ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___
м. __________________

«___» _________________ 20___ року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»,
іменована надалі
«Кредитодавець»,
в
особі
(посада)
_____________________________________________________________________________________,
(Прізвище, їм я та по батькові)

який діє на підставі ____________________________________________________, з однієї сторони,
та член кредитної спілки ________________________________________________________________,
(Прізвище, ім’я по батькові)

_____________________________________________________________________________________________,
(назва документу, що посвідчує особу: серія, номер, суб’єкт та дата видачі; РНОКПП)

іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, (також надалі разом - «Сторони», а кожна окремо
«Сторона»), дійшовши згоди щодо всіх викладених нижче істотних умов, керуючись положеннями
Цивільного кодексу України, ЗУ «Про захист прав споживачів», законами України з питань регулювання
ринків фінансових послуг , в тому числі «Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг» та «Положенням про фінансові послуги Кредитної спілки «Експрес Кредит
Юніон УКРАЇНА», уклали цей Кредитний договір про наступне:
Визначення термінів
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
«Кредитний договір/Договір» – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього;
«Кредит» – грошові кошти Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами)
в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі; Кошти видані Позичальнику становлять «Тіло кредиту»;
«Кредитна лінія» – вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені сторонами
строки протягом строку кредитування. При цьому Позичальник має відновлюване право на отримання і повернення
грошових коштів в рамках кредитного ліміту, протягом строку передбаченого кредитним договором;
«Кредитний ліміт» – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього
Договору.
«Транш» – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах,
встановлених в цьому Договорі.
«Залишок заборгованості по кредиту» - сума грошових коштів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в т.ч. в
межах кредитного ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.
«Загальні витрати за кредитом» - витрати Позичальника, включаючи проценти за користування кредитом, комісії
та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, для отримання, обслуговування і
повернення кредиту;
«Реальна річна процентна ставка» - загальні витрати за кредитом, виражені у процентах річних від загального
розміру виданого кредиту;
«Загальна (сукупна) вартість кредиту» - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим
кредитом.
«Простий платіж» – порядок повернення кредиту, згідно якого, у визначений договором період, Позичальник
сплачує нараховані по кредитному договору проценти, а тіло кредиту повертає в останній день дії договору.
«Складний платіж» – порядок повернення кредиту, згідно якого проценти за користування кредитом
нараховуються з визначеною періодичністю та додаються до тіла кредиту, а сплачуються в кінці строку дії
кредитного договору разом із основною сумою кредиту.
«Диференційований (класичний) платіж» – порядок повернення кредиту рівними частинами та сум нарахованих
процентів, які нараховуються на суму кредиту/залишок заборгованості по кредиту, з визначеною періодичністю.
«Ануїтетний платіж» – порядок повернення кредиту з нарахованими на нього процентами рівними частками з
визначеною періодичністю протягом усього терміну кредиту.
«Реструктуризація зобов’язань за кредитним договором» – це зміна істотних умов договору, що здійснюється
Кредитодавцем на договірних умовах із Позичальником і впливає на умови та/або порядок повернення такого
кредиту.
1. Предмет договору
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти (кредит) на умовах терміновості,
повернення, забезпеченості, платності та цільового характеру використання коштів, а Позичальник
зобов'язується: прийняти, належним чином використовувати та у терміни встановлені Договором повернути
кредит, при цьому сплатити проценти за користування ним, а також інші платежі, передбаченні даним
Договором та Графіком платежів (Додаток №1). В додатку зазначається термін кредиту, термін повернення,
розмір кредиту, цілі, проценти, вартість супутніх послуг, розмір щомісячного платежу, їх кількість і період
сплати платежів, а також сукупна вартість кредиту. При відкритті кредитної лінії Кредитодавець
зобов’язується, за наявності вільних кредитних ресурсів, у будь-який день періоду визначеного підпунктами
1.1.1. та 1.1.2., згідно письмової заяви Позичальника, надати йому кредит (транш) у рамках кредитного ліміту.
1.1.1. Дата видачі кредиту/відкриття кредитної лінії:
«___» ________ 20__ року;
1.1.2. Дата повернення кредиту: «___» ________ 20__ року;

1.1.3. Сума кредиту/кредитний ліміт: - ____________ ( _______________________ ) гривень;
1.1.4. Річна фіксована ставка: ____%;
1.1.5. Реальна річна ставка ____%; Обчислення реальної річної процентної базується на припущенні, що
Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та що Кредитодавець і Позичальник виконають
свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.
1.1.6. Форма видачі (тип) кредиту: - однією сумою/кредитна лінія. Кредит надається Позичальнику
готівкою через касу Кредитодавця. (Варіант: безготівковим перерахуванням суми кредиту на банківський
рахунок №______ в __________, код банку ______, який вказаний Позичальником у заяві).
1.1.7. Порядок повернення кредиту: _______________________________ (зазначити вид платежів),
згідно Графіку платежів.
1.1.8. Цільове призначення кредиту: ________________ (зазначити конкретне цільове призначення згідно
із Положенням про фінансові послуги кредитної спілки).
1.1.9. Платежі за послуги Кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням
кредиту: ________________________________________________(зазначити перелік платежів, їх суми
зазначається у графіку платежів. Варіант: відсутні).
1.1.10. Для отримання кредиту є обов’язковим укладення таких договорів про надання додаткових чи
супутніх послуг третіми особами: _____________________________. (зазначити вид/назву договору,
наприклад: Договір іпотеки, Договір поруки, Договір страхування власного життя Позичальника та/або
страхування від нещасних випадків, Договір страхування предмету застави, тощо.)
1.2. Позичальник заявляє та підтверджує, що:
1.2.1. Всі відомості, наданні Позичальником, у документах в т.ч. в заяві на отримання кредиту – є
правдивими.
1.2.2. Володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю для укладення цього Договору та виконання
власних зобов'язань згідно нього.
1.2.3. Не знаходиться у розшуку, щодо нього не порушено кримінальної справи, справи про визнання
його недієздатним або обмежено дієздатним, немає судового провадження щодо майнового спору або такого,
що може вплинути на майновий стан Позичальника.
1.2.4. Консультації та інформація щодо отримання кредиту надана Кредитодавцем з дотриманням вимог
законодавства про захист прав споживачів – в повному обсязі, необхідному для порівняння різних пропозицій
Кредитодавця з метою прийняття Позичальником обґрунтованого рішення про укладення відповідного
договору, що забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання. При цьому, до укладення Договору Позичальник отримав у письмовій формі інформацію вказану
в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,
та частині другій статті 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», статті 8 та 9 ЗУ «Про захист персональних
даних» та розуміє їх зміст; Окрім того, Позичальник отримав паспорт споживчого кредиту із зазначенням
дати надання такої інформації та терміну її актуальності, примірник якого підписаний Позичальником і
зберігається у кредитній справі Позичальника. (вказується для споживчого кредитування)
1.2.5. Надає Кредитодавцю свою згоду та право на обробку персональних даних: збирати, зберігати,
використовувати, перевіряти, надавати і отримувати інформацію:
 визначену нормами чинного законодавства України, як таку, що необхідна для формування кредитної
історії – до/від Бюро кредитних історій (БКІ), чи Єдиного реєстру боржників (ЄРБ);
 необхідну для укладення договорів страхування ризику неповернення кредиту за Договором та/або
страхування життя Позичальника – страховим компаніям;
 необхідну для укладення договорів відступлення права вимоги за Договором – відповідним фізичним
та/або юридичним особам, які мають право;
 визначену чинним законодавством України у випадках встановлених та/або не заборонених нормами
чинного законодавства України – іншим фізичним та/або юридичним особам.
2. Порядок розрахунків, нарахування та сплати процентів за користування кредитом
2.1. Проценти є платою за користування кредитом нараховуються і сплачуються з дня видачі кредиту за
весь час користування кредитом до дня його фактичного повернення, у тому числі і після закінчення строку,
на який було надано кредит.
2.2. За користування кредитом Кредитодавець, в останній календарний день кожного місяця та ___ числа
кожного місяця нараховує проценти, а Позичальник у термін визначений Графіком платежів, сплачує
проценти Кредитодавцю за відповідний період користування кредитом. У місяці повного повернення кредиту,
строком сплати процентів є день повного повернення кредиту п.1.1.2. Договору. У випадку несплати
нарахованих процентів у встановлений строк, наступного робочого дня вони вважаються простроченими.
2.3. Сплата процентів за користування кредитом здійснюється Позичальником згідно Графіку платежів.
Датою погашення кредиту та/або процентів є: при готівковій сплаті – дата оприбуткування відповідної суми
готівки в касі Кредитодавця; при безготівковій сплаті - дата зарахування банком Кредитодавця коштів
позичальника на поточний рахунок Кредитодавця, вказаний у розділі 7 Договору. За наявності простроченої
заборгованості за процентами внесені Позичальником кошти у першу чергу спрямовуються на її погашення.
2.4. Кредитодавець нараховує проценти за користування кредитом з моменту видачі кредиту – на
поточний день користування кредитом, а в подальшому – на початку робочого дня Кредитодавця – за

поточний день користування кредитом. В день повного погашення кредитної заборгованості нарахування
процентів припиняється. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням календарної
кількості днів у місяці та в році.
2.5. Якщо строк повернення кредиту (та/або сплати процентів) припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, встановлений законодавством України, чи відсутній день у місяці, то днем закінчення
строку повернення кредиту (та/або сплати процентів) вважається перший робочий день, що слідує за таким
вихідним, святковим, неробочим днем чи відсутнім у місяці днем.
2.6. У випадку неналежного виконання умов договору, а саме невчасного погашення кредиту у строк
передбачений п.1.1.2., на який було надано кредит (з урахуванням договорів про внесення змін до Договору),
проценти сплачуються Позичальником за ставкою, на ___ процентних пунктів вищою, ніж та яка визначена у
пп. 1.1.4. Договору.
2.7. Дострокове внесення (оплата) сум періодичних платежів Договором не передбачається (за винятком,
коли Позичальник бажає достроково здійснити погашення кредиту (його частини). У випадку неможливості
Позичальника сплатити платіж, у строки визначені Графіком платежів, Позичальник може відкрити у
Кредитора депозитний рахунок (Вклад на вимогу) та внести відповідні кошти на цей рахунок. При цьому,
Позичальник подає Кредитодавцю заяву-доручення про самостійне списання коштів Кредитодавцем на
сплату періодичних платежів в день платежу. Списання коштів не здійснюється у випадку недостатності
коштів на рахунку, в тому числі щодо вимог суми незнижувального залишку Вкладу, якщо така сума
передбачена Договором вкладу на депозит.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Кредитодавець зобов’язується:
3.1.1. Надати Позичальникові кредит у сумі, в строк, у формі та в порядку визначеному у п.1.1 Договору.
3.1.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації щодо Позичальника.
3.2. Позичальник зобов’язується:
3.2.1. Використовувати кредит згідно умов Договору, здійснювати погашення кредиту та сплату
процентів в повному обсязі на умовах та в строки, визначені у п. 1.1. Договору (згідно календарних дат у
Графіку платежів), з урахуванням пп. 2.3.-2.5. Договору. Здійснити повну оплату процентів за користування
Кредитом не пізніше дати фактичного повернення Кредиту. Для здійснення останнього погашення за
Кредитом Позичальник зобов’язаний звернутися до Кредитора, для отримання інформації про заборгованість
за Договором (кредит, проценти, пеня). Після повного погашення кредиту, на вимогу Позичальника,
Кредитор видає довідку про погашення кредиту.
3.2.2. Виконувати вимоги Кредитодавця у строки передбаченні підпунктом 3.3.3. даного Договору з дня
одержання повідомлення про такі вимоги. А у випадку застосування Кредитором заходів, щодо примусового
повернення кредиту – відшкодувати всі понесенні Кредитором витрати/збитки (внесення відомостей до БКІ,
ЄРБ, судові, виконавчі витрати, тощо);
3.2.3. Забезпечити умови для проведення Кредитором перевірок цільового використання кредиту,
предмету забезпечення його виконання та фінансового стану Позичальника.
3.2.4. У разі смерті/реорганізації, ліквідації Поручителя/Заставодавця в розумні строки повідомити про
це Кредитодавця та протягом 30 календарних днів з дня смерті Поручителя/Заставодавця чи прийняття
відповідного рішення про ліквідацію, реорганізацію – забезпечити можливість укладення нового Договору
поруки/застави або особисто укласти Договір застави (Іпотеки).
3.2.5. Повністю повернути кредит та сплатити нараховані проценти та неустойку на першу вимогу
Кредитора, незалежно від настання строку виконання зобов’язання у випадках:

невиконання Позичальником своїх зобов’язань передбачених підпунктами 3.2.1.-3.2.4 даного
Договору;

розірвання та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання додаткових
чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення кредитного договору (пп.1.1.10).

порушення заставодавцем (поручителем, гарантом) зобов’язань за договором, який забезпечує
виконання Позичальником зобов’язань;

нецільового використання кредиту;

у разі виявлення Кредитором факту подання недостовірних відомостей Позичальником зазначених у
підпунктах 1.2.1.-1.2.3., або відомостей про сімейний стан у заяві, яка знаходиться у матеріалах
кредитної справи.
3.3. Кредитодавець має право:
3.3.1. Вимагати дострокового повернення кредиту і сплати процентів, сплати неустойки та
відшкодування інших збитків, заподіяних неналежним виконанням зобов’язань, а також відмовитись від
подальшого кредитування Позичальника за Договором у випадках, недотримання Позичальником
зобов’язань, визначених підпунктами 3.2.1.-3.2.5 даного Договору;
3.3.2. У разі, неналежного виконання Позичальником підпункту 3.2.1. Договору та у випадку, коли суми,
отриманої від Позичальника, недостатньо для виконання ним в повному обсязі
всіх зобов’язань за
Договором, погашати заборгованість Позичальника у такій черговості:

у першу чергу прострочені проценти за користування кредитом;






у другу чергу прострочена до повернення сума кредиту;
у третю чергу проценти за користування кредитом
у четверту чергу сума кредиту;
п’яту чергу неустойка та інші платежі відповідно до договору.
3.3.3. У випадках порушення Позичальником даного Договору, – направляти Позичальнику вимоги:
Вимога
Право вимоги виникає
Форма вимоги
Термін виконання
про належне виконання з дня, коли Кредитодавцю стало відомо про таке
Усна або письмова 30 календарних днів з
кредитних зобов’язань порушення
(листом)
дня порушення
30 календарних днів, з
через один календарний місяць від дня порушення Письмова
про дострокове
кредитних зобов’язань
(рекомендованим
дня отримання вимоги
повернення кредиту чи
листом із
через
три
календарних
місяці
від
дня
порушення
платежів строк виплати
повідомленням про 60 календарних днів, з
кредитних зобов’язань (для кредитів на
яких ще не настав
дня отримання вимоги
вручення)
придбання житла та/або забезпечених іпотекою)
Якщо протягом періоду, визначеного даним пунктом, Позичальник усуне порушення умов Договору,
вимога Кредитодавця втрачає чинність.
3.3.4. Проводити перевірку цільового використання кредиту Позичальника та його забезпечення.
3.3.5. Відмовитися від надання Позичальникові кредиту (траншу) частково або в повному обсязі, якщо
будь-які документи та/або інформація, що були надані Позичальником Кредитодавцю з метою отримання
кредиту, виявляться такими, що не відповідають дійсності, а також якщо будь-які гарантії та запевнення
надані Позичальником Кредитодавцю за цим Договором або договором, укладеним в забезпечення
зобов'язань Позичальника перед Кредитодавцем за цим Договором, будуть порушені або виявляться
недійсними, а також виникнення будь-яких інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий
Позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.
3.3.6. Проводити за письмовою заявою Позичальника реструктуризацію зобов’язань за цим Договором.
3.4. Позичальник має право:
3.4.1. Одержати кредит на умовах, встановлених Договором.
3.4.2. Отримувати від Кредитодавця консультаційні послуги з питань, пов’язаних з виконанням
Договору.
3.4.3. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом
збільшення суми періодичних платежів:
 При простих платежах Позичальник може в будь-який момент повернути тіло кредиту (його частину),
у зв’язку з чим Кредитодавець зобов’язаний здійснити перерахунок процентів за користування
кредитними коштами;
 При складних платежах Позичальник, який бажає повністю повернути кредит достроково,
зобов’язаний повністю сплатити проценти за його користування, що не були додані до тіла кредиту та
повернути кредит (тіло кредиту), а при частковому повернені – сплатити будь-яку суму в касу на
погашення тіла кредиту;
 При ануїтетних платежах дострокове погашення кредиту відбувається двома способами: 1. Якщо сума
коштів, сплачених Позичальником одним платежем, перевищує суму щомісячного платежу, то різниця
зараховується Кредитодавцем в рахунок останніх платежів, що зменшує термін користування
кредитними коштами. 2. Якщо сума коштів, сплачених Позичальником одним платежем, перевищує
суму щомісячного платежу втричі (плановий+2додаткових), то Кредитодавець здійснює перерахунок
та зменшення щомісячних платежів, на строк дії договору.
 При диференційованих платежах, Кредитодавець зобов’язаний зарахувати кошти на повернення тіла
кредиту та здійснити перерахунок процентів за користування кредитними коштами.
У всіх випадках дострокового повернення кредитних коштів щодо черговості їх зарахування Сторони
керуються положеннями підпункту 3.3.2. даного Договору.
3.4.4. Не частіше одного разу на місяць, за письмовою заявою, безоплатно отримати інформацію про
поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, а також іншу
інформацію передбачену Графіком платежів. При цьому, Позичальник повідомлений про те, що у випадку
неналежного виконання умов кредитного договору дані в графіку платежів можуть відрізнятись, від даних
наданих Кредитодавцем при укладенні договору.
3.4.5. Позичальник, протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит, має
право відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання
ним грошових коштів, повідомивши про це Кредитодавця у письмовій формі, та протягом 7 календарних днів
повернути кредит. При цьому, Позичальник зобов’язаний сплатити проценти за період користування
кредитними коштами, які нараховуються Кредитодавцем відповідно до п. 2.4. даного Договору та за ставкою,
встановленою в цьому Договорі. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути
засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності нотаріально посвідченої
довіреності на вчинення таких дій.
3.4.6. Позичальник немає права відмовитись від отримання кредиту, виконання зобов’язань за яким
забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), або кредиту, який надано на

придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору.
4. Наслідки порушення умов кредитного договору. Відповідальність сторін
4.1. Відповідальність Позичальника
4.1.1. У випадку порушення строку повернення кредиту, передбаченого підпунктом 1.1.2. Договору,
та/або строків сплати процентів, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України від суми простроченої заборгованості за кожний день простроченого
платежу на рахунок Кредитодавця, вказаний у розділі 7 Договору.
4.1.2. У випадку використання Позичальником кредиту не за цільовим призначенням, передбаченим у
підпунктом 1.1.8. Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 5 % від використаної суми.
4.1.3. Позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошових
зобов’язань за Договором.
4.2. Відповідальність Кредитодавця
4.2.1. У випадку порушення Кредитодавцем строку надання кредиту він сплачує Позичальникові пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданого кредиту за кожний день такого прострочення.
Кредитодавець не несе відповідальності за не надання траншу в рамках кредитної лінії у разі відсутності
вільних кредитних ресурсів коштів.
4.2.2. Кредитодавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України за незаконне
розголошення або використання конфіденційної інформації щодо Позичальника. Надання інформації третім
особам, що пов’язане із примусовим поверненням кредитних коштів – не є розголошенням конфіденційної
інформації.
4.2.3. Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з укладенням кредитного договору,
не включаються до загальної вартості кредиту, оскільки вартість послуг третіх осіб установлюється виключно
такими особами. У зв’язку з цим, Кредитодавець не несе відповідальності за випадки підвищення вартості
послуг, вказаних у пункті 1.1.10. Договору, про що Позичальник проінформований і погоджується,
підписуючи цей Договір.
5. Вид забезпечення виконання кредитних зобов’язань та спеціальні умови кредитного договору
Застава транспортного засобу
5.1. Виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором забезпечується
заставою рухомого майна (Договір застави транспортного засобу №_____ від «__» _________ 201__ р.,
згідно якого у заставу передається ________________________________________________________
(зазначити опис предмету забезпечення)
Договір застави транспортного засобу підлягатиме нотаріальному посвідченню, при цьому послуги
нотаріуса за нотаріальне посвідчення договору застави транспортного засобу зобов'язаний сплатити
Позичальник (майновий поручитель (заставодавець)).
5.2. При частковому виконанні зобов'язань за цим Договором Предмет застави зберігається в повному
обсязі.
5.3. Окрім вимог підпункту 3.2.5. Позичальник зобов’язаний повністю повернути кредит та сплатити
нараховані проценти та неустойку на першу вимогу Кредитора, незалежно від настання строку виконання
зобов’язання у випадках:
 порушення майновим поручителем (заставодавцем) зобов’язань за договором, який забезпечує
виконання Позичальником зобов’язань за Договором;
 вчинення майновим поручителем (заставодавцем) дій на припинення застави, що забезпечує виконання
Позичальником зобов’язань за Договором;
 звернення стягнення попереднім або наступним заставодавцем на предмет застави, що є забезпеченням
виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором;
 звернення стягнення Кредитодавцем на предмет застави, якщо предмет застави, який є забезпеченням
виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором, одночасно є забезпеченням виконання зобов`язання
за іншим договором, укладеним між Кредитодавцем та Позичальником або між Кредитодавцем та іншим
позичальником, який порушив основне зобов`язання перед Кредитодавцем.
5.4. Позичальник не заперечує проти виконання зобов’язань за Договором майновим поручителем. При
повному виконанні майновим поручителем зобов'язання, забезпеченого заставою, Кредитодавець надає
Поручителю документи, які підтверджують обов'язок Позичальника/Боржника, а також копію Кредитного
договору посвідченого Кредитором.
Майновий поручитель самостійно вживає заходів, щодо забезпечення виконання зобов'язання
Позичальником.
5.5. Позичальник не заперечує проти відступлення права вимоги за Договором іншій (третій) особі, в
тому числі за договором факторингу. До третьої особи, яка задовольнила в повному обсязі вимоги
Кредитодавця (заставодержателя), переходить разом з правом вимоги забезпечена нею застава у
встановленому законодавством порядку.
5.6. Сторони домовились про договірне списання коштів, тобто у разі порушення Позичальником умов
Договору, зокрема строку повернення кредиту та сплати процентів, Кредитодавець самостійно здійснює

списання заборгованості Позичальника та штрафних санкцій, передбачених Договором, з додаткових пайових
внесків чи депозитних внесків (вкладів), відкритих у Кредитодавця.

АБО
Застава особистих майнових прав (окрім прав на нерухоме майно)
5.1. Виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором забезпечується
заставою особистих майнових прав (Договір застави майнових прав № ___ від «__»_________20 __р.,
згідно якого у заставу передаються майнові права на внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок.
5.2. При частковому виконанні зобов'язань за цим Договором Предмет застави зберігається в повному
обсязі.
5.3. Окрім вимог підпункту 3.2.5. Позичальник зобов’язаний повністю повернути кредит та сплатити
нараховані проценти та неустойку на першу вимогу Кредитора, незалежно від настання строку виконання
зобов’язання у випадках:
 вчинення заставодавцем дій на припинення застави, що забезпечує виконання Позичальником
зобов’язань за Договором, якими можуть бути дострокове розірвання договору внеску (вкладу) члена
кредитної спілки на депозитний рахунок, часткове зняття коштів, тощо;
 відмови Позичальника від продовження договору внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок на ту ж саму суму або суму, що є меншою від суми кредиту, у випадку, коли такий
депозитний договір укладений на строк менший ніж даний кредитний Договір;
 звернення стягнення Кредитодавцем на предмет застави, якщо предмет застави, який є забезпеченням
виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором, одночасно є забезпеченням виконання зобов`язання
за іншим договором, укладеним між Кредитодавцем та Позичальником.
5.4. Позичальник не заперечує проти відступлення права вимоги за Договором іншій (третій) особі, в
тому числі за договором факторингу. До третьої особи, яка задовольнила в повному обсязі вимоги
Кредитодавця, переходить разом з правом вимоги забезпечена нею застава у встановленому законодавством
порядку.
5.5. Сторони домовились про договірне списання коштів, тобто у разі порушення Позичальником умов
Договору, зокрема строку повернення кредиту та сплати процентів, Кредитодавець самостійно здійснює
списання заборгованості Позичальника та штрафних санкцій, передбачених Договором, з додаткових пайових
внесків чи депозитних внесків (вкладів), відкритих у Кредитодавця.
6. Інші умови
6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до «__» __________ 20____ р.
включно, а в частині невиконаних зобов’язань - до повного їх виконання. Договір припиняє свою дію
повним виконанням Позичальником власних зобов’язань за цим договором.
6.2. Зміни до Договору оформляються договорами про внесення змін (акцесорними договорами), які є
його невід’ємними частинами.
6.3. Договір розривається у випадках та в порядку, передбачених законодавством.
6.4. Сторони домовились, що позовна давність про стягнення неустойки (пені, штрафу) встановлюється
тривалістю в три роки.
6.5. Спори, що виникають з Договору, попередньо розглядаються сторонами з метою досягнення
взаємоприйнятного рішення, при недосягненні домовленості – передаються на розгляд до суду у відповідності
з чинним законодавством України.
6.6. Сторони зобов’язуються у тижневий термін з моменту виникнення таких змін повідомляти одна
одну щодо зміни свого місцезнаходження (адреси) та особистих даних, а Позичальник – і щодо даних
зазначених у заяві на отримання кредиту в письмовій формі. Кредитодавець повідомляє про зміни, шляхом
розміщення інформації на власному веб-сайті, зазначеного у реквізитах Кредитодавця.
6.7. Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі сторін. Обидва
примірники мають рівну юридичну силу. Зміст договору зрозумілий сторонами, заперечень щодо Договору
чи його окремих положень у Позичальника немає.
6.8. Підписанням Договору Сторони домовилися, що Кредитодавець самостійно веде облік і здійснює
розрахунки заборгованості Позичальника, відповідно до вимог чинного законодавства України та умов
Договору. У випадку наявності спорів між Сторонами в якості письмових доказів невиконання зобов’язань
Позичальника, приймаються виписки про стан рахунку, первинні документи, що надані Кредитодавцем та
мають пріоритетне значення.
7. Адреси і реквізити сторін:
Кредитодавець:
Позичальник:

КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 72
код ЄДРПОУ:42983358
пр №_________________________________
в____________________________________
МФО ________________________________
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
КС
________________________________________
Веб-сайт: http://ecu.in.ua/
(реквізити відділення: Назва, Місцезнаходження,
Код ЄДРПОУ, в разі укладення договору на
відділенні)
тел./факс: (_____) ____________
________________ /_____________________/
м.п.

______________________________________ (П.І.Б.)
Адреса реєстрації місця проживання:___________
__________________________________________
Адреса фактичного місця проживання: _________
__________________________________________
Реєстраційний номер облікової карти платника
податків:
Паспорт: серія ____ № ________________ , виданий
________________________________________
_______________________________________________
_____ «___»_____________ __________ р.
Тел. ___________________

________________/ _______________________

