ЗРАЗОК №4
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом № 17/09/18 від 17 вересня 2018 р.
Товариства з обмеженою відповідальністю
«МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ»
В.о. Генерального директора
Товариства з обмеженою відповідальністю
«МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ»
Кундій М.О.
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № __
м. Київ

____________р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ", що є платником податку на прибуток на загальних
підставах за ставкою оподаткування, встановленою п.151.1 ст.151 Податкового кодексу України, (код ЄДРПОУ 39167588 ), зареєстроване
Реєстраційною службою Головного управління міністерства юстиції в м. Києві за номером запису 10701020000053507 від 07.04.2014
року, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, буд. 45, офіс 302, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК
№131, видане 31.07.2014 року Нацкомфінпослуг, ліцензія про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
початок дії 09.04.2016, що була переоформлена 26.01.2017 на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 "Про
переоформлення деяким фінансових установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню", від імені та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ» (Кредитний
агент) місцезнаходження: 04201, м. Київ, вул. Петра Калнишевського, буд. 7, оф. 1009, на підставі Договору доручення №1 від
20.12.2017р., в особі представника ПІБ , який діє на підставі довіреності від "___" __________________, далі за текстом
"Кредитодавець", з одного боку, та
Фізична особа _____________, паспорт серія __ № ___виданий __, ______, зареєстрований (-а) за адресою: ____, ідентифікаційний
податковий номер ___, іменований (-а) далі за текстом "Позичальник", з іншого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а
кожна окремо – "Сторона" уклали даний Кредитний договір (далі – Договір) про нижченаведене:
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Сторони підтверджують, що правовою основою для укладання даного Договору є Заява на видачу кредиту, оформлена
Позичальником ____р. , що є додатком № 1 та є невід’ємною частиною Договору (надалі по тексту – “Заява” або "Заява на видачу
кредиту"). Правовідносини за цим Договором також регулюється ПРАВИЛАМИ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА
УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОКРЕДИТНИЙ
ЦЕНТР БМ», затвердженими Наказом № 19-06/1-17 від 19 червня 2017р., надалі за текстом «Правила», а також Законом України «Про
споживче кредитування».
2. Позичальник підтверджує, що до підписання даного Договору, Кредитодавець заздалегідь у письмовому вигляді ознайомив
його з:
інформацією розміщеною на офіційному веб-сайті Кредитодавця, що необхідна була для отримання споживчого кредиту
Позичальником, яка містила наявні та можливі схеми кредитування у Кредитодавця;
інформацією наведеною в Паспорті споживчого кредиту (Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про
споживчий кредит (Стандартизована форма)) форма якої передбачена Законом України про споживчий кредит» та Правилами,
інформацією про необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов'язковими для
отримання кредиту, перелік осіб, яких Кредитодавець визначив для надання відповідних послуг (за наявності), та про те, що вартість
послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами,
інформацією про Кредитодавця, його місцезнаходження,
інформацією наведену у Правилах,
іншою інформацією про умови кредитування,
інформацією про реальну річну процентну ставку, а також про орієнтовну загальну вартість кредиту та інших послуг Кредитодавця.
2.1. Позичальник, підписанням цього Договору, підтверджує, що до підписання цього Договору отримав для ознайомлення копію
проекту договору про споживчий кредит у паперовому та електронному вигляді, всі умови йому зрозумілі, він погоджується їх
виконувати вільно без будь якого примусу.
2.2. Позичальник, підписанням цього Договору, підтверджує, що Кредитодавець до укладення договору про споживчий кредит
надав йому необхідні пояснення з метою забезпечення Позичальнику можливості оцінити, чи адаптовано Договір до його потреб та
фінансового стану, зокрема шляхом роз'яснення інформації, що надається відповідно до частин другої та третьої статті 9 Закону України
«Про споживче кредитування», істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для Позичальника, зокрема у разі
невиконання ним зобов'язань за Договором.
ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3. Кредитодавець надає Позичальнику в кредит грошові кошти (кредит) в сумі ____ (прописом) гривень (надалі за текстом - "сума
кредиту") на споживчі потреби, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти Кредитодавцю, відповідно до
умов, зазначених у Договорі.

3.1. Сума кредиту надається Позичальнику шляхом перерахування з поточного рахунку Кредитодавця на поточний рахунок/картку
Позичальника № ____, відкритий у банку: код банку ___ (далі – рахунок Позичальника);
3.2. Кредит надається на умовах терміновості, повернення та платності не пізніше трьох банківських днів з дати підписання даного
Договору.
3.3. Кредит повертається Позичальником шляхом періодичних виплат 1 раз на 1 календарний місяць (далі по тексту Договору під
«періодичною сплатою» та/або «періодичним платежем» мається на увазі оплата платежу 1 раз на місяць) у національній валюті.
4. Днем надання кредиту вважається день перерахування Кредитодавцем грошових коштів за реквізитами вказаними в 3.1. цього
Договору.
ІІІ. ОКРЕМІ УМОВИ ДОГОВОРУ
5. Сторони домовились про наступні окремі умови Кредитного договору, відповідно до Графіку платежів (надалі по тексту - «Графік
платежів»), що подається в додатку № 2 та є невід’ємною частиною даного Договору:
5.1. Перебіг строку кредиту розпочинається з моменту перерахування коштів Кредитодавцем на користь Позичальника за
реквізитами, вказаними в п. 3.1.цього договору та складає ___ місяців. Строк користування кредитом закінчується відповідно до
Графіку платежів.
5.2. За користування кредитом Позичальник сплачує Кредитодавцю – ___% (процентів) річних від Суми кредиту, у розрахунку з
помісячною сплатою – ____ % (процентів). Тип процентної ставки – фіксована. Проценти за користування кредитом нараховуються з дня
отримання кредиту Позичальником протягом строку кредиту, зазначеного в п. 5.1. даного Договору.
5.2.1. Проценти на фактичний залишок за кредитом обчислюються, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році (фактична
к-ть/ фактична к-ть), включаючи дату надання кредиту, з якої вони починають нараховуватися.
5.3. За надання кредиту Позичальник зобов’язаний в момент надання кредиту сплатити Кредитодавцю комісію у розмірі ____
гривень. Позичальник доручає Кредитору утримати розмір зазначеної комісії з суми кредиту, що підлягає наданню Позичальнику
шляхом перерахування за реквізитами зазначеними в п.3.1. цього Договору. Тобто на поточний рахунок/платіжну карту Позичальника
зараховується сума кредиту за вирахуванням зазначеної комісії.
5.4. Строки кредиту та неустойка (у вигляді штрафу та/або пені), зазначені в Договорі, залишаються незмінними протягом усього
періоду дії цього Договору.
5.4. Позичальник зобов’язаний повернути суму кредиту та проценти нараховані за користування кредитом частинами у сумі та
строки визначені в Графіку платежів, відповідно до якого сплата кредиту та процентів (надалі – платіж) здійснюється щомісяця.
5.5. Загальна сума всіх платежів з урахуванням процентів становить ___ гривень.
Загальна вартість кредиту (в грошовому виразі) становить ___ грн.;
Реальна річна процентна ставка по кредиту становить ___%.
5.6. Сплата Суми кредиту та процентів здійснюється 1 раз на 1 календарний місяць відповідно до Графіку платежів в національній
валюті шляхом зарахування (перерахування) грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця через банківську чи іншу установу.
При цьому зобов’язання Позичальника щодо сплати належних за Договором платежів вважаються виконаними у день зарахування
коштів в погашення заборгованості за цим Договором на рахунок Кредитодавця згідно реквізитів, зазначених в Розділі 7 Договору, якщо
інші реквізити (рахунки) не повідомлені Позичальнику Кредитодавцем (іншою особою, у випадку заміни Кредитодавця)для сплати
заборгованості. Послуги банківської чи іншої установи за перерахування грошових коштів за цим Договором на рахунок Кредитодавця
оплачуються Позичальником самостійно, крім випадків існування домовленостей Кредитодавця з банківськими та іншими установами
щодо оплати таких послуг Кредитодавцем.
5.7. Позичальник зобов`язаний сплачувати Кредитодавцю суму щомісячного платежу у розмірах, відповідно до Графіку платежів.
5.8. В разі, якщо день сплати процентів та погашення кредиту припадає на день, який відповідно до чинного законодавства України
є вихідним, святковим, неробочим днем, сплата процентів та погашення кредиту здійснюється в перший за ним робочий день.
5.9. Позичальник не зобов’язаний вносити додаткові платежі (комісійні збори, страхові премії тощо), які не зазначені в цьому
Договорі, та не несе відповідальності за їх несплату.
6. Позичальник надає, а Кредитодавець зберігає протягом необмеженого періоду особисті дані та інформацію, які надав
Позичальник з метою, передбаченою п. 4 Заяви, для їх наступного використання в порядку та у відповідності до вимог чинного
законодавства України.
6.1. З цією метою Позичальник підтверджує, що:
а)
згода на обробку його персональних даних надається з моменту надання такої згоди на весь строк зберігання
Кредитодавцем відповідних категорій документів/інформації, визначених законодавством, після припинення правовідносин за цим
Договором;
б)
у передбачені законодавством строки його у належній формі було повідомлено про володільця персональних даних, склад
та зміст зібраних персональних даних, права Позичальника, визначені Законом України «Про захист персональних даних» мету збору
персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані;
в)
підписанням даного Договору надає Кредитодавцю свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через
бюро кредитних історій відомостей, що складають його кредитну історію та на формування кредитної історії, яка і характеризуватиме
виконання прийнятих Позичальником на себе зобов'язань за Договором. Кредитодавець може надавати інформацію про
Позичальника наступним бюро кредитних історій: ТОВ «Роздрібне Бюро кредитних історій» (01023, м. Київ, пл. Спортивна, 1 А), ПАТ
«Міжнародне бюро кредитних історій» (03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 65 офіс 306), ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (01001,
м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.).), ПрАТ Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (02660 м. Київ , вул . Марини Раскової 11, 3-й
поверх (ліве крило).
7. Доступ, використання й перевірка Кредитодавцем отриманих особистих даних Позичальника, за згодою останнього відповідно
до Заяви на видачу кредиту, здійснюватиметься відповідно до Конституції України, Закону України "Про інформацію", Закону України
«Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування», Закону України «Про захист прав споживачів», інших
нормативно-правових актів України.
ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8. Кредитодавець зобов'язується:

8.1. Надати Позичальникові в кредит грошові кошти в порядку та сумі, визначених цим Договором.
8.2. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника;
8.3. На звернення Позичальника, надавати йому повну й точну інформацію про здійснені ним платежі станом на конкретну дату.
8.4. Надати Позичальнику всі необхідні документи, які підтверджують здійснення платежів та повернення кредиту.
8.5. Надавати Позичальнику консультації з питань виконання цього Договору.
8.6. Не розголошувати відомості (у т.ч. персональні дані, конфіденційну інформацію ) третім особам про Позичальника та про
здійснені ним операції (у т.ч. банківську таємницю), крім випадків, передбачених законодавством України та/або договором.
8.7. Повідомляти про зміну свого місцезнаходження протягом 30 календарних днів з моменту настання таких змін.
9. Кредитодавець має право:
9.1. Вимагати своєчасного здійснення платежів відповідно до цього Договору.
9.2. Вимагати від Позичальника документи, необхідні для підтвердження здійснення Платежів та повернення кредиту.
9.3. У будь-який момент передати свої права, відповідно до цього Договору третій стороні, у зв’язку із чим розкривати
уповноваженим представникам цієї особи інформацію про фінансове зобов’язання Позичальника, стан його виконання та надавати
відповідні документи, що необхідні для здійснення такого відступлення.
9.4. Отримувати від Позичальника платежі в рахунок оплати штрафу та/або пені за прострочення Платежів.
9.5. Кредитодавець на власний розсуд має право забезпечити виконання Позичальником зобов’язань по цьому Договору шляхом
укладення договору поруки.
9.6. Кредитодавець має право самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти відомості та інформацію, надані
Позичальником, в тому числі запитувати третіх осіб, в т.ч. у осіб, що пов’язані родинними зв’язками із Позичальником, про
достовірність наданих Позичальником відомостей та передавати відповідну інформацію в бюро кредитних історій для формування
кредитної історії Позичальника.
9.7. У випадку неналежного виконання або невиконання Позичальником умов цього Договору Кредитодавець має право
самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати всі необхідні заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі здійснювати
телефонні дзвінки та відвідувати, зокрема, Позичальника, родичів Позичальника, роботодавця. При цьому Позичальник несе всі
ризики, пов’язані з тим, що інформація щодо невиконання зобов’язань стане доступною третім особам.
10. Позичальник зобов'язується:
10.1. Виплатити Кредитодавцю суму кредиту та проценти за користування кредитом в порядку та строки, визначені Договором, а
також на вимогу Кредитодавця штраф та/або пеню, нараховану у випадку виникнення прострочення за виконання зобов’язань по
Договору.
10.2. Дотримуватись умов здійснення кожного платежу відповідно до цього Договору.
10.3. Надавати Кредитодавцю повну, точну й правдиву інформацію про зміну важливих обставин, що стосуються надання кредиту,
які зазначено у п.4 Заяви на видачу кредиту.
10.4. На прохання Кредитодавця, надати документи, що стосуються даного кредиту.
10.5. Після оголошення платежу таким, що підлягає терміновій оплаті, Позичальник зобов'язується заплатити Кредитодавцю штраф
та/або пеню, розмір і порядок сплати якої визначено в п.п. 12.1., 12.2. цього Договору.
10.6. Позичальник зобов'язуються повідомляти Кредитодавця протягом 2 /двох/ календарних днів про зміну даних, які зазначено у
п.3 Заяви на видачу кредиту.
11. Позичальник має право:
11.1. Одержувати від Кредитодавця інформацію про здійснені платежі, передбачені цим Договором.
11.2. Достроково сплатити повністю або частково суму кредиту з урахуванням процентів за весь строк користування кредитом,
письмово повідомивши про це Кредитодавця. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене
нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій;
11.3. Відкликати свою згоду на укладення цього Договору лише у випадку виконання наступних необхідних умов:
а) письмово повідомити про це Кредитодавця не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання цього
Договору. Позичальник письмово повідомляє про це Кредитодавця. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має
бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій;
б) протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит
Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані відповідно до п.3.1. Договору, та сплатити проценти за
період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
11.4. Інші права, надані Позичальникові законодавством з питань захисту прав споживачів.
V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
12.1. Якщо Позичальник не сплатив періодичний платіж в день настання дати його належної сплати, визначеної Графіком платежів,
то починаючи з 6-ого календарного дня від дати його неналежної сплати, за кожен такий випадок прострочення додатково до
простроченого платежу Позичальнику нараховується штраф в розмірі 150 (сто п’ятдесят) гривень та пеня в розмірі 15 (п’ятнадцять)
гривень за кожен календарний день прострочення, які сплачуються на вимогу Кредитодавця.
12.2. Строк нарахування пені не може бути більшим строку кредиту, але в будь-якому випадку сукупний розмір нарахованих
штрафу та пені не повинен перевищувати половини суми одержаного кредиту.
12.3. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання Позичальника у повному обсязі,
сплачена Позичальником сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:
кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка у вигляді штрафу та/або пені та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит,
у т.ч. платежі направлені на відшкодування витрат Кредитодавця, пов'язаних з одержанням виконання.
12.4. У випадку порушення прав Позичальника у сфері захисту персональних даних, неналежного виконання чи невиконання цього
Договору Кредитодавець несе відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим Договором.
12.5. Кредитодавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо воно
спричинене:

- рішеннями органів законодавчої та/або виконавчої влади України, які унеможливлюють виконання Кредитодавцем своїх
зобов'язань за Договором;
- причинами, що знаходяться поза сферою контролю Кредитодавця (в тому числі Кредитодавець не несе відповідальності за дії
третіх осіб в сфері здійснення розрахункових операцій, пов’язаних із перерахуванням коштів на рахунки Сторін, і за невиконання ними
своїх зобов'язань перед фізичними особами);
- виникненням обставин непереборної сили.
VІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
13. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Позичальником зобов’язань по
цьому Договору.
14. Одностороння зміна умов Договору, одностороннє розірвання Договору та/або одностороння відмова від виконання взятих на
себе зобов’язань можливі лише у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.
15. Дію цього Договору може бути припинено тільки за взаємною згодою Сторін, окрім випадків, визначених в цьому Договорі, а
також у разі визнання Позичальника безвісти відсутнім та/або померлим, за умови, що в нього немає спадкоємців.
16. У разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць,
Кредитодавець має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.
Кредитодавець у письмовій формі повідомляє Позичальника про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення
порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення
кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів. Якщо протягом цього
періоду Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога Позичальника втрачає чинність.
17. Сторони свідчать, що підписують Договір повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно зі своїм вільним волевиявленням,
яке відповідає їх внутрішній волі. Сторони за цим Договором стверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного та удаваного
правочину та укладається на вигідних для них умовах і не під впливом помилки, обману або насильства, і не є результатом впливу
тяжких для сторін обставин.
Сторони за цим Договором також стверджують, що на момент укладення цього Договору, відсутні будьякі обмеження щодо
обсягу їх цивільної дієздатності, Позичальник не страждає на психічний розлад, який може вплинути на його здатність усвідомлювати
свої дії та(або) керувати ними.
18. Будь-які питання, не розглянуті в цьому Договорі регулюються відповідно до чинного законодавства України.
18.1. Переведення боргу Позичальника за цим Договором можливе тільки за письмовою згодою Кредитодавця.
18.2. Кредитодавець має право уступати свої права по цьому Договору без згоди Позичальника, при цьому Позичальник розуміє
наслідки передання конфіденційної інформації щодо нього, у т.ч. його персональних даних новому кредиторові.
19. Всі суперечки, що виникають у зв'язку із цим Договором, повинні бути вирішені за взаємною згодою Сторін, а у випадку, якщо
згода не досягнута, в судовому порядку.
20. Зміни до даного Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється письмово та є невід'ємною
частиною Договору. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.
21. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між Кредитодавцем і Позичальником, що стосуються цього
Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і
доведені до відома іншої Сторони під розписку, рекомендованим або цінним листом (телеграмою), факсом або на електронну адресу,
що зазначена Позичальником в Заяві на видачу кредиту, Кредитодавцем - у Договорі.
22. При невиконанні Позичальником зобов'язань, зазначених у п. 10.6. даного Договору, листи, запрошення, повідомлення й інші
документи, доставлені на останню відому поштову, електронну адресу або відправлені Позичальникові по факсу (за наявності),
вважаються доставленими належним чином по закінченні 3 (трьох) днів з моменту їхнього відправлення.
23. Якщо будь-яке положення цього Договору визнано судом недійсним або таким, що не може бути виконано у примусовому
порядку, в будь-якому відношенні, тоді таке положення (наскільки воно є недійсним та таким, що не може бути виконано у
примусовому порядку) не набирає чинності та вважається виключеним з цього Договору, але не позбавляючи дійсності решти
положень цього Договору. Будь-яке положення цього Договору, що визнано недійсним або таким, що не може бути виконано у
примусовому порядку, лише частково, залишатиметься чинним до тих пір, поки не буде визнано недійсним або таким, що не може
бути виконано у примусовому порядку. Тоді Cторони вживають всіх доцільних заходів з метою заміщення недійсного(них) положення(нь), або такого(-их), що не може(-уть) бути виконано(-і) у примусовому порядку, дійсним положенням та таким, що може бути виконано
у примусовому порядку, дія якого є якомога подібною до дії недійсного положення, або такого, що не може бути виконано у
примусовому порядку.
24. Будь-які ризики, пов‘язані з істотною зміною обставин, з яких Позичальник виходив при укладенні цього Договору,
Позичальник приймає на себе, і такі обставини не є підставою для зміни або розірвання Договору, а також невиконання Позичальником
зобов‘язань за цим Договором.
25. Підписуючи даний Договір, Позичальник дає дозвіл на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних, а також дає згоду на
те, що Кредитодавець має право направляти SMS- повідомлення/ листи – повідомлення на електронну пошту/ повідомлення,
відправлені іншими засобами, комерційні пропозиції Кредитодавця та рекламні матеріали, при цьому Позичальник погоджується з
тим, що направлення вказаної інформації на електронну пошту /номери телефонів, повідомлені Позичальником, Кредитодавець буде
здійснювати як самостійно, так і з залученням контрагентів (операторів мобільного зв’язку тощо). Позичальник погоджується і розуміє,
що саме він несе всі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Кредитодавцем інформація стане доступною третім особам. Позичальник
ознайомлений з тим, що в будь-який момент дії Договору може відмовитись (деактивація послуги), а також висловити своє побажання
(підключення послуги знову) отримувати такі повідомлення за тел.: 0800211112.
26. Підписуючи даний Договір Позичальник підтверджує, що у відповідності до вимог чинного законодавства України, у чіткій та
зрозумілій формі отримав від Кредитодавця у письмовій формі інформацію, вказану в ст. 9 Закону України «Про споживче
кредитування», ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та в ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» та іншу інформацію, необхідну для свідомого вибору та підписання цього Договору згідно з
вимогами чинного законодавства України.
27. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що примірник укладеного Договору він отримав.

28. Сторони засвідчують, що цей Договір відповідає дійсним намірам Сторін, укладений Сторонами добровільно, при ясній пам'яті,
його умови є справедливими для Сторін, складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в
двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін.

VІІ. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ»,
код ЄДРПОУ 39167588
Місцезнаходження: м. Київ-01103,
вул. Залізничне шосе, буд. 45, офіс 302
п/р 26508015511202
Код банку (МФО): 300346
Назва банку: ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ПОЗИЧАЛЬНИК
П.І.Б.
Паспорт: серія __ №__, виданий __,__
Ідентифікаційний номер __
Місце проживання: ___
п/р / картка__
Код банку (МФО): __

Підпис________________________
______________________________________
Своїм підписом підтверджую отримання примірника Договору
тел.: 0800 211 112
Представник
М.П.

