НАКАЗ № 1-2/20

20 лютого 2019 року
Про затвердження типової форми
ДОГОВОРУ надання позики, в тому числі
і на умовах фінансового кредиту
Для формалізації процесу видачі кредитів та на вимоги чинного законодавства України
НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити типову форму ДОГОВОРУ надання позики, в тому числі і на умовах

фінансового кредиту в новій редакції(примірного кредитного договору). Попередня
редакція втрачає силу.
2.

Вести в дію вище зазначені документи з 24.02.2020

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

4.

Контроль над виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС __________________Гиренко Б.В.

ДОГОВІР надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № {Номер
договору}
м. Київ

«{Дата}» {Місяць} {Рік} року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЛАЙТ ФІНАНС" (надалі –Товариство), в особі директора Гиренка Б.В., який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та
фізична особа {Прізвище} {Ім’я} {По батькові}, {Адреса} (надалі – Позичальник), з другої
сторони, разом за текстом цього Договору Товариство та Позичальник іменовані – Сторони, а
кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір надання позики, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту (надалі – Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1.Товариство надає Позичальнику фінансову послугу з надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту, а саме: кошти на умовах фінансового кредиту (надалі по
тексту – «кредит») для власних потреб на умовах цього Договору, а також згідно Правил
надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ
"ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" (надалі – Правила), а Позичальник зобов’язується отримати та
належним чином використовувати і повернути в передбачені цим Договором строки кредит
та сплатити відсотки й інші платежі за користування кредитом у порядку та на умовах,
визначених цим Договором та Правилами.
1.2. Основні умови надання кредиту викладені в Додатку № 1 та № 2 до цього Договору.

1.3.Мета отримання кредиту – для власних потреб.
1.4.Кредит надається без умови його забезпечення.
1.5.В рамках дії даного Договору Сторони погодили що до умов цього Договору застосовуються
фіксована процентна ставка. Порядок обчислення процентної ставки встановлюється цим
пунктом Договору та Правилами. Відсотки за користування сумою кредиту нараховуються
на суму кредиту з дня отримання включно та по день фактичного повернення кредиту
включно. Відсотки за користування поточним кредитом нараховується за один календарний
день від фактичної суми грошових коштів, які Позичальник зобов’язаний повернути
Товариству в рамках наданого кредиту в день такого нарахування до останнього дня строку
користування кредитом зазначеного в Додатку № 1 та Додатку № 2.
2. Порядок видачі та погашення кредиту
2.1. Товариство надає позичальнику кредит шляхом переказу грошових коштів на картковий рахунок,
зазначений позичальником у заяві-анкеті на отримання кредиту.
2.2. Датою видачі кредиту є __«{Дата}» {Місяць} {Рік}_______________(дата перерахування грошових
коштів на рахунок Позичальника). При отриманні кредиту на Банківську платіжну картку, датою
видачі кредиту є дата перерахування грошових коштів на рахунок Позичальника. У разі зарахування
грошових коштів на рахунок Позичальника не в день видачі кредиту, відсотки за користування
кредитом нараховуються з дня зарахування коштів на рахунок Позичальника. При отриманні кредиту
через Систему грошових переказів, датою видачі кредиту є дата отримання грошових коштів
Позичальником через касу банку, що підтверджується відповідною банківською випискою/довідкою.
Відсотки за користування кредитом нараховуються з дати видачі кредиту. У разі надання кредиту
відповідними траншами, датою видачі кредиту є дата отримання грошових коштів Позичальником
через касу банку, що підтверджується відповідною банківською випискою/довідкою.

2.3.Позичальник зобов’язується погасити кредит в строк користування кредитом згідно з
Додатком № 1 та Додатком № 2 .
2.4. Усі витрати, пов’язані із самим здійсненням зазначеного переказу, покладаються на позичальника:
позичальник зобов’язується здійснювати виконання грошових зобов’язань таким чином, щоби
належні до отримання Товариством суми платежів надходили на банківський рахунок останнього у
повному обсязі та в установлений строк (у граничний термін). Днем виконання грошових зобов’язань
позичальника вважається день зарахування сум таких зобов’язань на банківський рахунок
Позичальника. Якщо, на виконання своїх грошових зобов’язань перед Товариством, позичальник

здійснює платіж після 18 години 00 хвилин поточного дня, то такий платіж вважається здійсненим у
наступний банківський день.
2.5. Позичальник зобов’язується виконувати всі грошові зобов’язання за цим договором шляхом переказу
грошових коштів за такими реквізитами: п/р UA293395000000026500537236001 в АТ
"ТАСКОМБАНК"», код банку 339500 отримувач – ТОВ «ФК «Лайт Фінанс» (ідентифікаційний код
39872035); призначення платежу – «сплата за Договором, [П.І.Б. позичальника, дата народження
ДДММРР], моб тел. +380,____________ без ПДВ». Такий переказ може бути здійснений у будь-який
із способів, зазначених на веб-сайті Товариства : www.creditlite.com.ua.
2.6. Позичальник має право достроково повністю або частково повернути кредит. Позичальник у разі
дострокового повернення кредиту сплачує Товариству відсотки за користування кредитом та вартість
усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного
користування кредитом.
2.7. Погашення вимог за грошовими зобов’язаннями позичальника по кредиту здійснюється у такій
черговості: в першу чергу сплачуються нараховані відсотки, в другу чергу сума кредиту; в третю
чергу сплачуються нараховані відсотки за прострочення строків сплати кредиту; сплачуються
штрафні санкції за порушення зобов’язань позичальника за цим договором;
2.8. Позичальник має право продовжити строк дії кредиту та строку дії цього Договору, подавши заявку
Товариству, за умови сплати нарахованих відсотків (у разі наявності, штрафних санкцій) за наданим
кредитом до дня здійснення продовження строку дії кредиту шляхом внесення змін в Додаток №1 та
Додаток № 2.

3. Права та обов’язки Сторін
3.1.Товариство зобов’язане в рамках умов цього Договору забезпечити обробку і зберігання
інформації, що становить конфіденційну інформацію.
3.2.Товариство має право на відступлення права вимоги за даним Договором будь-кому без згоди
на це Позичальника.
3.3.Товариство має право проводити за погодженням із Позичальником реструктуризацію
зобов’язань за Договором.
3.4. Товариство вправі відмовити Позичальнику у наданні кредиту (не надати йому кредит) навіть після
укладення кредитного договору, виходячи із здійсненої кредитодавцем на власний розсуд оцінки
платоспроможності позичальника.

3.5.Сторони домовились, що в разі наявного простроченого боргу Позичальника Товариство має
право звернутись одразу до суду за захистом своїх прав та інтересів без направлення
попередньо письмової вимоги до Позичальника про повернення боргу.
3.6.Сторони домовилися, і Позичальник підписанням даного Договору надає свою згоду, що в
разі необхідності Товариством можуть бути укладені окремі договори щодо додаткових чи
супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням
кредиту.
3.7.Позичальник зобов’язаний повернути вчасно отримані кредитні кошти та сплатити відсотки
за користування кредитом та інші платежі, передбачені Договором.
3.8. У випадку прострочення Позичальником строків сплати кредиту та відсотків за користування
кредитом на вимогу Товариства, Позичальник зобов’язаний сплатити проценти в розмірі
передбаченому в Додатку №1 та Додатку № 2 за кожний день прострочення від простроченої суми
відповідно до ст.625 ЦК України.

3.9.Позичальник зобов’язаний та несе самостійну і повну відповідальність за дійсність та
точність даних про надані Товариству Реквізити платіжної картки Позичальника та
зобов’язаний забезпечувати дійсність Реквізитів платіжної картки самостійно.
3.10. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору
відмовитися від договору, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Протягом
семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору,
Позичальник зобов’язаний повернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з цим
договором, та сплатити проценти за ставкою, встановленою договором.
3.11. Позичальник зобов’язаний у випадку неповної та/або невчасної сплати Кредиту та
процентів за

користування ним, сплатити також пеню в розмірі, нарахованому відповідно до умов цього
Договору;
3.12. Позичальник зобов’язаний вчасно повідомляти про зміну своїх даних наданих Товариству
для оформлення кредиту;
4. Інші умови
4.1. Сторони домовились та визнають, що відносини між Товариством та Позичальником з приводу: 1)
умов надання та отримання кредиту; 2) порядку нарахування відсотків, повернення (погашення)
кредиту, сплати відсотків та інших платежів за Договором; 3) порядку продовження/зміни строку дії
користування поточним кредитом, пролонгації; 4) іншим умов, що стосуються обслуговування
кредиту зі сторони Позичальника, регулюються цим Договором, Правилами з усіма змінами,
доповненнями до нього, діюча редакція якого розміщена на Інтернет-сторінці (веб-сайті) Товариства
за однією з наведених далі електронних адрес: www.creditlite.com.ua, www.lite-finance.com.ua, ЗаявкиАнкети (Електронної заявки), а також умовами даного Договору.
4.2. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим договором підлягають вирішенню шляхом
переговорів, а у випадку недосягнення згоди –шляхом розгляду в судах України. Сторони
підтверджують, що цей кредитний договір виконується за місцем знаходження Кредитора – (б. 129
вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), м. Київ 03150,) та у випадку спору між сторонами за
цим договором, позов може пред’являтись також за місцем виконання договору.
4.3. Способи обміну інформацією з Товариством: за телефоном «гарячої лінії» – 0800307373 шляхом
направлення поштових відправлень (поштою) за наступною адресою Товариства : 03150, м. Київ, вул.
Червоноармійська, буд.129; електронними повідомленнями (електронною поштою) за наступною
адресою Товариства: info@creditlite.com.ua
4.4. Способи обміну інформацією з Позичальником (відповідно до відомостей, зазначених Позичальником
в заявці-Анкеті): за контактними номерами телефону; шляхом направлення поштових відправлень
(поштою) за адресами Позичальника (адреса реєстрації за місцем проживання та/або фактична адреса
проживання, які вказані Позичальником у Договорі); електронними повідомленнями (електронною
поштою) на адресу (адреси) електронної пошти; SMS-повідомленнями на контактні номери телефонів
Позичальника або розміщення інформації в електронному кабінеті Позичальника на сайті Товариства

5. Конфіденційність та згода на використання персональних даних
5.1. Позичальник дозволяє Товариству надавати інформацію про Позичальника, передбачену Законом
України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», до будь-якого бюро кредитних
історій, а також іншим особам.

5.2.Товариство може надавати інформацію про Позичальника наступним бюро кредитних історій:
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.), ТОВ «Перше
всеукраїнське бюро кредитних історій» (Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11).
Підписанням даного Договору Позичальник надає Товариству свою згоду на збір, зберігання,
використання та поширення, через вказані в Договорі 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. Зазначена в цьому
пункті Договору згода (дозвіл) Позичальника є безумовною, безвідкличною і не обмежена
строком дії.
5.3. Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що:
- надає згоду Товариству на збирання, накопичення, використання та обробку персональних даних,
отриманих з метою надання кредиту в межах, визначених законодавством. Повідомлений про мету
обробки Товариством персональних даних Позичальника (будь-яка інформація про фізичну особу, в
тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в
паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника
податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних
телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні дані»), а саме: з метою
укладення та виконання даного Договору, оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності
виконати зобов’язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів;
- надав згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб (у тому числі до контактних осіб вказаних в Заявці-Анкеті), які пов‘язані
з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними стосунками;

- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань перед Товариством
на підставі цього Договору, Товариство має право передати персональні дані Позичальника третім
особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, кредитним установам,
факторинговим компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за
Договором, пені та інших нарахувань відповідно до умов Договору;
- повідомлений щодо реквізитів Нацкомфінпослуг: Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка 3, тел.(044) 234-3946; реквізитів Комітету із захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав
споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, тел. (044) 528-92-36.

6. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору
6.1.У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору винна Сторона несе
відповідальність, визначену цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.
6.2.Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. У разі прострочення Позичальником строків сплати поточного кредиту та відсотків за користування
кредитом частково/або у повному обсязі Позичальник самостійно нараховує та сплачує Товариству, на
його вимогу, пеню в розмірі передбаченому в Додатку №1 та Додатку №2 від несвоєчасно сплаченої
суми (кредиту та відсотків) за кожен день прострочення. Нарахування пені здійснюється із врахуванням
п. 5 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів».
6.4. Отримання (Вимагання) Товариством від Позичальника платежів в рахунок оплати пені (неустойки) за
прострочення Позичальником строків сплати поточного кредиту та відсотків за прострочення строків
користування кредитом є правом Товариства, а не його обов’язком.

7. Додаткові положення
7.1. Позичальник підтверджує, що він самостійно перед укладанням цього Договору повністю
ознайомився з Правилами, викладеними на веб-сайті Товариства, Проектом Договору і які
відповідають умовам даного Договору, та погоджується з ними.
7.2. Підписанням Заявки-Анкети та/або цього Договору Позичальник підтверджує, що він до
укладення даного Договору отримав вичерпну інформацію в письмовій формі про умови надання
кредиту і що один з оригіналів цього Договору був переданий Позичальнику.
7.3. Підписанням Заявки-Анкети та/або цього Договору Позичальник підтверджує отримання
пояснень Товариства з метою забезпечення Позичальнику можливості оцінити, чи адаптовано
договір до його потреб та фінансового стану.
7.4. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він уклав цей договір на
сприятливих для себе умовах, у тому числі з отриманням повної інформації від Товариства,
достатньої та необхідної для прийняття рішення Позичальником щодо укладення цього
Договору, що відповідає його внутрішній волі.
7.5. Сторони погодили, що підписання Товариством Договору, додаткових угод та додатків до
договору, повідомлень, вимог та інших документів може відбуватися шляхом використання
факсимільного відтворення аналога підпису уповноваженої особи та відбитку печатки
Товариства, нанесених за допомогою засобів механічного або іншого копіювання. Сторони
дійшли згоди, що договір, додаткові угоди та додатки до договору, повідомлення, вимоги та інші
документи підписані з використанням факсимільного відтворення аналога підпису
уповноваженої особи Товариства та факсимільного відтворення печатки Кредитодавця, мають
таку ж юридичну силу і породжують для сторін аналогічні права та обов’язки, що підписані
власноручно.
7.6. У разі укладання Договору в електронній формі, а саме: на сайті Товариства :
www.creditlite.com.ua беззаперечним прийняттям (акцептом) умов даного Договору
Позичальником є проставлення в особистому кабінеті на сайті Товариства спеціальної відмітки
про згоду укласти договір на запропонованих Товариством умовах. Підписання Позичальником
договору відбувається шляхом використання електронного підпису одноразовим
ідентифікатором. Виконання вищезазначених дій означає прийняття Позичальником всіх умов

Договору та його укладання в електронному вигляді, що згідно п. 12 ст.11 Закону України «Про
електронну комерцію» прирівнюється до укладення Договору в письмовому вигляді, у зв’язку з
чим створює для Позичальника та Товариства такі ж правові зобов’язання та наслідки.
Сторони погодили, що укладений в електронному вигляді Договір буде зберігатись в особистому
кабінеті Позичальника на сайті Товариства та може бути роздрукований Позичальником у будьякий час.
Сторони погодили, що укладання Договору та інших документів (зокрема, але не виключно
додаткових угод до Договору, додатків) в електронній формі прирівнюється до укладання
відповідних документів в паперовій формі, що мають таку ж юридичну силу. Підписання
Позичальником документів (додаткових угод до Договору, додатків) відбувається шляхом
використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
Укладення Договору в електронному вигляді відбувається відповідно до процедури викладеної у
Правилах.
7.7. Дострокове розірвання цього Договору допускається лише за згодою Сторін та у письмовій
формі. Одностороння відмова від цього Договору допускається, якщо право на таку відмову
прямо передбачено цим Договором та/або правилами надання грошових коштів у вигляді
фінансового кредиту викладеними на Сайті, ознайомлення та погодження з якими Позичальник
підтверджує підписанням цього Договору.
7.8. Відступлення Позичальником прав та обов’язків за цим Договором допускається лише з
письмового дозволу Товариства.
7.9. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, Сторони керуються умовами
Правил та чинним законодавством України. Всі додатки до цього Договори становлять його
невід’ємну частину.
7.10. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення
строку кредитування та повного виконання взятих на себе зобов’язань.
7.11. Цей Договір складений українською мовою, в двох оригінальних примірниках, які мають
однакову юридичну силу.
8. Адреси та реквізити Сторін

Товариство
ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС"

Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 129
Код ЄДРПОУ 39872035
п/р UA293395000000026500537236001 в АТ
«ТАСКОМБАНК»
МФО 339500
Є платником податку на загальних підставах

Позичальник
{Прізвище} {Ім’я} {По батькові}
{Дата народження} року народження, паспорт
серії {Серія паспорта} №{Номер паспорта},
виданий {Місце видачі паспорта} {Дата
видачі паспорта} року,
адреса реєстрації: {Повна адреса реєстрації}
фактична адреса проживання: {Повна адреса
проживання}
ідентифікаційний (податковий) номер
реєстраційний номер облікової картки
платника податків {Податковий номер}
__________________ /{ПІБ Позичальника}/

Оригінальний примірник Договору, отримав.
Підписанням цього Договору, Позичальник підтверджує надання Товариством інформації, визначеної в ч.
2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,
відповідно до вимог чинного законодавства України. Підписанням цього Договору Позичальник
підтверджує те, що ознайомився в повному обсязі із Правилами надання грошових коштів у позику, в тому
числі й на умовах фінансового кредиту ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС", розміщеними на веб-сайті Товариства
та погоджується із ними в повному обсязі.

Особистий підпис Позичальника

/

//{ПІБ Позичальника}

Додаток № 1 до Договору
надання позики, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту №
{Номер договору} від _____________ р.
Пропозиція укласти Договір надання позики, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту № {Номер договору} від _____________ р. (оферта)
ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" (Ідентифікаційний код юридичної особи 39872035,
місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 129) пропонує Вам _____________________________________________, прийняти умови ПРАВИЛ НАДАННЯ
ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС", затверджених наказом №1/20 від 20.02.2020р. та укласти Договір
надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № {Номер договору} від
_____________ р., далі за текстом «Договір», та отримати в рамках договору кредиту на
нижчевикладених умовах.
Основні умови кредиту
Розмір кредиту ______________ грн.;
Строк користування кредитом _____________ днів;
Відсоткова ставка _____% за один день користування кредитом;
Загальна вартість кредиту у грошовому вираженні становить: ____{сума} __грн.__.
Додаткові умови
Розмір пені у випадку прострочення сплати кредиту та відсотків: _____%
Розмір процентів у випадку прострочення сплати кредиту: _______%
Всі інші умови викладені у Договорі надання позики, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту № {Номер договору} від _____________ р. та ПРАВИЛАХ НАДАННЯ
ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО
КРЕДИТУ ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС", затверджених наказом № 1/20 від 20.02.2020 р.
У разі надання Вами акцепту на дану оферту ТОВ "ФК"ЛАЙТ ФІНАНС» буде вважати
себе зобов’язаним надати кредит на викладених умовах.
ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" керуючись нормами статті 207 Цивільного кодексу
України пропонує ВАМ прийняти пропозицію про використання ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС"
під час укладення з Вами правочинів аналогу власноручного підпису уповноваженої особи ТОВ
"ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" та відтиску печатки які відтворені засобами копіювання та зразки яких
наведені нижче:

(зразок аналогу власноручного підпису уповноваженої особи ТОВ
"ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" та відтиску печатки )
У разі прийняття Вами пропозиції та з моменту підписання Вами акцепту про прийняття
цієї оферти, всі подальші правочини з ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" вважатимуться такими, що
укладені з наміром створити правові наслідки, що обумовлені Договором.
Дата ___________

підпис __________печатка

Додаток № 2 до Договору
надання позики, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту № {Номер договору}
від _____________ р.

Акцепт оферти від ________р. та отримання кредиту згідно Заявки – анкети
№__________ від ________р.
Я, _____________________________________________, згоден(а) з умовами оферти від
________ р. ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" (Ідентифікаційний код юридичної особи 39872035,
місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 129), умовами ПРАВИЛ
НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" затверджених наказом №1/20 від
20.02.2020 р., згоден укласти Договір надання позики, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту № {Номер договору} від _____________ р., для надання мені кредиту на нижчевикладених
умовах в цьому Акцепті та даю згоду на використання при укладенні цього правочину
одноразового ідентифікатора, в якості аналога мого власноручного підпису та використання ТОВ
"ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" під час укладення зі мною правочинів аналогу власноручного підпису
уповноваженої особи ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС" та відтиску печатки які відтворені засобами
копіювання та зразки яких наведені в оферті.
Основні умови кредиту:
Тип кредиту-кредит
Розмір кредиту ______________ грн.;
Строк користування кредитом _____________ днів;
Відсоткова ставка _____% за один день користування кредитом;
Загальна вартість кредиту у грошовому вираженні становить: ____{сума} __грн.__.
Додаткові умови:
Розмір пені у випадку прострочення сплати кредиту та відсотків: _____%
Розмір процентів у випадку прострочення сплати кредиту: _______%
Всі інші умови викладені у Договорі надання позики, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту № {Номер договору} від _____________ р. та ПРАВИЛАХ НАДАННЯ
ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО
КРЕДИТУ ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС", затверджених наказом № 1/20 від 20.02.2020 р.
Дата ___________

підпис _________ЕП_________

