СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ № _____
ДО ДОГОВОРУ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ №___ВІД ___
м. Київ

____ року

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 ці спеціальні умови (далі- «Спеціальні умови») до договору кредитної лінії № ____ від
____ (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ
1.1. Згідно з цими Спеціальними умовами Кредитодавець надає Позичальникові Кредит на наступних умовах:
1.1.1. Сума Кредиту - ____ гривень.
1.1.2. Первинний строк Кредиту - ____календарних днів.
1.1.3. Процентна ставка ____відсотків в день.
1.1.4. Базова процентна ставка –____ відсотків в день.
2.

ПЛАТЕЖІ

2.1. Сторони погодили наступний графік розрахунків:
Термін платежу

Сума
Кредиту, грн.

Проценти за
користування Кредитом,
грн.

До сплати
(разом), грн.

____

____

____

____

2.2. Загальна вартість Кредиту складає ____ грн. та включає в себе:
1) проценти за користування Кредитом, які складають ____ грн.;
2) суму (тіло) Кредиту в розмірі ____ грн.
Реальна річна процентна ставка складає ____ % річних.
Обчислення загальної вартості кредиту та реальної річної ставки базується на припущенні, що ці Спеціальні умови
залишаються дійсними протягом Первинного строку Кредиту та, що Кредитодавець і Позичальник виконають свої
обов'язки на умовах та у строки, визначені цим Договором. При цьому, реальна процентна ставка та загальна вартість
кредиту за процентною ставкою застосовані виходячи з умов застосування цієї ставки, що передбачені цими
Спеціальними умовами, але у межах погодженого строку виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором,
та за умови припущення, що Позичальник отримав Кредит у сумі, що дорівнює сумі Кредиту. 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 веб-сайту/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.

2.3. У випадку надання Кредиту не в день укладення Спеціальних умов, загальний строк надання Кредиту
автоматично зміщується на ту кількість днів, на яку відрізняється дата укладення Спеціальних умов по відношенню
до дати надання Кредиту, та становить ____ календарних днів користування Кредитом, починаючи з дати отримання
Кредиту Позичальником.
2.4. Сторони погодили, що, у разі якщо повернення Кредиту здійснюється Позичальником не у відповідності до
графіку розрахунків, зазначеного вище, а саме: у разі часткового дострокового повернення Кредиту, прострочення
будь-якого чергового платежу або у разі укладення Угоди про продовження, Кредитодавець надає Позичальнику
оновлений графік розрахунків шляхом відображення такого графіку розрахунків в Особистому кабінеті
Позичальника.
3. ІНШЕ
3.1. Ці Спеціальні умови є невід’ємною частиною Договору.

4.
Позичальник

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Кредитодавець

____
Паспорт: серія ____виданий ____ р.
Адреса/місце проживання: ____
ІПН: ____
Додаткові контактні дані:
електронна пошта: ____
телефон: ____

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
Генеральний директор

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
________________

М.С. Купріянов

