ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ № ____
м. Київ

____ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ
ФІНАНС» (далі – «Кредитодавець»), в особі Генерального директора Купріянова Максима Сергійовича, який діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та
____, паспорт ____, виданий ____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податку
(ідентифікаційний номер) __________ (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», а
кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір кредитної лінії (далі – «Договір») про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В ДОГОВОРІ
Базова процентна ставка – процентна ставка, яка розраховується у відсотках від суми Кредиту за кожен день
користування Кредитом та зазначена у Спеціальних умовах
Веб-сайт - інтернет-сторінка Кредитодавця з доменним ім’ям https://cashberry.com.ua/, яка є частиною ІТС
Законодавство – чинні нормативно-правові акти України
ITC (Інформаційно-телекомунікаційна система) - програмний комплекс Кредитодавця, який включає Веб-сайт,
облікову та реєструючу систему Кредитодавця та використовується Кредитодавцем, у тому числі, але не виключно,
для укладення договорів про надання споживчого кредиту, доступ до якої забезпечується через Веб-сайт;
Заява про надання Кредиту – заява Позичальника Кредитодавцю, подана у Особистому кабінеті, про надання
Кредиту
Кредит – грошові кошти у гривнях, що надаються Кредитодавцем Позичальнику на умовах строковості, зворотності
та платності на підставі Договору
Ліміт кредитної лінії – максимальна сума, встановлена Договором, у рамках якої може бути наданий Кредит
Особистий кабінет - захищена частина Веб-сайту, яка доступна Позичальнику для входу через Веб-сайт після його
ідентифікації в порядку, передбаченому Законодавством (у тому числі за допомогою Паролю до Особистого кабінету),
у якій Позичальник має можливість надати Кредитодавцю свої ідентифікаційні дані/доступ до ідентифікаційних
даних, укладати з Кредитодавцем правочини щодо отримання Кредиту та/або внесення змін до умов, на яких Кредит
отриманий, отримувати інформацію та документи, пов’язані з наданням та обслуговуванням Кредиту (в т.ч. суму
заборгованості за Кредитом, строки погашення, інше), здійснювати дії щодо ініціювання продовження строку
Кредиту
Пароль входу до Особистого кабінету - алфавітна та/або цифрова послідовність, що створюється або змінюється
Позичальником (за його запитом) та може використовуватись Позичальником як додатковий унікальний набір
електронних даних, що додаються (приєднуються) до даних, які вводить Позичальник з метою входу до Особистого
кабінету, якщо така можливість забезпечена функціоналом ITC.
Первинний строк Кредиту – строк Кредиту, встановлений відповідними Спеціальними умовами, але у будь-якому
разі не більш ніж 30 (тридцять) календарних днів
Платіж – сума, розрахована Кредитодавцем, яка є частиною суми нарахованих процентів та яка повинна бути
сплачена Позичальником у разі продовження строку Кредиту
Правила – актуальна версія Правил надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, на умовах
кредитної лінії ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ
ФІНАНС», розміщених на Веб-сайті
Програма лояльності - Програма лояльності Кредитодавця для позичальників сервісу «cashberry», офіційні правила
якої затверджені Кредитодавцем та розміщені на Веб-сайті
Процентна ставка – процентна ставка, яка розрахована відповідно до Програми Лояльності та застосовується до
відповідного Кредиту
Спеціальні умови – угода, що укладається Сторонами на підставі цього Договору, містить конкретні умови надання
Кредиту, та є невід’ємною частиною Договору
Угода про продовження – угода Сторін продовжити строк Кредиту на 14 (чотирнадцять календарних днів), укладена
відповідно до положень Договору.
Інші терміни, наведені в цьому Договорі та не визначені у ньому та/або Програмі лояльності, та/або Правилах,
використовуються відповідно до визначень, передбачених Законодавством.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов’язується надати Позичальникові Кредит на умовах цього Договору, а
Позичальник зобов’язується одержати та повернути Кредит, сплатити проценти за користування ним та виконати інші
обов’язки, передбачені цим Договором. Кредит надається на умовах відновлювальної кредитної лінії.
1.2. Ліміт кредитної лінії - ____ гривень. Розмір Кредиту не може перевищувати Ліміту кредитної лінії.
1.3. Для отримання Кредиту Позичальник подає Заяву про надання Кредиту. У разі позитивного рішення
Кредитодавця щодо надання Кредиту, Сторонами укладаються Спеціальні умови. Кредитодавець може відмовити у
наданні Кредиту без зазначення причин, при цьому повідомивши Позичальника про відмову в Особистому кабінеті.
1.4. Після погашення заборгованості за усіма укладеними Спеціальними умовами Позичальник має право знов
звертатися з Заявою про надання Кредиту.
1.5. Сума Кредиту, Первинний строк Кредиту, а також розмір Процентної ставки визначаються у відповідних
Спеціальних умовах.
1.6.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладення цього Договору складає 4 742,93% річних.
Орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення цього Договору складає 1 148,20 грн

При розрахунку орієнтовної реальної річної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту були використані
наступні припущення:
• сума Кредиту – 1000 грн.,
• Первинний строк Кредиту – 14 календарних днів,
• Процентна ставка – 1,14 % в день,
• цей Договір залишається дійсним протягом зазначеного Первинного строку Кредиту, та
• Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені цим Договором.
Крім того, при обчисленні вказаних показників, не враховуються витрати Позичальника, обов’язковість сплати яких
не передбачена цим Договором та/або Законодавством та/або оплата яких здійснюється незалежно від походження
коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати пов’язані з технічними, програмними і
комунікаційними ресурсами, що необхідні Позичальнику для організації каналів доступу і підключення до вебсайту/ІТС, здійснені переказу коштів через третіх осіб в погашення заборгованості за цим Договором, з отриманням
від третіх осіб інформаційних послуг (підбір кредитної пропозиції) та інше.
Реальна річна процентна ставка, а також загальна вартість кредиту, що застосуватимуться до відповідних Спеціальних
умов, зазначаються у таких Спеціальних умовах.
Мета отримання Кредиту: споживчі цілі (для власних потреб, не пов’язаних з підприємницькою
діяльністю, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника).
1.8.
Кредит надається без забезпечення у вигляді застави.
1.9.
Укладення цього Договору не потребує укладання договорів щодо додаткових та супровідних послуг третіх
осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

1.7.

2.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Кошти Кредиту надаються Кредитодавцем у безготівковій формі шляхом їх перерахування за реквізитами
платіжної картки, реквізити якої надані Позичальником Кредитодавцю з метою отримання Кредиту.
2.2. Сума Кредиту перераховується Кредитодавцем протягом трьох робочих (банківських) днів з моменту укладення
відповідних Спеціальних умов. Термін платежу зазначається у Спеціальних умовах, а також розміщується
Кредитодавцем в Особистому кабінеті.
2.3. Кредитодавець надає Позичальнику консультації з питань виконання цього Договору, в тому числі шляхом
надання інформації та документів через Особистий кабінет.
2.4. Кредит вважається наданим в день перерахування Кредитодавцем суми Кредиту.
2.5. Кредит вважається погашеним в день отримання Кредитодавцем коштів в погашення усієї заборгованості за
Кредитом.

3. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ (НАРАХУВАННЯ) ПРОЦЕНТІВ. ПОРЯДОК ЗМІНИ
ПРОЦЕНТІВ.
Нарахування процентів за цим Договором здійснюється на залишок фактичної заборгованості за Кредитом за
кожен день користування Кредитом (включаючи періоди пролонгації), виходячи із фактичної кількості днів у місяці
та у році, тобто метод “факт/факт”.
3.2. До періоду розрахунку процентів включається день надання, але не включається дата повернення Кредиту. У
випадку якщо день надання та день повернення Кредиту співпадають, нарахування процентів здійснюється за один
день.
3.3. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється за процентною ставкою:
- визначеною відповідними Спеціальними умовами, в межах Первинного строку Кредиту;
- передбаченою відповідною Угодою про продовження, в межах строку такої Угоди про продовження.

3.1.

У випадку користування Кредитом понад строк, встановлений відповідними Спеціальними умовами (за умови
відсутності чинних Угод про продовження) або Угодами про продовження (у разі укладання), більш ніж на 3
календарних дня, особливі умови, встановлені для Позичальника Програмою лояльності, втрачають силу,
застосовується Базова процентна ставка, а нараховані проценти за весь строк користування Кредитом (у разі наявності
Угоди про продовження – за період останньої Угоди про продовження) підлягають перерахуванню за Базовою
процентною ставкою. При цьому, Позичальник розуміє та погоджується, що застосування процентної ставки без
знижки не можливо вважати зміною процентної ставки, порядку її обчислення та порядку сплати у бік погіршення
для Позичальника, оскільки надання Кредиту за цим Договором здійснюється саме на умовах процентної ставки,
передбаченої цим Договором, а можливість отримання знижки забезпечена для Позичальника лише як для учасника
Програми лояльності та лише за умови виконання вимог для її застосування, передбачених цим Договором.
У випадку укладання Угоди про продовження Позичальник як учасник Програми лояльності може отримати від
Кредитодавця індивідуальну знижку до Базової процентної ставки на період дії такої Угоди про продовження. При
цьому Позичальник розуміє та надає згоду Кредитодавцю, що застосування іншої процентної ставки залежить від того
чи отримає Позичальник індивідуальну знижку від Кредитодавця на процентну ставку, та у випадку такого отримання

Позичальник погоджується, що застосування іншої процентної ставки є наперед обумовленим та не може вважатися
односторонньою зміною умов цього Договору, оскільки, умови про застосування різних процентних ставок за цим
Договором чітко визначені домовленістю Сторін.
3.4. Розміри процентної ставки, передбачений п.3.3. цього Договору, залежать від умов їх встановлення та є
незмінними протягом строку дії цього Договору та не може бути збільшені Кредитодавцем в односторонньому
порядку.

4.
ПРОЛОНГАЦІЯ СТРОКУ КРЕДИТУ
4.1. Строк Кредиту може продовжений Угодою про продовження, яка може бути ініційована Позичальником.
4.2. З метою продовження строку Кредиту Позичальник повинен:
- виявити бажання продовжити строк Кредиту та повідомити про це Кредитодавця через Особистий кабінет (функція
«оформити пролонгацію»);
- у разі отримання у Особистому кабінеті пропозиції Кредитодавця щодо продовження строку Кредиту, яка включає
інформацію про Процентну ставку, яка застосовуватиметься на період продовження, а також суму Платежу, у разі
згоди з цією пропозицією оплатити Платіж у повному обсязі.
4.3. Здійснення Позичальником Платежу є вчиненням дій, що підтверджують його прийняття пропозицію
Кредитодавця укласти відповідну Угоду про продовження, окреме підписання Угоди про продовження у такому разі
не вимагається.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Кредитодавець має право:
1) вимагати від Позичальника повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом та виконання усіх
інших зобов’язань, встановлених цим Договором;
2) відмовити Позичальнику у видачі Кредиту після підписання (акцепту) ним цього Договору та/або Спеціальних
Умов у випадках:
- передбачених Договором, Правилами або Законодавством;
- наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит своєчасно не буде повернений;
- наявності дій чи бездіяльності третіх осіб та/або технічних збоїв, що призводять до не можливості перерахування
коштів Кредиту на користь Позичальника;
3) проводити за погодженням із Позичальником реструктуризацію зобов’язань за цим Договором. Реструктуризація
зобов’язань за Договором – це зміна істотних умов Договору, що здійснюється Кредитодавцем на договірних умовах
із Позичальником і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту;
4) укладати договори щодо відступлення права вимоги за цим Договором або договори факторингу з будь-якою
третьою особою без окремої згоди Позичальника відповідно до цивільного законодавства України;
5) залучати колекторську компанію для врегулювання простроченої заборгованості Позичальника;
6) здійснювати інші дії, передбачені цим Договором або Законодавством.
5.2.Кредитодавець зобов’язаний:
1) надати Позичальнику Кредит на умовах та в порядку, передбачених цим Договором;
2) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове - як частинами, так
і в повному обсязі);
3) на вимогу Позичальника, надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на
отримання якої передбачено Законодавством;
4) повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених у розділі 10 Договору, у триденний строк з моменту
виникнення таких змін, шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті;
5) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором, Правилами та Законодавством.
5.3. Позичальник має право:
1) у будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит у порядку, передбаченому цим Договором,
сплативши проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного залишку суми Кредиту та фактичного строку
користування Кредитом;
2) відмовитись від цього Договору без пояснення причин, лише у випадку виконання наступних необхідних умов:
а) письмово повідомити про це Кредитодавця не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення
цього Договору. Таке повідомлення направляється Позичальником Кредитодавцю на електронну адресу або
рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Кредитодавця, зазначені в цьому Договорі;
б) протягом 7 (семи) календарних днів з дати направлення Кредитодавцю зазначеного вище повідомлення повернути
Кредитодацю всю суму Кредиту, одержану згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання
Кредиту до дня його повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі.
При цьому, у випадку неповернення Позичальником усієї суми Кредиту та/або процентів за його користування у
зазначений строк, відмова Позичальника від цього Договору вважається такою, що не здійснювалась і цей Договір
продовжує діяти на умовах, передбачених ним;
3) доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Кредитодавцем та інформації, право на отримання якої
передбачено Законодавством;
4) у випадку неможливості виконати зобов’язання у встановлений строк у повному обсязі, ініціювати продовження
(пролонгацію) строку, на який надається кредит у порядку, визначеному цим Договором.
5) Позичальник має право звернутись до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим
кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі

порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної
поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі
врегулювання простроченої заборгованості.

5.4. Позичальник зобов’язаний:
1) у встановлений цим Договором строк повернути Кредит, сплатити проценти, та інші платежі, передбачені цим
Договором;
2) повідомляти Кредитодавця про зміну даних, зазначених у розділі 10 Договору, протягом 3-х календарних днів;
3) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором, Правилами та Законодавством.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ, СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
6.1. Сторони домовились, що повернення Кредиту та сплата процентів за користування Кредитом
здійснюватимуться у терміни, зазначені у Спеціальних умовах. Якщо відбулося продовження строку користування
Кредитом на підставі Угоди про продовження, то терміни сплати змінюються Кредитодавцем та надаються
Позичальнику в Особистому кабінеті..
6.2. У разі направлення Позичальником коштів з метою повернення в повному обсязі або частково заборгованості за
Кредитом, в тому числі але не виключно, достроково або при наявності прострочення, проценти за фактичний термін
користування Кредитом повинні бути сплачені до моменту такого повернення. При цьому, якщо коштів що
направляються на повернення Кредиту не достатньо для повної сплати процентів за його користування, то вважається
що строк сплати таких процентів настав і кошти в першу чергу направляються на повернення цих процентів, з
урахуванням черговості передбаченої пунктом 6.3. цього Договору.
6.3. Повернення кредитної заборгованості Позичальником, усі платежі та розрахунки, зазначені у цьому Договорі,
здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на зазначені в цьому Договорі та/або на Веб-сайті банківські
рахунки Кредитодавця в національній грошовій одиниці України - гривні. З метою повернення кредитної
заборгованості Позичальник може використовувати:
- Сервіси, доступні Позичальнику в Особистому кабінеті та/або на Веб-сайті, які забезпечують перерахування коштів
в погашення заборгованості перед Кредитодавцем з використанням реквізитів платіжної картки;
- платіжні термінали банків, фінансових установ, з якими у Кредитодавця є відповідні домовленості про приймання
платежів та переказ коштів на банківський рахунок Кредитодавця.
6.4. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у повному обсязі,
ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:
6.4.1. у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування Кредитом, прострочена до повернення сума
Кредиту;
6.3.2. у другу чергу сплачуються проценти за користування Кредитом, сума Кредиту;
6.3.3. у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.
6.5. Цим Сторони погоджуються, що повернення заборгованості за цим Договором може здійснюватися третьою
особою. У даному випадку вважається, що Позичальник на таку особу поклав обов’язок щодо виконання зобов’язання
за цим Договором. У такому випадку Сторони погоджуються, що:
1) Позичальник повідомив такій особі інформацію (в т.ч. конфіденційну) щодо себе (майнового стану, укладених
правочинів та інше); та/або
2) Кредитодавець має право надати такій третій особі, інформацію (в т.ч. конфіденційну) щодо Позичальника
(майнового стану, укладених правочинів та інше)
При цьому, Позичальник також розуміє та погоджується, що виконання обов’язку за цим Договором третьою особою
тягне для Позичальника всі правові наслідки, передбачені цим Договором, в тому числі, але не виключно, можливість
застосування умов щодо здійснення продовження строку Кредиту, відповідно до Договору.
6.6. Цим Позичальник доручає Кредитодавцю ініціювати списання коштів з відповідного рахунку Позичальника з
використанням реквізитів платіжних карток та/або з платіжної картки, що були зазначені Позичальником при
отриманні/поверненні Кредиту (ів), сплаті процентів за його користування, та направляти їх 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.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до умов цього Договору та
Законодавства.
7.2. Порушенням умов цього Договору вважається його невиконання або неналежне виконання або отримання
Кредиту Позичальником при використанні недостовірної, неповної або помилкової інформації, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
7.3. У випадку порушення прав Позичальника, неналежного виконання чи невиконання цього Договору,
Кредитодавець несе відповідальність згідно із цим Договором та Законодавством.
7.4. Кредитодавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором,
якщо воно спричинене:
- рішеннями органів законодавчої та/або виконавчої влади України, які унеможливлюють виконання Кредитодавцем
своїх зобов'язань за цим Договором;
- причинами, що знаходяться поза сферою контролю Кредитодавця;
- виникненням обставин непереборної сили.
7.5.
Позичальник несе передбачену Законодавством відповідальність, включаючи кримінальну, за використання

7.1.

чужих персональних даних та/або умисне отримання кредиту за чужими та/або підробленими документами.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ,
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових
договорів/угод до цього Договору.
8.2. Зміна умов цього Договору можлива тільки за згодою Сторін, умова Договору про можливість внесення до цього
Договору змін в односторонньому порядку є нікчемною.
8.3. Дія цього Договору припиняється та цей Договір може бути достроково розірваний у випадках передбачених
цим Договором та Законодавством.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Укладення цього Договору здійснюється Сторонами за допомогою ITC, доступ до якої забезпечується
Позичальнику через Веб-сайт. Електронна ідентифікація Позичальника здійснюється при вході Позичальника в
Особистий кабінет у порядку, передбаченому Законодавством, у тому числі шляхом перевірки Кредитодавцем
правильності введення коду, направленого Кредитодавцем на номер мобільного телефону Позичальника, вказаний
при вході, та/або шляхом перевірки правильності введення Пароля входу до Особистого кабінету. При цьому,
Позичальник самостійно і за свій рахунок забезпечує і оплачує технічні, програмні і комунікаційні ресурси, необхідні
для організації каналів доступу і підключення до Веб-сайту/ІТС.
9.2. Невід’ємною частиною цього Договору є Правила та Паспорт споживчого кредитування, що наданий
Позичальнику до укладення цього Договору. Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений,
повністю розуміє, погоджується і зобов’язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на Вебсайті.
9.3. Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін,
що мають однакову юридичну силу.
9.4. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до ____. Закінчення строку дії
цього Договору не звільняє Сторони ані від виконання обов’язків, що виникли до його закінчення, ані від
відповідальності за порушення його умов, яке мало місце під час дії цього Договору. У разі якщо перед закінченням
строку дії Договору була укладена Угода про продовження, строк дії якої закінчується після дати закінчення строку
дії Договору, зазначеної у цьому пункті, Сторони цим підтверджують, що Договір вважається автоматично
продовженим до закінчення дії такої Угоди про продовження.
9.5. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються Законодавством. Недійсність окремих
умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності усього Договору, та у будь-якому
разі не звільняє Позичальника від зобов'язання повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом,
виконати інші обов’язки, передбачені Договором, Правилами та/або Законодавством, та нести іншу відповідальність,
передбачену цим Договором.
9.6. З укладенням цього Договору Позичальник надає свою однозначну, беззастережну і необмежену згоду на
обробку персональних даних, у тому числі на їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення
та зміну), використання, розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування та знищення будь-якої інформації, що
стосується Позичальника.
Позичальник також 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 адресу
Позичальника/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
усі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Кредитодавцем інформація стане доступною третім особам. Позичальник
ознайомлений з тим, що у будь-який момент дії цього Договору може відмовитись від отримання вказаних
повідомлень.
Позичальник також дає дозвіл на поширення Кредитодавцем інформації про Позичальника, в тому числі його
персональних даних, іншим особам, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості
та/або з якими Кредитодавець уклав або може укласти договір, в тому числі, але не виключно, договір відступлення
права вимоги за договорами/договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг.
Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на створення, зберігання, використання фото- та/або
відеоматеріалів із зображенням Позичальника, що були отримані Кредитодавцем до та/або під час та/або після
укладення цього Договору
9.7. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене у цьому Договору.
9.8. Позичальник засвідчує, що умови цього Договору є розумними, справедливими, добросовісними та не містять
дисбалансу прав та обов'язків Кредитодавця та Позичальника.
9.9. Сторони засвідчують, що укладення цього Договору відповідає вільному волевиявленню Сторін, жодна із
Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, не помиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення
(природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови Договору), та умови цього Договору є взаємовигідними
для кожної із Сторін. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні цього Договору, цей
Договір може бути змінений або розірваний тільки за згодою Сторін.
9.10. Сторони дійшли згоди, що у всіх відносинах між Позичальником та Кредитодавцем в якості підпису

Позичальника буде використовуватись електронний підпис одноразовим ідентифікатором, відповідно до Правил та
Законодавства, що має таку саму юридичну силу як і власноручний підпис. Цей Договір укладається шляхом
направлення його тексту в Особистий кабінет Позичальника та/або на електрону адресу Позичальника для
ознайомлення та підписання. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання електронним підписом
Позичальника, що відтворений шляхом використання Позичальником одноразового ідентифікатора, який формується
для кожного разу використання та направляється Позичальнику на номер мобільного телефону, повідомлений
останнім Кредитодавцю в ITC/зазначений у цьому Договорі. Введення Позичальником коду одноразового
ідентифікатора з метою підписання електронним підписом одноразовим ідентифікатором цього Договору вважається
направленням Кредитодавцю повідомлення про прийняття в повному обсязі умов цього Договору. Така ж процедура
застосовується для підписання Спеціальних умов.
9.11. Позичальник надає свою безвідкличну згоду на те, що сума неповерненого Кредиту, не сплачених процентів,
неустойки (у разі наявності) та інших нарахувань може бути примусово стягнута через суд загальної юрисдикції або
на підставі виконавчого напису нотаріуса, обраного Кредитодавцем.
9.12. Позичальник підписанням цього 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 цим
Договором. Кредитодавець може надавати інформацію про Позичальника наступним бюро кредитних історій: ПАТ
«Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (02660, м. Київ, вул. Раскової, 11), 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), тощо.
9.13. Підписуючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що:
- перед укладенням цього Договору йому була в чіткій та зрозумілій формі надана інформація:
а) за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту) відповідно до ст.9 Закону України «Про споживче
кредитування;
б) вказана в ч.І,2) ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
та розміщена на Веб-сайті;
- він ознайомлений з усіма умовами Правил, що розміщені на Веб-сайті, повністю розуміє їх, погоджується з ними і
зобов'язується неухильно їх дотримуватися;
- дані, що стосуються його особи (дані паспорту, РНОКПП, ПІБ, місце проживання, інше), зазначені в преамбулі, та
реквізитах сторін цього Договору є актуальними, правильними та відповідають дійсності. Позичальник погоджується,
що наявність помилок та/або неточностей, та/або описок в таких даних, не пливають на зобов’язання Позичальника,
передбачені цим Договором;
- він погоджується, що у випадку передбаченому п.п.2 п.5.1. цього Договору для Кредитодавця не наступає
прострочення кредитора.
9.14. Для здійснення комунікацій з Позичальником, вчинення інших дій, Кредитодавець має право використовувати
додаткові контактні дані Позичальника, зазначені в цьому Договорі, та/або окремо повідомлені Позичальником
Кредитодавцю у будь-який спосіб, та/або законно отримані Кредитодавцем з інших джерел.
9.15. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі або через Особистий кабінет.
9.16. Сторони домовились, що примірник цього Договору вважається отриманим Позичальником, якщо
Кредитодавець його направив на електронну адресу, вказану Позичальником в Особистому кабінеті/Договорі та/або
безпосередньо в Особистий кабінет.
У випадку відправлення цього Договору в Особистий кабінет, Позичальник приймає та підтверджує, що дані
Особистого кабінету є його контактними даними, які були ним зазначені під час укладення цього Договору та які
дають можливість Позичальнику переглядати укладений цей Договір, завантажити його на свій персональний
комп’ютер або інший пристрій, створити копію на паперовому носії і таким чином отримати у формі, що
унеможливлює зміну його змісту. У цьому випадку датою відправлення цього Договору вважається дата, з якої
Позичальнику в Особистому кабінеті стає доступним текст укладеного цього Договору.
9.17. Усі додатки до цього Договору, а також Спеціальні умови, підписані Сторонами є невід’ємною частиною цього
Договору.
9.18. Цей Договір є електронним документом, створеним і збереженим в ІТС та перетвореним електронними
засобами у візуальну форму.
9.19. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності тривалістю три роки.
9.20. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність щодо умов цього Договору та іншої інформації, що
одержується одною Стороною від другої під час виконання цього Договору. Кредитодавцеві, новому кредитору,
колекторській компанії заборонено повідомляти інформацію про укладення Позичальником договору позики, його
умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору.
Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям,
поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором
та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість
близьким особам Позичальника із дотриманням вимог ЗУ «Про споживче кредитування. Позичальник підписанням
цього Договору підтверджує своє волевиявлення та свою згоду на надання Кредитодавцеві та/або новому кредитору
та/або колекторській компанії інформації про укладення Позичальником цього Договору, його умови, стан виконання,
наявність простроченої заборгованості та її розмір представникам Позичальника, а також його спадкоємцям,
поручителям, майновим поручителям, близьким особам Позичальника із дотриманням вимог ЗУ «Про споживче

кредитування» та за умови надання ними згоди на таку взаємодію. Позичальник підписанням цього Договору також
підтверджує своє волевиявлення та свою згоду на надання Кредитодавцеві та/або новому кредитору та/або
колекторській компанії інформації про укладення Позичальником цього Договору, його умови, стан виконання,
наявність простроченої заборгованості та її розмір третім особам, дані яких були передані Кредитодавцю та/або
новому кредитору та/або колекторській компанії Позичальником у процесі укладення (в особистому кабінеті або в
процесі верифікації, тощо), виконання (шляхом внесення змін та/або доповнень даних в особистому кабінеті, під час
взаємодії Позичальника та/або третіх осіб із Кредитодавцем) та/або припинення Договору, із дотриманням вимог ЗУ
«Про споживче кредитування» та за умови надання ними згоди на таку взаємодію.
9.21. Цей Договір підтверджує згоду Позичальника на передачу та отримання його даних до і з усіх Бюро кредитних
історій.
9.22. Кредитодавець новий кредитор, колекторська компанія має право звертатися до третіх осіб у порядку та на
умовах, передбачених Законом України «Про споживче кредитування», з метою інформування про необхідність
виконання Позичальником зобов’язань за договором про споживчий кредит.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник
____
Паспорт: серія ____виданий ____р.
Адреса/місце проживання: ____
ІПН: ____
Додаткові контактні дані:
електронна пошта: ____
телефон: ____

Кредитодавець
ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС»
код ЄДРПОУ 40284315
місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз,
буд. 7, приміщення 103,
платник податку на прибуток на загальних підставах
п/р № UA 59 300528 0000026503455000325,
найменування банку: АТ «ОТП Банк», МФО 300528,
адреса електронної пошти: info@cashberry.com.ua
тел.: +38(044)280-28-17, +38(098)4151818

Підпис електронним одноразовим ідентифікатором

Генеральний директор
________________ М.С. Купріянов

