів протягом 30 (тридцяти) календарних днів), з дати відправлення Позичальнику відповідного повідомлення Кредитодавцем з
вимогою дострокового повернення або у інші строки передбачені умовами цього Договору.
5.4.6.У випадку порушення Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором, Кредитодавець має право без отримання додаткової
письмової згоди Позичальника за власними вибором здійснити будь — які дії направлені на виконання зобов'язань Позичальника, в тому
числі звернути стягнення на заставлене майно за Договором забезпечення будь — яким способом, у тому числі на підставі виконавчого
напису нотаріуса, та/або одержати відшкодування з іншого майна Позичальника та/або звернутися до Поручителів/майнових поручителів
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(коментар: за наявності), відповідно до вимог законодавства. При цьому Позичальник надає згоду Кредитодавцю на здійснення ним на
власний розсуд заходів щодо запобігання, усунення та недопущення порушень Позичальником умов цього Договору. Для цього
Кредитодавцю надається право здійснювати вищезазначені заходи, метою яких є доведення до відома Позичальника інформації щодо
виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором, рекламні та комерційні пропозиції Кредитодавця тощо, будь — якими методами:
здійснювати телефонні дзвінки на контактні телефони Позичальника та на телефони зазначені Позичальником в анкеті — заявці на
отримання кредиту, направляти листи, телеграми та інші письмові повідомлення будь — якими засобами поштової доставки, а також
засобами електронного зв'язку, в тому числі шляхом направляння SMS – повідомлення. При цьому Позичальник несе всі ризики пов'язані
з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам.
5.4.7.Укладення цього Договору Сторони зокрема керуючись принципом «свободи договору», беззаперечно та безвідклично
підтверджують те, що Позичальник зобов'язаний, (а Кредитодавець має право вимагати виконання такого обов'язку) сплатити/компенсувати
Кредитодавцю у повному обсязі всі та будь — які підтверджені витрати Кредитодавцю (незалежно від їх розміру), які Кредитодавець понесе
під час та/або у зв'язку з реалізацією своїх прав кредитора за цим Договором, зокрема, але невиключно: права на захист, права на звернення
стягнення на майно, заставлене в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором (коментар: якщо застава (іпотека)
матиме місце), права на задоволення вимог Кредитодавця за рахунок будь — якого майна Позичальника та/або його поручителей
(коментар: у випадку їх наявності). Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом шляхів захисту Кредитодавцем своїх
прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно процесів: звернення стягнення на заставлене майно (за рішенням суду, на підставі
виконавчого напису нотаріуса або способом позасудового врегулювання) ( коментар: якщо застава матиме місце), стягнення
заборгованості в судовому порядку з Позичальника та/або Поручителів ( коментар: у випадку їх наявності), примусового виконання рішень,
випадків залучення Кредитодавцем або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців, реєстраційних відділів тощо, третіх
осіб, які тим чи іншим допомагатимуть /надаватимуть послуги, спрямовані на задоволення Кредитодавцем своїх вимог /реалізація
Кредитодавцем своїх прав (адвокатські контори, агентства нерухомості, ріелтори, брокери, зберігачі, охоронці, транспортні компанії,
вантажники, тощо).
5.4.8.Кредитодавець має право у випадку невиконання чи не належного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим
Договором та Договором про забезпечення, у разі його наявності, в тому числі непогашення у встановлені строки кредиту, процентів та
інших платежів, без попереднього узгодження з Позичальником донести інформацію про його недобросовісність публічно, способом
обраним «Кредитодавцем», та достроково розірвати договір в односторонньому порядку з направленням відповідного повідомлення.
5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.
5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього
Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.7. Якщо Кредитодавець на основі п. 5.4.3. цього Договору вимагає повернення споживчого кредиту, повернення споживчого
кредиту може бути здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та
за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку
вимогу від Кредитодавця. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору про надання споживчого
кредиту, вимога Кредитодавця втрачає чинність.
6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:
1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про
обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;
3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;
4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;
6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання
документів;
7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу
(обороті) та під заставою не перебуває.
7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених змістом цього Договору.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1.Кожна із Сторін даного Договору зобов'язана забезпечувати строгу конфіденційність його умов, а також технічну, комерційну,
фінансову й іншу інформацію про другу Сторону.
9.2. Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду без отримання додаткової письмової згоди Позичальника
звертатися з метою отримання інформації про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, у тому числі таких, що пов‘язані з
Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними та іншими стосунками у соціальному побуті Позичальника.
Кредитодавець зобов‘язується використовувати отриману інформацію лише з метою захисту та реалізації прав Кредитодавця за цим
Договором.
9.3.
Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує що:
1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про
обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;
3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;
4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;
6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання
документів;
7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу
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(обороті) та під заставою не перебуває.
9.3.7. Підписанням цього Договору Позичальник свідчить, що він до підписання цього Договору ознайомився з усіма умовами,
на яких Кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС» здійснює кредитування фізичних осіб, (у тому числі з умовами типових кредитних договорів
Кредитодавця), та загальною вартістю кредиту отриманого в Кредитній спілці «БЕБКО ФІНАНС», та свідомо обрав умови кредитування,
викладені в цьому Договорі.
9.3.8. Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним чином обмеженим законом, іншим
нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір
та виконувати усі умови, визначені у ньому.
9.3.9. Він/а не перебуває у зареєстрованому шлюбі або перебуває у зареєстрованому шлюбі та отримав відповідну згоду на
укладення цього договору та отримання кредиту від другого з подружжя.
9.3.3. Він/а не проживає однією сім'єю з будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу в розумінні ст.74 Сімейного
кодексу України/проживає однією сім'єю з будь — яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу в розумінні ст.74 Сімейного кодексу
України та отримав відповідну згоду на укладення цього Договору та отримання кредиту від другого з подружжя.
9.4. Зміни і доповнення в Договір, вносяться шляхом укладання Сторонами додаткових письмових угод, що є невід'ємною
частиною даного Договору, крім випадків, передбачених цим Договором.
9.5. При виконанні цього Договору і його умов Сторони керуються чинним законодавством України.
9.6. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і скріплення печаткою Кредитодавця і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.
9.7.Цей Договір підписано в 3 (трьох) оригінальних примірниках українською мовою. Всі примірники мають однакову юридичну
силу. По одному примірнику отримують Сторони, та один зберігається у справах нотаріуса.
9.8. Усі повідомлення за цим Договором вважаються належним чином відправленими Кредитодавцем, якщо вони направлені
на адресу Позичальника, вказану Позичальником у п. 10 цього Договору, або на адресу Позичальника, повідомлену відповідно з п.п. 5.1.5.
цього Договору.
9.9.Сторони досягли згоди, що датою відправлення Кредитодавцем повідомлення, вважається дата, зазначена на квитанції, яка
надається Кредитодавцю відділенням зв’язку при відправленні листа з повідомленням про вручення, або дата, зазначена на листі, який
отриманий Позичальником особисто у Кредитодавця.
9.10.Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін.
9.11. Сторони цього Договору погодили, що з укладанням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов та не
існує будь-яких умов, які на думку будь-якої з Сторін можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору.
9.14.
Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на те, що Кредитодавець має право контролювати ризики,
пов’язані з наданням послуг Позичальнику, і з цією метою Позичальник надає Кредитодавцю право на збір, зберігання, використання та
поширення інформації, яка складає його кредитну історію, через будь-яке бюро кредитних історій (далі - Бюро). Позичальник підтверджує,
що зазначена в цьому Договорі згода надається ним з використанням термінів та понять, які передбачені Законом України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій» та з усвідомленням ним змісту вказаних термінів та понять.
9.12.1. Шляхом підписання цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду на збір, зберігання та передачу інформації,
яка складає його кредитну історію, в Бюро для подальшого оброблення, використання та поширення такої інформації відповідно до чинного
законодавства України. Позичальник згоден, що його кредитна історія, передана в згаданий вище спосіб, буде доступною через Бюро іншим
юридичним особам, які укладатимуть чи матимуть намір укласти з Позичальником кредитні правочини, при умові, якщо Позичальник
звертатиметься до таких юридичних осіб і надаватиме свою згоду на отримання його кредитної історії в Бюро.
9.12.2. Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду на збір та передачу до Бюро інформації, яка складає
його кредитну історію стосовно цього Договору, а також на отримання Кредитодавцем інформації у повному обсязі з його кредитної історії
протягом всього строку дії цього Договору. Кредитна історія передається в Бюро, зберігається та поширюється у формі та шляхами, які
самостійно погоджуються Кредитодавцем та Бюро.
9.13.Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що перед укладанням Кредитного Договору Кредитодавець надав йому
в письмовій формі всю інформацію про умови кредитування.
9.14.Позичальник надає Кредитодавцю згоду на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, поширення, знеособлення, знищення) персональних даних, які були/будуть отримані Кредитодавцем з будь-яких джерел у
процесі взаємодії з Позичальником, з метою надання Позичальнику фінансових послуг, а також здійснення іншої діяльності Кредитодавця,
визначеної Статутом спілки, в тому числі внесення інформації щодо зобов’язань Позичальника в базу даних Бюро кредитних історій,
інформування Позичальника про нові послуги Кредитодавця, відправлення повідомлень про неналежне виконання ним зобов’язань тощо.
9.15. Позичальник надає дозвіл на розкриття інформації, що міститься в кредитній справі у повному обсязі та у формі, яка
визначається Кредитодавцем. У тому числі Позичальник надає згоду на розкриття інформації у випадках:
- звернення Кредитодавцем до правоохоронних органів, судових органів, органів нотаріату та/або третіх осіб за захистом своїх прав та
інтересів;
- надання третіми особами послуг Кредитодавцю на підставі договорів доручення, договорів про надання юридичних послуг тощо;
- надання страховій компанії та її представникам інформації в обсязі, необхідному для підготовки проектів договорів страхування.
9.16. На момент укладення цього Договору не існує жодного рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, примусового
стягнення майна Позичальника, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для Позичальника наслідки та/або привести до
арешту, конфіскації, примусового стягнення майна Позичальника.
9.17. На дату підписання цього Договору Позичальник не має податкових боргів, активи Позичальника не перебувають під
адміністративним арештом чи у податковій заставі
9.18. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу.
9.19. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
9.20. Позичальник підтверджує, що:
– отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законі України “Про споживче кредитування» та
паспорт споживчого кредиту.
– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті
фінансової послуги без нав'язування її придбання
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9.21. Дія цього Договору припиняється:
9.21.1.
У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
9.21.2.
У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному цим Договором.
9.21.3.
Після підписання цього Договору, який відповідає умовам Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «БЕБКО
ФІНАНС» (нова редакція)” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу.
9.22. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він отримав від Кредитодавця належним чином підписаний зі сторони
Кредитодавця оригінальний примірник цього Договору.
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Кредитна Спілка «БЕБКО ФІНАНС»
____________________ ( прізвище, власне ім’я, по батькові)
Код за ЄДРПОУ 37048996
Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними
Місце знаходження (адреса):73000, м. Херсон, проспект Ушакова, Державного реєстру фізичних осіб-платників податків___________
48
Місце реєстрації (адреса) _______________________
Р/р 26508300619371 МФО 352457
Місце
фактичного
проживання
(адреса)
в ХФ ОУ АТ “Ощадбанк”
__________________________________________________________
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру
_________________
фінансових установ КС № 920 ДКРРФПУ від 15.07.2010р,
Паспорт:
Серія
___
№
_______________виданий
Ліцензія Нацкомфінпослуг розп.№469 від 02.03.2017.
__________________
Тел. (0552) 425-125;
«__»__________________ ____ р.
Електронна пошта: golova@bebko-finance.com;
Тел. _________________________________________;
Факс. ________________________________________;
Уповноважена особа Спілки
Електронна пошта._____________________________;
____________________ПІБ
Позичальник ________________________________ (ПІБ)
м.п. (підпис)
(підпис)

Договір отримав(ла):

“___” ___________ 201___ р.

від “___” __________ 201___ року

________________/_________________/

Додаток № 1
до Кредитного договору № ____/201__
про надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах
фінансового кредиту
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

Дата отримання кредиту: “____” ____________ 201___ року
Сума кредиту: ____________ (__________________-) гривень 00 коп.
Процентна ставка: ___ % (_________________ процентів)
1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за
користування кредитом, а саме:
№

Дата платежу

Платіж

Сплата кредиту

Сплата
відсотків

Кількість
днів

Залишок кредиту

2. Згідно з п. 4.2. Договору, відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі
витрати пов’язані з таким оформленням (оплата послуг реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), покладаються на
Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
3. Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням та погашенням
кредиту, цим Договором не передбачена.
4. За умови дотримання Позичальником Графіку розрахунків, загальна вартість кредиту становить _______ %
(_____________________________) від суми кредиту (у процентному виразі) або _____ (___________) гривень ___ коп.
(п.4. Використовувати для договорів споживчого кредитування).
5. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного
договору № ____/201__ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від
„___” _____ 201___ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
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КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ

Уповноважена особа Спілки
________________
м.п. (підпис)

__________________ПІБ
(підпис)
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