Зразок №1 Кредитного договору
Затверджено Наказом від 28.02.2022 року № 28..02/22-1/PDL
Генеральний директор
ТОВ «КУЛ КРЕДІТ» _________________ Прохазка Радек
Виконавчий директор
ТОВ «КУЛ КРЕДІТ» _________________ Фріч Павел

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №_____
м. Київ

«___» ________ ____ р

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛ КРЕДІТ» ідентифікаційний код
юридичної особи 43708723 (далі – «Кредитодавець»), Ліцензія згідно з Рішенням Національного банку України
від 30.12.2020 № 21/2279-пк, в особі __________________________, який/і діє/ють на підставі __________, з однієї
сторони, та
Фізична особа ____________________________________(далі – Позичальник), адреса реєстрації:
_________________________________,
паспорт:
серія
________
номер
_________,
виданий
__________________________ «____» _____ _____ року, РНОКПП _________________, з другої сторони, разом
іменовані «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,
на
підставі
прийняття (акцепту) пропозиції (оферти) Кредитодавця, яка розміщена в
інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця та опублікована на його офіційному сайті, та шляхом
оформлення Заяви на укладання кредитного договору №_______ від «___»_______ року, керуючись положеннями
Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», інших законодавчих актів України, а також на підставі внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту Кредитодавця (в сфері електронної комерції) в редакції, яка чинна на момент
здійснення пропозиції (оферти) Кредитодавця, уклали цей Кредитний договір (далі – «Договір») про наступне:
1. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
1.1. Товариство/Кредитодавець - ТОВ «КУЛ КРЕДІТ», фінансова установа, адреса реєстрації: _______,
ЄДРПОУ 43708723, банківський рахунок: ____________ в ___________.
1.2. Заявник - фізична особа, що має намір скористатись послугами Товариства та укласти кредитний договір з
Товариством.
1.3. Позичальник - фізична особа, з якою Товариство уклало Договір на підставі Заяви.
1.4. Заява - документ встановленої форми, що був заповнений Заявником самостійно на Сайті Кредитодавця,
відображає та підтверджує бажання Заявника отримати кредит.
1.5. Заборгованість - грошові кошти, що підлягають сплаті Позичальником Кредитодавцю за Договором,
включаючи суму кредиту та суму нарахованих, але не оплачених процентів за користування кредитом, та суму
нарахованої відповідно до умов Договору, але не оплаченої неустойки.
1.6. Кредит - грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Заявнику/Позичальнику на
придбання товарів (робіт, послуг) або для задоволення особистих/споживчих потреб на умовах повернення,
строковості, та умовах, що передбачені Кредитним договором.
1.7. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді
алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником, та надсилаються
Заявником Товариству для ідентифікації підпису на цих даних. Одноразовий ідентифікатор доступний тільки
Заявнику/Позичальнику та за домовленістю Сторін Договору та своїм правовим статусом прирівнюється до
власноручного підпису.
1.8. Особистий кабінет - Особистий розділ Заявника/Позичальника на сайті Кредитодавця, захищений Логіном
Особистого Кабінету та Паролем входу до Особистого Кабінету, за допомогою якого Заявник/Позичальник має
цілодобовий доступ до будь-якої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг Товариством та здійснює
взаємодію з Товариством.
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1.9. Логін Особистого кабінету - унікальний алфавітно-цифровий набір символів, який Заявник/Позичальник
самостійно зазначає в полі "Логін" при реєстрації на Сайті Товариства, при вході до Особистого кабінету на Сайті
Товариства, та несе особисту відповідальність за збереження таємниці інформації Логіну Особистого кабінету.
1.10. Пароль входу до Особистого кабінету - унікальна послідовність букв та/або цифр та/або символів, що
самостійно встановлюється Заявником/Позичальником при реєстрації на Сайті Товариства та самостійно
зазначається в полі “Пароль” при вході до Особистого кабінету.
1.11. Сайт Товариства/Кредитодавця – сайт Товариства в мережі Інтернет за адресою: www.coolcredit.ua.
1.12. Графік платежів - невід'ємна частина Договору, що містить розрахунок суми Кредиту та нарахованих
процентів за користування Кредитом із зазначенням належної дати платежу.
1.13. Строк кредиту - період, що не перевищує 30 календарних днів, на який Кредитодавець надає
Позичальнику Кредит. Може бути продовжений за ініціативою Позичальника.
1.14. Пролонгація – період, що складає від 05 (п’яти) до 30 (тридцяти) календарних днів, на який Позичальник
має право в Особистому кабінеті збільшити строк кредитування, із необмеженою кількістю звернень щодо
Пролонгації, якщо Кредитодавцем надана така можливість Позичальнику.
1.15. Платіж – сума грошових коштів, що сплачується Позичальником відповідно до умов та з метою
виконання зобов’язань, що передбачені цим Договором.
1.16. Інші терміни, що вживаються в цьому Договорі, мають зміст та значення відповідно до чинного
законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ТА ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти в кредит Позичальникові у сумі
______ (сума прописом) грн. на умовах, визначених цим Договором, а Позичальник зобов'язується повернути
кредит та сплатити проценти за користування кредитом.
2.2. Кредит надається Позичальнику на умовах кредитного продукту Кредитодавця Pay Day Loan.
2.3. Кредит надається Позичальнику з метою: на споживчі цілі.
2.4. Строк кредиту за цим Договором складає: ______ (кількість днів прописом) днів (не може бути більшим за
30 днів). Кредит надається на строк з «_____»________ р. по «_____»_________ р.
2.5. Процентна ставка за користування кредитом за цим Договором - фіксована, становить _______ % на день
та є Стандартною процентною ставкою за Договором.
2.6. Реальна (ефективна) річна процентна ставка за кредитом складає ____ %.
2.7. Строки сплати платежів, зазначені в Договорі, залишаються незмінними протягом усього періоду дії
Договору. Розмір платежів і процентів визначаються на дату підписання Кредитного договору з урахуванням
припущення, що цей Договір буде дійсним протягом всього строку, на який його укладено, а його умови будуть
виконуватись в повному обсязі та у визначений строк.
2.8. Позичальник не зобов’язаний укладати договори щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб,
пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, або вносити додаткові платежі (за послуги
страховика, оцінювача, депозитарія, нотаріуса тощо), які не зазначені в цьому Кредитному договорі.
2.9. Позичальник зобов'язаний сплачувати платежі відповідно до умов, встановлених Графіком платежів, що є
додатком 2 до цього Договору в тому числі із врахуванням п.3.2. цього Договору.
2.10. Кредитодавець зобов'язаний видати кредит Позичальнику протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня
підписання цього Договору.
2.11. Датою видачі кредиту вважається дата списання відповідної суми грошових коштів з рахунку
Кредитодавця. Датою сплати Платежу вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця, що
визначений п.1.1 цього Договору.
2.12. Загальна вартість кредиту станом на дату укладання Договору становить _____________ (сума прописом)
грн.
2.13. Кредит надається без забезпечення у вигляді застави.
2.14. Строк дії цього Договору визначається з урахуванням того, що цей Договір набирає чинності з дати його
підписання обома Сторонами та діє відповідно до умов цього Договору, але в будь-якому випадку зобов’язання
Позичальника за цим Договором припиняються шляхом їх повного виконання.
3. ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ. ПРОЦЕНТИ АКЦІЙНІ
3.1. Загальні умови продовження Строку кредиту (Пролонгація):
3.1.1. Строк кредиту, встановлений в п.2.4 цього Договору, може бути продовжений за бажанням Позичальника
та за умови оплати Позичальником процентів на умовах визначених нижче:
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3.1.1.1. Пролонгація з оплатою процентів у фіксованому розмірі, нарахованих за фактичну кількість
календарних днів користування Кредитом на дату здійснення Пролонгації включно.
3.1.1.2. Пролонгація з оплатою нарахованих процентів пропорційно за ту кількість днів, на яку Позичальник
продовжує Строк кредиту. Якщо Позичальник сплатив всі нараховані проценти за фактичну кількість календарних
днів користування Кредитом, Строк кредиту може бути збільшений Позичальником до 30 (тридцяти) календарних
днів.
3.1.2. З дати, з якої відбувається продовження Строку кредиту, за користування кредитом нараховується
Стандартна процентна ставка, передбачена п.2.5. Договору. Строк кредиту може бути продовжений за бажанням та
вибором Позичальника в Особистому кабінеті на період від 05 (п’яти) до 30 (тридцяти) календарних днів,
починаючи із дати, наступної за датою закінчення Строку кредиту, визначеного п.2.4. цього Договору. Право на
продовження Строку кредиту у Позичальника виникає не раніше ніж на 5 (п’ятий) календарний день з дати початку
Строку кредиту, визначеного п.2.4. цього Договору. Позичальник має право неодноразово продовжувати Строк
кредиту, за умови, що Кредитодавцем надана така можливість Позичальнику.
3.1.3. В разі, якщо Позичальник звертається в Особистому кабінеті із проханням продовження Строку кредиту
після спливу Строку, зазначеного в п.2.4. цього Договору, продовження Строку кредиту відбувається в разі оплати
Позичальником процентів, а також оплати неустойки, визначеної п.9.5. цього Договору (в разі якщо вона була
нарахована), за умовами, визначеними п.п.3.1.1.1. або п.п.3.1.1.2. цього Договору. З дати, коли відбувається
продовження Строку кредиту на умовах, визначених п.п.3.1.1 цього Договору, нараховується Стандартна процентна
ставка, передбачена п.2.5. Договору. Строк кредиту може бути продовжений за бажанням та вибором Позичальника
в Особистому кабінеті на період від 05 (п’яти) до 30 (тридцяти) календарних днів, починаючи із дати звернення
Позичальника із проханням про продовження Строку кредиту (Пролонгацію). Право на продовження Строку
кредиту у Позичальника триває до спливу 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення Строку кредиту,
визначеного п.2.4. цього Договору. Позичальник має право неодноразово продовжувати строк кредитування, за
умови, що Кредитодавцем надана така можливість Позичальнику.
3.1.4. В разі, якщо Позичальник використав своє право на збільшення Строку кредиту (Пролонгацію) в
порядку, визначеному п.3.1 цього Договору, строк дії Договору вважається продовженим на відповідну кількість
днів, яка була обрана Позичальником в Особистому кабінеті, незалежно від кількості Пролонгацій, та не потребує
підписання Сторонами окремого договору або додаткової угоди. В такому випадку, дія Договору продовжується на
відповідну кількість календарних днів відповідно до кількості здійснених Пролонгацій і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Строк кредиту в такому разі закінчується в останній день
останньої здійсненої Пролонгації, в який Позичальник повинен здійснити погашення кредиту, а саме: сплатити
Кредитодавцю проценти за фактичний період користування кредитом та повернути суму кредиту в порядку,
визначеному цим Договором. В разі невиконання зобов’язання щодо погашення кредиту за Кредитним договором
Кредитодавцем може бути нарахована неустойка в порядку, визначеному п.9.5. цього Договору.
3.1.5. В разі ініціювання Позичальником здійснення продовження строку кредиту (Пролонгації) на умовах,
визначених п.3.1. цього Договору, таке ініціювання відбувається на підставі ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України
шляхом здійснення оплати Позичальником процентів, а також оплати неустойки, визначеної п.9.5. цього Договору
(в разі якщо вона була нарахована), та не потребує подання Позичальником письмового звернення (в електронній
формі) до Кредитодавця та укладення додаткової угоди.
3.2.
Сторони домовились, що процентна ставка за користування кредитом залежить від фактичного
виконання Позичальником умов Договору та становить:
3.2.1. Акційна процентна ставка (проценти акційні)
% в день від суми кредиту, застосовується:
- у межах Строку кредиту, зазначеного в пункті 2.4 цього Договору, якщо впродовж цього Строку або трьох
календарних днів після закінчення такого Строку Позичальник здійснить повне погашення кредиту
(Заборгованості).
3.2.2.
Стандартна процентна ставка, визначена п.2.5. цього Договору, застосовується для нарахування
процентів за користування кредитом в межах наступних періодів (строків):
3.2.2.1. у межах Строку кредиту, зазначеного в пункті 2.4 цього Договору, та впродовж 3 (трьох) календарних
днів після закінчення Строку кредиту, якщо Позичальник не виконав умови, зазначені в пп.3.2.1. Договору, для
застосування акційної процентної ставки;
3.2.2.2. у межах періоду прострочення кредиту з 4 (четвертого) календарного дня після закінчення Строку
кредиту, визначеного п.2.4. цього Договору, відповідно до умов, визначених п.3.7. цього Договору, якщо
Позичальник не виконав умови зазначені в п.3.1. Договору, а саме не здійснив збільшення Строку кредиту
(Пролонгацію);
3.2.2.3. у межах строку, на який збільшено строк кредитування, якщо відбулося продовження Строку кредиту
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(Пролонгація) відповідно до п.3.1 цього Договору.
3.2.3. Кредитодавець, керуючись п.7.7. Договору, має право здійснювати нарахування процентів за
користування Кредитом в межах строку, на який Позичальником збільшено строк кредитування (якщо відбулося
продовження Строку кредиту (Пролонгація) відповідно до п.3.1 цього Договору), за процентною ставкою, нижчою
від розміру Стандартної процентної ставки. При цьому, таке нарахування процентів за користування кредитом за
нижчою процентною ставкою є лише правом, а не обов’язком Кредитодавця, та розцінюється Сторонами виключно
як прояв лояльності Кредитодавця до споживача фінансових послуг, який діє в межах строку, на який
Позичальником продовжено Строку кредиту. Подальше користування Кредитом для Позичальника є доступним на
стандартних умовах, передбачених цим Договором, що не є зміною умов користування Кредитом у бік погіршення
для Позичальника.
3.2.4. Застосування акційної процентної ставки допускається за умови, що Позичальником будуть виконані
умови для її застосування, зазначені в пп. 3.2.1 цього Договору.
3.2.5. У випадку невиконання Позичальником умов для застосування акційної процентної ставки, користування
кредитом для Позичальника стає доступним виключно на стандартних умовах — за стандартною процентною
ставкою. При цьому, Позичальник погоджується, що застосування стандартної процентної ставки не є наслідком
погіршення умов користування кредитом для Позичальника (збільшенням процентної ставки), а є лише наслідком
отримання Позичальником послуги фінансового кредиту на звичайних (стандартних) умовах, що доступні для
інших позичальників, які не користуються окремими індивідуальними (акційними) пропозиціями щодо розміру
процентної ставки, а отримують кредит на умовах застосування стандартної процентної ставки.
3.2.6. Неухильне дотримання Позичальником всіх умов цього Договору є необхідною умовою для
користування акційною процентною ставкою. Невиконання передбачених цим Договором умов aбo ïx
виконання з порушеннями, зокрема неповернення кредиту на умовах передбачених цим Договором,
позбавляють Позичальника права на використання акційної процентної ставки. В такому випадку
вважається, що Позичальник самостійно відмовився від користування акційною процентною ставкою та
виявив бажання скористатися стандартними умовами користування послугою з надання позики, в тому
числі на умовах фінансового кредиту (із застосуванням стандартної процентної ставки, що визначена в
п.2.5. цього Договору).
3.3.
Реальна (ефективна) річна процентна ставка на дату укладення Договору за акційною процентною
ставкою складає _____% річних.
3.4.
Загальна вартість кредиту станом на дату укладання Договору за акційною процентною ставкою
становить _____________(сума прописом) грн.
3.5. Розмір акційної процентної ставки, встановлений в п.п.3.2.1. Договору, залежить від умов її встановлення
та є незмінним протягом усього строку дії Договору та не може бути збільшений Кредитодавцем в
односторонньому порядку. Позичальник розуміє та надає згоду Кредитодавцю, що використання стандартної
процентної ставки відповідно до п.2.5. та п.п.3.2.2. Договору є наперед обумовленим та не є односторонньою
зміною умов Договору, оскільки, умови про встановлення різних процентних ставок за цим Договором
застосовуються автоматично за домовленістю Сторін, та не вимагають підписання Сторонами будь-яких інших
додаткових документів, крім цього Договору.
3.6. Умовами застосування акційної процентної ставки є:

повернення Позичальником кредиту в повному обсязі в дату закінчення Строку кредиту або впродовж 3
(трьох) календарних днів після закінчення Строку кредиту, та/або
● сплата Позичальником процентів за користування кредитом в повному обсязі за період Строку кредиту в
дату закінчення Строку кредиту або впродовж 3 (трьох) календарних днів після закінчення Строку
кредиту (якщо Позичальником здійснюється продовження Строку кредиту на умовах, визначених п.3.1
цього Договору).
● сплата Позичальником процентів за весь період користування кредитом, в тому числі після закінчення
Строку кредиту, в повному обсязі або пропорційно за ту кількість днів, на яку Позичальник продовжує
Строк кредиту відповідно до п.п.3.1.1. цього Договору – в разі здійснення збільшення Строку кредиту
(Пролонгації) на умовах, визначених п.3.1. цього Договору.
●

3.7. У випадку невиконання зобов’язання по поверненню Заборгованості у передбачений Договором строк
та/або непродовження Строку кредиту за цим Договором у порядку, визначеному п.3.1. Договору, Товариство має
право надалі нараховувати проценти за користування кредитом за Стандартною процентною ставкою, визначеною
п.2.5. цього Договору, за період фактичного користування кредитом. При цьому, з дати останнього факту виходу на
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прострочку проценти за користування кредитом за Стандартною процентною ставкою нараховуються у загальному
розмірі, що не перевищує розміру подвійної суми кредиту, отриманого за цим Договором.
3.8. В разі ініціювання Позичальником здійснення продовження строку кредиту (Пролонгації) на умовах,
визначених п.3.1. та п.3.2. цього Договору, це відбувається без зміни попередньо погоджених/акцептованих
Позичальником умов цього Договору в бік погіршення.
4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Кредит надається Позичальнику у безготівковій формі, шляхом перерахування суми кредиту на рахунок
платіжної карти Позичальника, зареєстрованої Позичальником в Особистому кабінеті на Сайті Товариства та
зазначеної у Заяві.
4.2. Нарахування процентів за користування кредитом за цим Договором здійснюється щоденно з дати видачі
кредиту з урахуванням положень п.3.2. Договору. Проценти нараховуються на суму кредиту, що фактично надана
Кредитодавцем Позичальнику і яка ще не повернена останнім Товариству відповідно до умов цього Договору. До
періоду розрахунку процентів включається день надання та не включається день повернення кредиту.
4.3. У випадку дострокового погашення кредиту, нарахування процентів здійснюється відповідно до
фактичної кількості календарних днів користування кредитом, враховуючи день дострокового погашення кредиту.
4.4. Датою виникнення Заборгованості є наступний календарний день після настання належної дати платежу,
що визначена Графіком платежів.
4.5. Позичальник зобов’язаний повністю повернути суму отриманого кредиту, нарахованих процентів за
користування кредитом відповідно до умов, що встановлені цим Договором та Графіком платежів, та сплатити
нараховану неустойку, якщо вона була нарахована відповідно до умов цього Договору.
4.6. Заборгованість підлягає сплаті шляхом перерахування грошових коштів Позичальником на поточний
рахунок Кредитодавця, що зазначений в цьому Договорі одним із наступних способів:
● ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника через Особистий кабінет або
● здійснення платежу через будь-яку банківську установу на поточний рахунок Кредитодавця, зазначений в
цьому Договорі. При цьому Позичальник підтверджує, що він повідомлений та розуміє, що відповідно до
Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», внутрішньобанківський переказ
виконується в строк до двох операційних днів, а міжбанківський переказ виконується в строк до трьох
операційних днів, в зв’язку з чим фактичне погашення Заборгованості за Договором може відбутися в
будь-який день в межах вищезазначених строків, що може спричинити прострочення виконання грошових
зобов’язань Позичальника за цим Договором.
4.7. Усі ризики, пов'язані з безготівковим перерахуванням (зарахуванням) грошових коштів в рахунок сплати
заборгованості за Договором, несе Позичальник, в тому числі і коли оплата була здійснена з платіжної картки, яка
не належить Позичальнику.
4.8. Зарахування грошових коштів на виконання зобов’язань Позичальника відповідно до цього Договору
здійснюється в наступній послідовності:
1) у першу чергу сплачуються нараховані (в тому числі в період прострочки) проценти за користування
кредитом;
2) у другу чергу сплачується сума кредиту;
3) у третю чергу сплачується неустойка (в разі нарахування).
4.9. Зарахування грошових коштів на виконання зобов’язань Позичальника при здійсненні продовження
Строку кредиту (Пролонгації) в порядку, визначеному п.3.1 цього Договору, здійснюється в наступній
послідовності:
1) у першу чергу сплачуються проценти за фактичний період користування кредитом;
2) у другу чергу сплачується неустойка (в разі нарахування);
3) у третю чергу сплачується сума кредиту.
4.10. Сума Заборгованості та Графік платежів постійно оновлюється Кредитодавцем в режимі реального часу
в Особистому кабінеті Позичальника на сайті Кредитодавця, та може бути в будь-який момент перевірена
Позичальником в Особистому кабінеті на сайті Товариства. При цьому, необхідно враховувати можливий час
затримки зарахування грошових коштів Позичальника на поточний рахунок Кредитодавця відповідно до строків,
визначених п.4.6. цього Договору. Форма надання інформації щодо виконання Позичальником умов цього Договору
встановлена додатком 3 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.
4.11. Сторони погоджуються, що повернення заборгованості за Договором може здійснюватись третьою
особою. В такому випадку, вважається,
що
Позичальник повідомив такій особі інформацію (в т.ч.
конфіденційну) щодо себе (майнового стану, укладених правочинів тощо) та поклав на неї обов’язок щодо
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виконання зобов’язання за Договором, відповідно до ст.528 ЦК України.
4.12. Підписанням цього Договору Позичальник доручає Кредитодавцю ініціювати списання коштів з
відповідного рахунку Позичальника з використанням реквізитів платіжних карток, що були зазначені
Позичальником в Особистому кабінеті при отриманні/поверненні кредиту(ів), сплаті процентів за його
користування, та направляти ïx на виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором у сумі, що не
перевищує фактичної заборгованості Позичальника на день списання, в тому числі в декілька етапів.
5. КРЕДИТОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
5.1. Надавати Позичальнику в Особистому кабінеті на сайті Кредитодавця повну й точну інформацію про
суму Заборгованості за Договором станом на конкретну дату, а також іншу інформацію, право на отримання якої
закріплено в законодавстві України.
5.2. Прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі дострокове).
5.3. В разі відступлення права вимоги за цим Договором новому кредитору або залучення колекторської
компанії до врегулювання простроченої заборгованості, яка виникла за цим Договором, Кредитодавець
зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за цим Договором новому кредитору або
залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити Позичальника у
спосіб, визначений п.п.2 та/або 3 частини першої статті 25 ЗУ «Про споживче кредитування», про такий факт та про
передачу персональних даних Позичальника, а також надати інформацію Позичальнику про нового кредитора або
колекторську компанію. Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення
права вимоги за цим Договором та зазначається у договорі відступлення права вимоги між новим кредитором та
наступним кредитором.
5.4. Кредитодавець, а у разі залучення – новий кредитор або колекторська компанія, зобов’язується
здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої
заборгованості (у разі виникнення) із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем,
поручителем або майновим поручителем (в разі наявності) або третіми особами, взаємодія з якими
передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або
звукозаписувального технічного засобу, а також зобов’заний/і попередити зазначених осіб про таке
фіксування.
5.5. Кредитодавець виконує також інші зобов'язання, визначені цим Договором та чинним законодавством
України.
6. ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
6.1. Надати Кредитодавцю точну і достовірну інформацію, необхідну для укладання та виконання умов цього
Договору, а також письмово повідомляти Кредитодавця про будь-які зміни в наданій інформації впродовж 3 (трьох)
календарних днів з дати виникнення такої зміни.
6.2. Повернути Кредитодавцю кредит у дату закінчення Строку кредиту та сплачувати проценти за
користування Кредитом.
6.3. Нести відповідальність, передбачену розділом 9 цього Договору, за порушення строків повернення
Кредиту та/або сплати процентів за користування Кредитом.
6.4. Забезпечити своєчасне та належне виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору.
6.5. Отримати згоду від третіх осіб, взаємодія з якими передбачена цим Договором, з питань врегулювання
питання погашення простроченої заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання Позичальником зобов’язань
за цим Договором.
6.6. Позичальник виконує також інші зобов'язання, визначені цим Договором, внутрішніми правилами та
чинним законодавством України.
7. КРЕДИТОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
7.1. Вимагати від Позичальника своєчасного повернення Кредиту сплати нарахованих процентів та сплати
нарахованої неустойки у випадку її нарахування згідно з умовами цього Договору, а також вимагати належного
виконання Позичальником інших зобов’язань за Договором.
7.2. Самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти відомості та інформацію, надані Позичальником, в
тому числі запитувати третіх осіб, зокрема тих, що пов’язані родинними, діловими, професійними чи особистими
зв’язками із Позичальником, про достовірність наданих Позичальником відомостей та передавати відповідну
інформацію в бюро кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника.
7.3. З метою врегулювання питання погашення простроченої заборгованості, яка виникла внаслідок
невиконання Позичальником зобов’язань за цим Договором, залучати колекторську/і компанію/ії. Перелік
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колекторських компаній, які залучені Кредитодавцем для врегулювання простроченої заборгованості Позичальника,
розміщуються в публічному доступі на веб-сайті: www.coolcredit.ua.
7.4. Звертатись до третіх осіб, які пов’язані із Позичальником родинними, діловими, професійними чи
особистими зв’язками, в порядку і на умовах, визначених ЗУ «Про споживче кредитування», з метою інформування
про необхідність виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором.
7.5. Кредитодавець та/або новий кредитор (в разі відступлення права вимоги) та/або колекторська компанія,
залучена Кредитодавцем з метою врегулювання питання погашення заборгованості Позичальником за цим
Договором, має/ють право повідомляти інформацію представникам, спадкоємцям, поручителям або майновим
поручителям (в разі наявності) Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які
надали згоду на таку взаємодію, про укладення Позичальником цього Договору, про його умови, стан його
виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір. Перелік осіб, які надали згоду на таку взаємодію,
визначені в Додатку №1 цього Договору, не є вичерпним. В разі, якщо Позичальником не був визначений повний
(вичерпний) перелік третіх осіб в Додатку №1 до цього Договору, Кредитодавець має право отримувати інформацію
щодо таких третіх осіб, які пов’язані із Позичальником родинними, діловими, професійними чи особистими
зв’язками, із будь-яких інших законних джерел, а саме: бюро кредитних історій, в процесі телефонної комунікації
тощо. В такому випадку вважається, що Позичальник отримав згоду таких третіх осіб, не зазначених в Додатку №1
до цього Договору, на взаємодію з ними з питань інформування щодо необхідності погашення Позичальником
простроченої заборгованості за цим Договором.
7.6. Здійснити відступлення прав вимоги за цим Договором. Умови відступлення прав вимоги за цим
Договором встановлюються Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
Товариства (в сфері електронної комерції), які є невід’ємною частиною цього Договору.
7.7. Кредитодавець залишає за собою право в односторонньому порядку зменшити розмір
нарахувань, або списати повністю нараховані проценти, неустойку, інші нарахування, передбачені
Договором, та суму Кредиту, що оформлюється одностороннім рішенням Кредитодавця.
7.8. Кредитодавець має також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також права, що
випливають із зобов'язань Позичальника, встановлених цим Договором.
8. ПОЗИЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО:
8.1. Достроково повернути Кредит та сплатити проценти за фактичне користування Кредитом без
застосування Кредитодавцем будь-яких штрафних санкцій.
8.2. Звертатись до Кредитодавця з проханням продовжити Строк кредиту, зазначений в п.2.4. цього Договору.
8.3. Доступу до інформації з питань надання Кредиту та інших питань, пов’язаних з виконанням зобов’язань
за цим Договором.
8.4. Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж його Заборгованість становила
станом на дату фактичної оплати, Позичальник має право протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня,
наступного за днем оплати Заборгованості:
8.4.1. Звернутись до Кредитодавця для повернення суми переплати шляхом направлення рекомендованого
листа з повідомленням про вручення на адресу реєстрації Кредитодавця, вказавши свої ПІБ, реєстраційний номер
облікової картки платника податків, № Договору кредиту, суму переплати, № поточного та карткового рахунку,
банк, в якому відкрито рахунок, та МФО Банку Позичальника, ЄДРПОУ Банку;
8.4.2. Використати суму переплати на погашення майбутніх Платежів за наступним Кредитом, оформленим
протягом 20 (двадцяти) календарних днів. При цьому, сума переплати буде обліковуватись на рахунку Позичальника
та може бути в будь-який момент перевірена Позичальником в Особистому кабінеті на сайті Товариства.
Позичальник самостійно здійснює переведення коштів із внутрішнього рахунку Позичальника в його Особистому
кабінеті, на якому обліковується сума переплати, на погашення майбутніх платежів за Кредитом.
8.5. Якщо Позичальник не звернувся до Кредитодавця з вимогою повернути йому грошові кошти, в порядку,
передбаченому п. 8.4 даного Договору, Кредитодавець має право зарахувати їх на свій дохідний рахунок на 21
(двадцять перший) календарний день з дня, наступного за днем оплати Заборгованості Позичальником.
8.6. Протягом чотирнадцяти календарних днів з дати укладання цього Договору відмовитись від нього без
пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, повідомивши про це Кредитодавця
письмово до спливу зазначеного чотирнадцятиденного періоду. Протягом семи календарних днів з дати подання
письмового повідомлення про відмову від укладення цього Договору, Позичальник повинен повернути
Кредитодавцю кошти, одержані згідно з цим Договором та сплатити проценти за ставкою, визначеною в п.п.3.2.1.
цього Договору, за період з моменту отримання коштів і до моменту їх повернення.
8.7. Достроково повернути повністю або частково суму кредиту з урахуванням процентів за користування
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кредитом, письмово повідомивши про це Кредитодавця. З метою дострокового (повного або часткового)
повернення кредиту Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про свій намір у письмовій формі та/або
через інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до такого
дострокового погашення (повернення), з обов’язковим зазначенням виду дострокового повернення кредиту (повне
або часткове). У разі виявлення наміру Позичальника на здійснення дострокового повернення кредиту,
Кредитодавець зобов’язується провести відповідне коригування кредитних зобов’язань Позичальника. У випадку
дострокового повернення кредиту Позичальник сплачує проценти за користування кредитом за період фактичного
користування кредитом.
8.8. Позичальник має також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також права, що
випливають із зобов'язань Кредитодавця, встановлених цим Договором.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з положеннями чинного
законодавства України.
9.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
9.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов,
яке мало місце під час дії цього Договору.
9.4. За використання чужих або таких, що не відповідають дійсності, персональних даних та/або умисне
отримання кредиту за підробленими та/або чужими документами Позичальник несе відповідальність, передбачену
законодавством України, включаючи кримінальну.
9.5. У випадку прострочення повернення кредиту та сплати нарахованих процентів (несплата належної
суми грошових коштів в дату закінчення Строку кредиту), на 4й (четвертий) календарний день після
належної дати платежу Кредитодавець одноразово нараховує, а Позичальник зобов’язується сплатити
Кредитодавцю неустойку у сумі ________ (сума прописом) грн. Сукупна сума нарахованої неустойки не може
перевищувати половини суми кредиту.
9.6. У разі порушення Позичальником строків виконання зобов'язань за Договором: з
четвертого календарного дня прострочення Заборгованості Кредитор визнає заборгованість за
Кредитом проблемною, розпочинає роботу по стягненню заборгованості. Позичальник вважається
таким, що прострочив повернення Кредиту у разі, якщо не повернув Кредит у дату закінчення Строку
кредиту, визначеного п.2.4. цього Договору та впродовж 3 (трьох) календарних днів після закінчення
Строку кредиту, та не здійснив продовження Строку кредиту (Пролонгацію) на умовах, визначених п.3.1. та
п.3.2. цього Договору.
9.7. В разі невиконання або неналежного виконання Кредитодавцем обов’язків за Договором, Кредитодавець
несе відповідальність за таке невиконання/неналежне виконання відповідно до норм чинного законодавства.
9.8. В разі, якщо будь-яка із Сторін доведе, що порушила зобов’язання за Договором внаслідок
випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що повинно засвідчуватись
Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими
палатами, така Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання за Договором.
9.9. У випадку смерті Позичальника, що настала до закінчення строку дії цього Договору, всі права та
обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
9.10. Відповідно до п. 1 ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони домовилися про збільшення строку
позовної давності, що застосовується до правовідносин, які виникли за цим Договором і пов’язані з ним, та
встановлюють його тривалістю у 5 (п’ять) років.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами в зв'язку з виконанням умов цього
Договору, мають вирішуватись відповідно до вимог чинного законодавства України.
10.2. Позичальник відповідає перед Кредитодавцем за зобов’язаннями, що виникають відповідно до умов
цього Договору, всіма грошовими коштами та майном, що йому належить на праві власності, у тому числі сумісної
чи часткової, на які може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
11. ІНШІ УМОВИ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Підписуючи даний Договір, Позичальник засвідчує, що:
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11.1.1. він не обмежений в дієздатності, може укладати правочини від свого імені без відповідного
узгодження з третіми особам та має всі права та повноваження, необхідні для укладання та підписання цього
Договору;
11.1.2. він в чіткій та зрозумілій формі отримав інформацію від Товариства, що вказана в ч. 2 ст. 12 Закону
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та підтверджує, що надана
інформація є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансової послуги, що надається
Кредитодавцем;
11.1.3. він повідомлений про свої права та обов’язки відповідно до Цивільного кодексу України, Закону
України «Про захист персональних даних», ЗУ «Про споживче кредитування» та Закону України «Про захист прав
споживачів»;
11.1.4. він надав Кредитодавцю згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, оновлення та використання
своїх персональних даних, в тому числі на їх обробку з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його
спроможності виконувати зобов'язання за цим Договором;
11.1.5. він ознайомлений з умовами цього Договору, Договір відповідає його намірам та Позичальник
повністю розуміє предмет та зміст цього Договору, а інформація, надана Кредитодавцем, забезпечує правильне
розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання та користування нею;
11.1.6. він надає згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань як
Позичальника за цим Договором, Кредитодавець має право передати інформацію про таке невиконання або
неналежне виконання Позичальником зобов’язань та персональні дані Позичальника третім особам (включаючи,
але не обмежуючись, бюро кредитних історій), зокрема звертатися до третіх осіб для захисту своїх законних прав та
інтересів, організації стягнення Заборгованості за цим Договором, та вдаватись до інших способів захисту своїх
прав та інтересів, а також укласти договір про відступлення прав вимоги за цим Договором, за яким до третіх осіб
переходить право вимоги до Позичальника щодо сплати Заборгованості за цим Договором;
11.1.7. він надає згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов’язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними або
іншими стосунками, та він перед підписанням цього Договору отримав згоду таких третіх осіб на передачу та
подальшу обробку їх персональних даних Кредитодавцю/ем;
11.1.8. він надав згоду банку-емітенту платіжної картки, картковий рахунок якої був зареєстрований в
Особистому кабінеті Позичальника та вказаний в Заяві, на договірне списання з платіжної картки на користь
Кредитодавця Заборгованості, яка виникла внаслідок порушення Позичальником своїх обов’язків за цим
Договором;
11.1.9. він попереджений про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про право на звернення до
Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог Кредитодавцем та/або новим кредитором
та/або колекторською компанією, а також про право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди,
завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості, та інформацією про кримінальну
відповідальність щодо незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про
третіх осіб;
11.1.10. він отримав згоду на здійснення взаємодії Кредитодавцем з питань врегулювання простроченої
заборгованості за цим Договором із представниками, спадкоємцями, поручителем або майновим поручителем (в
разі наявності) Позичальника, третіми особами, взаємодія з якими передбачена цим Договором (в разі надання
вичерпного переліку таких третіх осіб);
11.1.11. він надає згоду Кредитодавцю та/або новому кредитору (в разі відступлення права вимоги) та/або
колекторській компанії, з якою укладений відповідний договір, повідомляти інформацію представникам,
спадкоємцям, поручителям або майновим поручителям (в разі наявності) Позичальника, третім особам, взаємодія з
якими передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію (в разі надання вичерпного переліку таких
осіб), про укладення Позичальником цього Договору, про його умови, стан його виконання, наявність простроченої
заборгованості та її розмір.
11.2. Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду та дозвіл Кредитодавцю на доступ до його
кредитної історії в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України, а також збір, зберігання,
використання, обробку, передачу та поширення до/від/через бюро кредитних історій інформації про себе
(включаючи інформацію, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування), у т.ч.
інформації, що складає Кредитну історію Позичальника, у порядку, встановленому чинним законодавством
України.
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11.3. Після підписання цього Договору зміна будь-яких його умов Позичальником в односторонньому
порядку не допускається. Одностороння відмова від зобов’язань, встановлених цим Договором, не допускається.
11.4. Договір припиняється в разі його фактичного виконання сторонами у строк, передбачений Договором,
або в разі дострокового погашення Позичальником Заборгованості, але в будь-якому випадку Договір є чинним до
повного виконання Позичальником своїх грошових зобов’язань із урахуванням п.3.1. та 3.2. цього Договору.
11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу,
якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, в порядку, передбаченому п. 11.7. цього Договору, за
винятком випадків, визначених п.3.1 цього Договору.
11.6. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
11.7. Цей Договір укладений українською мовою, у письмовій формі в електронному вигляді відповідно до
Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про споживче кредитування» та Правил надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Товариства (в сфері електронної комерції), які є
невід’ємною частиною цього Договору, та підписаний шляхом накладання електронного підпису одноразовим
ідентифікатором з боку Позичальника та з боку Кредитодавця.
11.8. Примірник укладеного в електронному вигляді Договору та додатків до нього направлені Кредитодавцем
на електронну адресу, зазначену Позичальником в Заяві на укладення кредитного договору, яка є невід’ємною
частиною цього Договору.
11.9. З усіх інших питань, що не врегулювані цим Договором, Сторони керуються Правилами надання коштів
у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Товариства (в сфері електронної комерції), які є
невід’ємною частиною цього Договору, з повним текстом яких можна ознайомитись за посиланням:
https://coolcredit.ua/rules.pdf.
11.10. З питань виконання Сторонами умов даного Договору, Позичальник може звернутися до Кредитодавця
із письмовим зверненням за адресою: __________, а також на е-mail: info@coolcredit.ua. Скарги i письмові
звернення громадян розглядаються в порядку ЗУ "Про звернення громадян".
11.11. Інформація стосовно уповноваженого державного органу з питань захисту прав споживачів Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України: Адреса для
листування: вул. Інститутська, 9, м Київ, 01601; адреса для подачі письмових звернень громадян: вул.
Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601; телефон 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua.
11.12. Додатками до цього Договору є:
Додаток 1 – «Заява на укладання кредитного договору»
Додаток 2 – «Графік платежів»
Додаток 3 – «Форма надання інформації щодо виконання Позичальником умов договору».
ЮРИДИЧНА АДРЕСА, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ПІБ _______________________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛ КРЕДІТ»
Адреса: ___________________________,
Місцезнаходження: __________, тел. _______________ тел./факс. __________________________
ЄДРПОУ 43708723
РНОКПП ________________________,
IBAN ________________________________
E-mail: __________________________.
в ____________________________________
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
________________ /_______________/

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
________________/ ПІБ/

________________ /_______________/
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Підтверджую, що один примірник цього Договору
отримав
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
________________/ ПІБ/
З внутрішніми Правилами надання коштів у позику в
тому числі і на умовах фінансового кредиту
Кредитодавця ознайомлений в повному обсязі
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
________________/ ПІБ/
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Додаток 1
до Кредитного договору
від «___»____________ 20___ р. № ___
Заява на укладання кредитного договору
№_______ від «___» _____ ____ року
1. ЗАЯВНИК/ПОЗИЧАЛЬНИК:
Персональні дані/Засоби зв’язку:
Паспортні дані:
Прізвище
Серія
Ім’я
Номер
По батькові
Орган видачі
Дата народження
Дата видачі
Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків (РНОКПП)
Ел. пошта
Номер телефону
№ Банківської
картки/рахунку
Сімейний стан
☐Одружений/заміжн ☐Самотній(я)
☐Фактичні шлюбні стосунки
я
Адреса реєстрації:
Адреса фактичного проживання:
Область
Область
Район
Район
Назва населеного пункту
Назва населеного пункту
Вулиця
Вулиця
Будинок
Будинок
Корпус
Корпус
Квартира/кімната
Квартира/кімната
Засоби зв’язку
Відомості про роботу
Прізвище контактної особи
Галузь
Ім`я контактної особи

Відносини з контакною
особою
Номер телефону контакної
особи

Назва
підприємства/установи
організації/Посада
Телефон підприємства
Статус
військовослужбовця

Соціальна інформація
Щомісячний дохід
Статус житла за місцем
проживання
Освіта
Зайнятість
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРЕТІХ ОСІБ,
ВЗАЄМОДІЯ З ЯКИМИ ПЕРЕДБАЧЕНА ЦИМ ДОГОВОРОМ ТА ЯКІ НАДАЛИ ЗГОДУ НА ТАКУ
ВЗАЄМОДІЮ
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Прізвище, ім’я, по-батькові

2.1. НАЙМЕНУВАННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛ КРЕДІТ»

Номер контактного телефону

2. КРЕДИТОДАВЕЦЬ
2.2. АДРЕСА
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
_______________________

2.4. ЛІЦЕНЗІЯ НА НАДАННЯ КОШТІВ У
ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
Видана згідно з Рішенням Національного
банку України від 30.12.2020 № 21/2279-пк

2.5. СВІДОЦТВО ПРО
РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ
УСТАНОВИ
Серія ФК номер В0000121,
дата видачі 30.12.2020 р.

2.3. КОД ЗА ЄДР
43708723

2.6. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
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3. ЦІЛЬ ЗВЕРНЕННЯ
Заявник ознайомившись із вимогами Внутрішніх правил надання коштів у кредит, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту Кредитодавця, що розміщені на Офіційному сайті Товариства coolcredit.ua, та погодившись
із ними, звернувся до Кредитодавця з даною Заявою з метою укладання кредитного договору та отримання
кредиту (надалі – Заява), на особисто визначені цілі на умовах, зазначених нижче.
Підписання даної Заяви здійснюється Заявником у відповідності до статей 207, 639 Цивільного кодексу України та
із застосуванням норм Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про електронний цифровий
підпис», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», шляхом використання
електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
Одноразовий ідентифікатор надсилається Кредитодавцем Позичальнику засобом зв’язку, вказаним під час
реєстрації на Сайті Товариства, шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти, яка
зазначена у даній Заяві, або вказана у Особистому кабінеті Заявника/Позичальника, та/або СМС-повідомленням на
мобільний телефон, вказаний у Заяві або вказаний у Особистому кабінеті Заявника/Позичальника.
4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. СУМА (ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР) КРЕДИТУ
4.2. СТРОК
4.3. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ
КРЕДИТУ
(ЗА АКЦІЙНОЮ ТА ЗА
СТАНДАРТНОЮ СТАВКОЮ)
_____________ грн.
_____________ грн.
______ днів
_____________ грн.
4.4. РЕАЛЬНА (ЕФЕКТИВНА) РІЧНА
4.5. ПРОЦЕНТНА
4.6. ТИП ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ
ПРОЦЕНТНА СТАВКА (АКЦІЙНА ТА
СТАВКА (АКЦІЙНА
СТАНДАРТНА)
ТА СТАНДАРТНА)
___________ % річних
___________ % в день
Фіксована
___________ % річних
4.7. ФОРМА ОТРИМАННЯ/ПОВЕРНЕННЯ
КРЕДИТУ
У безготівковій формі

___________ % в день
4.8. МОЖЛИВІСТЬ ПРОЛОНГАЦІЇ КРЕДИТУ

Так, до 30 (тридцяти) днів (необмежена кількість
звернень, якщо Кредитодавцем надана така можливість
Позичальнику)
5. ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ
Підписанням цієї Заяви Заявник засвідчує, що:
1. Не заперечує проти перевірки даних, наданих в Заяві.
2. Надає згоду на отримання, обробку, передачу, використання, поширення та зберігання його персональних даних
згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі третім(и) особам(и), з
метою оцінки його фінансового стану та його спроможності виконати зобов'язання перед Кредитодавцем.
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3. Надає згоду на отримання, передачу, використання та поширення інформації щодо нього через наступні Бюро
кредитних історій, але не виключно: 1. ТОВ «Українське бюро кредитних історій», 01001, м. Київ, вул.
Грушевського, 1-Д; 2. ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,
буд. 11; 3. ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», 03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 65, офіс 306; 4. ТОВ
«Незалежне бюро кредитних історій», 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 78, офіс 1; ТОВ "БКІ
"УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНЕ БЮРО", 03151, м.Київ, вул.Очаківська, 5/6.
4. Надає згоду на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором у якості аналога
власноручного підпису для підписання кредитного договору від його імені.
5. Надає згоду на отримання, обробку, використання та зберігання персональних даних через систему BankID
Національного банку України.
6. Отримав згоду від усіх третіх осіб, включаючи представників, спадкоємців, поручителів (в разі наявності), на
здійснення взаємодії Кредитодавцем з питань врегулювання погашення простроченої заборгованості, а також про
укладення Вами із Кредитодавцем кредитного договору, про його умови, стан його виконання, наявність
простроченої заборгованості та її розмір.
7. Попереджений про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу
України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про
третіх осіб при передачі їх персональних даних до Кредитодавця при укладенні договору про споживчий
кредит.
8. Доступ до заповнення від його імені Заяви на сайті coolcredit.ua належить лише йому, ніякі інші особи не
мають можливості скористатись від його імені можливістю отримання кредиту в Товаристві.
9. Всі Заяви, що надходять від його імені на сайт coolcredit.ua є дійсними та наданими ним особисто.
10. Всі Заяви, надані з використанням його особистого мобільного телефону, є дійсними та надані ним особисто.
11. У разі зміни номеру карткового рахунку та/або особистого номеру мобільного телефону та/або зміни
паспортних даних Заявник зобов’язаний повідомити про це Товариство шляхом внесення відповідних змін до
інформації в особистому кабінеті. В разі невиконання обов’язку щодо повідомлення Товариства про зміну
зазначених даних, всі надані Заявником дані вважаються дійсними.
12. Він повідомлений, що надана інформація буде використана Кредитодавцем для проведення заходів у сфері
фінансового моніторингу у межах та спосіб передбачений Законом України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення».
Інформація надається на виконання ч.2 ст. 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Закону
України «Про споживче кредитування»
Шановний заявник!
Ви маєте можливість отримати кредит на умовах терміновості, повернення, платності, відповідно до умов
поданої Вами заяви на укладання кредитного договору.
Загальна вартість кредиту складається сукупно із тіла суми отриманого кредиту та процентів. При цьому, до
складу сукупної вартості кредиту не включаються додаткові платежі за послуги третіх осіб (страховика, нотаріуса,
оцінювача, депозитарія тощо). У зв’язку з отриманням та поверненням кредиту у Вас не виникає додаткових
податкових зобов’язань. В разі порушення строку виконання зобов’язання із погашення кредиту до Вас відповідно
до умов кредитного договору буде застосована неустойка. Сукупна сума нарахованої неустойки не може
перевищувати половини суми кредиту.
В разі невиконання зобов’язань за кредитним договором, а також з метою врегулювання питання погашення
простроченої заборгованості, кредитодавець має право залучати колекторську/і компанію/ії. Перелік колекторських
компаній, які залучені Кредитодавцем для врегулювання простроченої заборгованості, а також інформація про
вимоги щодо взаємодії із споживачами фінансової послуги при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги
щодо етичної поведінки) розміщуються в публічному доступі на веб-сайті: www.coolcredit.ua.
Кредитодавець повідомив Вас після реєстрації Особистого кабінету перед заповненням заяви на
отримання кредиту про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу
України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про
третіх осіб при передачі їх персональних даних до Кредитодавця при укладенні кредитного договору.
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Повернення кредиту здійснюється у національній валюті України за реквізитами кредитодавця, що вказані
в кредитному договорі, шляхом здійснення переказу через касу будь-якого банку на території України або шляхом
оплати через особистий кабінет на сайті: www.coolcredit.ua.
Фінансові послуги Вам надає Товариство з обмеженою відповідальністю «КУЛ КРЕДІТ» (надалі –
Товариство та/або Кредитодавець), юридична особа, що належним чином зареєстрована та діє за законодавством
України, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань: 43708723, дата запису: 14.07.2020 року, номер запису: 1 070 102 0000
088193, місцезнаходження: Україна, ______________, контактний телефон ___________, адреса електронної пошти:
info@coolcredit.ua. Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: Україна, ______________.
Товариство є фінансовою установою, що зареєстрована в передбаченому законодавством порядку та
здійснює діяльність на ринку фінансових послуг на підставі Свідоцтва ФК № В0000121 від 30.12.2020 (Рішення
Національного банку України про видачу Свідоцтва від 30.12.2020 №21/2278-пк). Товариство провадить
господарську діяльність з надання фінансових послуг, а саме з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту, на підставі ліцензії, виданої за Рішенням Національного банку України №21/2279-пк від
30.12.2020 року. Товариство включене до Державного реєстру фінансових установ та інформація щодо Товариства
про включення до реєстру знаходиться в публічному доступі, яку можна знайти за посиланням: https://bank.gov.ua/.
Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: Національним банком України: 01601,
м.Київ, вул.Інститутська, 9, телефон: 0 800 505 240.
Протягом чотирнадцяти календарних днів з дати укладання договору Ви маєте право відмовитись від
кредитного договору без пояснення причин, повідомивши про це Товариство письмово до спливу зазначеного
чотирнадцятиденного періоду. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про
відмову від укладення кредитного договору, Ви повинні повернути Товариству кошти, одержані згідно з кредитним
договором та сплатити проценти за ставкою, визначеною кредитним договором, за період з моменту отримання
коштів і до моменту їх повернення. При цьому, Ви не зобов’язані сплачувати будь-які інші збори у зв’язку із
відмовою від укладення кредитного договору.
Зміни та доповнення до кредитного договору вважаються чинними лише за умови їх викладення в
письмовій формі в електронному вигляді та підписання кожною Стороною. Одностороння відмова від зобов’язань,
встановлених кредитним договором, в тому числі розірвання та/або припинення кредитного договору, не
допускається. Договір припиняється в разі його фактичного виконання сторонами у строк, передбачений кредитним
договором, але в будь-якому випадку кредитний договір є чинним до повного виконання грошових зобов’язань. У
випадку дострокового припинення кредитного договору з Вашої ініціативи, Вам необхідно повернути суму
отриманого кредиту та проценти, нараховані за період фактичного користування кредитом. Після підписання Вами
кредитного договору зміна будь-яких його умов в односторонньому порядку не допускається.
Відповідно до умов кредитного договору процентна ставка є фіксованою та збільшення процентної ставки за
кредитним договором неможливе без Вашої письмової згоди на таке збільшення.
Ви маєте право відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звертатись за адресою
місцезнаходження Товариства із заявами/запитами/скаргами щодо можливості та порядку позасудового
врегулювання питань, що пов’язані з виконанням кредитного договору. Кредитодавець гарантує дотримання
законодавства з питань захисту прав споживачів у спосіб, передбачений чинним законодавством України.
Врегулювання спірних питань можливе шляхом усних та письмових переговорів, консультацій у телефонному
режимі.
Відповідно до чинного законодавства в діяльності кредитодавця не застосовуються гарантійні фонди та/або
компенсаційні схеми.
З інформацією ознайомився/ознайомилась _______________________
________________
(ПІБ)
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІБ _______________________________
«КУЛ КРЕДІТ»
Адреса: ___________________________,
Місцезнаходження: _______________, тел. ____________ , тел./факс. __________________________
ЄДРПОУ 43708723
РНОКПП ________________________,
E-mail: ___________________________.
IBAN: _____________, в ______________________.
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
________________ /_______________/

Електронний
ідентифікатором

15

підпис

одноразовим

________________ /_______________/

________________/ ПІБ/
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Додаток 2
до Кредитного договору
від «___»____________ 20___ р. № ___
№
з/п

1

Дата
видачі
кредит
у/дата
платеж
у

2

Кількість
днів у
розрахунковому
періоді

3

Ч
ис
та
су
ма
кр
ед
ит
у/
су
ма
пл
ат
еж
у
за
ро
зр
ах
ун
ко
ви
й
пе
рі
од
,
гр
н.
4

су
ма
кр
ед
ит
у
за
до
го
во
ро
м
/п
ог
а
ш
ен
ня
су
м
и
кр
ед
ит
у

проценти
за
користува
ння
кредитом

5

6

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
Види платежів за кредитом
платежі за додаткові та супутні послуги
кредитодавця

за
обслу
говув
ання
кред
итної
забор
гован
ості

7

розра
хунко
во-ка
сове
обслу
говув
ання

8

17

кредитного
посередника
(за наявності)

ко
мі
сі
я
за
на
да
нн
я
кр
ед
ит
у

ін
ші
по
сл
уг
и
кр
ед
ит
од
ав
ця

9

10

1

к
о
м
і
с
і
й
н
и
й
з
б
і
р

11

третіх осіб

інша
плата
за
послуг
и
кредит
ного
посере
дника1

п
ос
лу
ги
н
от
ар
іу
са

по
сл
уг
и
оц
ін
ю
ва
ча

по
сл
уг
и
ст
ра
хо
ви
ка

ін
ші
по
сл
уг
и
тр
еті
х
ос
іб1

12

13

14

15

16

Реал
ьна
річна
проц
ентн
а
ставк
а, %

Загал
ьна
варті
сть
кред
иту,
грн

17

18

1

«_____»_
________
р.
/«_____»
________
р.

___
(проценти
акційні)

_____%

____
(проценти за
стандартно
ю ставкою)

___%

2
«_____»_
________
р.
/«_____»
________
_ р.
Усьог
о
(акці
йна
ставк
а)
Усьог
о
(стан
дартн
а
ставк
а)
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛ КРЕДІТ»
Місцезнаходження: _________________, тел. _______________
ЄДРПОУ 43708723
IBAN: ______________
в __________________

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ _______________________________
Адреса: ___________________________,
тел./факс. __________________________
РНОКПП ________________________,
E-mail: ___________________________.
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Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
________________ /_______________/

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
________________/ ПІБ/

________________ /_______________/
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Додаток 3
до Кредитного договору
від «___»____________ 20___ р. № ___
Сторони погодили наступну форму надання інформації щодо виконання Позичальником умов договору в Особистому кабінеті Позичальника на сайті
Кредитодавця:

ПІБ
Дата
укладання
кредитного
договору

Номер
кредитного
договору

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ УМОВ ДОГОВОРУ
IПН
Строк
Сума
Сума
Дата та сума
Вид
Дата та сума
кредиту,
кредиту,
нарахованих
здійснених
додаткових здійснених
днів
грн.
процентів за
платежів по
нарахуван
додаткових
весь строк
кредиту, грн.
ь по
нарахувань по
користуванн
кредиту
кредиту, грн.
я кредитом
(до кінця
Строку
кредиту),
грн.

Всього:
Загальна сума Заборгованості до кінця Строку кредиту, грн.:
Загальна сума Заборгованості на момент надання інформації, грн.:
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Дата та сума
платежів для оплати
додаткових
нарахувань по
кредиту, грн.

КРЕДИТОДА
ВЕЦЬ
ТОВАРИСТВ
ОЗ
ОБМЕЖЕНО
Ю
ВІДПОВІДАЛ
ЬНІСТЮ
«КУЛ
КРЕДІТ»
Місцезнаходже
ння:
_____________
_,
тел.
_____________
__
ЄДРПОУ
43708723
IBAN:
UA4430529900
0002650402680
0642
в
АТ КБ
«Приватбанк»
у м. Києві,
МФО 305299
Електронний
підпис
одноразовим
ідентифікатор
ом

ПОЗИЧАЛ
ЬНИК
ПІБ
__________
__________
__________
_
Адреса:
__________
__________
_______,
тел./факс.
__________
__________
______
РНОКПП
__________
__________
____,
E-mail:
__________
__________
______.

Електронни
й
підпис
одноразови
м
ідентифіка
тором
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_____________
___
/____________
___/

__________
______/
ПІБ/

_____________
___
/____________
___/
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