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«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
 

Наказ № 8 від «11» грудня 2019 року  
ТОВ «СМАРТІВЕЙ  ЮКРЕЙН»              

   
                                                              Директор                                                                             

                                                                                 Муратов Валерій Сергійович 
__________________ 

 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ 

 
ПАСПОРТ КРЕДИТУ 

Інформація*, яка надається Клієнту до укладення Договору  
1.Інформація та контактні дані Кредитодавця 
Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється 
інформація:ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" 
Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється 
інформація: 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд.10, оф.163. 
Ліцензія/Свідоцтво: Ліцензія Нацкомфінпослуг  від 12.06.2018 (безстрокова); свідоцтво про реєстрацію фінансової 
установи серії ФK №1030 від 08.05.2018, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг. 
Номер контактного телефону: ____________ 
Адреса електронної пошти: ________________ 
Адреса офіційного веб-сайту: www.smartiway.ua 
2.Інформація та контактні дані кредитного посередника: кредитних посередників немає 
3.Основні умови кредитування з урахуванням побажань Клієнта 
Тип кредиту: кредитна лінія 
Сума / ліміт кредиту, (грн.): ________________ 
Строк кредитування (днів): ________________ 
Мета отримання кредиту: для власних потреб (споживчі або неспоживчі цілі) 
Спосіб та строк надання кредиту: безготівковим шляхом, протягом трьох робочих днів 
Можливі види (форми) забезпечення кредиту: не застосовуються  
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту: ні 
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) Клієнта за умови отримання кредиту на придбання 
товару/роботи/послуги,( %): відстуній  
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості 
кредиту для Клієнта 
Процентна ставка, відсотків річних (%):________________ 
Тип процентної ставки: фіксована 
Порядок зміни змінюваної процентної ставки: не застосовується  
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов'язкові для укладання договору, грн.: відсутні 
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії Договору – такі витрати є 
незмінними. 
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті Клієнтом, (грн):відсутні 
Загальні витрати за кредитом, (грн): ________________ 
Орієнтовна загальна вартість кредиту для Клієнта за весь строк користування кредитом (у т. ч. тіло кредиту, 
відсотки, комісії та інші платежі), (грн).: ________________ 
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних (%):________________ 
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту 
для Клієнта є репрезентативними та базуються на обраних Клієнтом умовах кредитування, викладених вище, і на 
припущенні, що договір про кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і 
Клієнт виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. 
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги 
кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору. 
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов 
кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної 
загальної вартості кредиту для Клієнта. 
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для укладення договору/отримання кредиту, (грн): 
відсутні 
5. Порядок повернення кредиту 
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення:визначається умовами Договору 
6. Додаткова інформація 
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором: 
пеня: ________________ % процентів від залишку суми кредиту за кожний день прострочення повернення 
кредиту, починаючи з першого дня порушення Клієнтом умов Договору до моменту повного погашення 
заборгованості за кредитом 
штрафи: відстуні  
процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов'язання щодо повернення кредиту: відсутня 
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інші платежі: відстуні 
7. Інші важливі правові аспекти 
Клієнт має право безкоштовно отримати копію проекту Договору у письмовій чи електронній формі за своїм 
вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання 
договору з Клієнтом. 
Клієнт має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених 
законом: так 
Клієнт має право достроково повернути кредит без будь-якої додаткової плати, пов'язаної з достроковим 
поверненням. Договором може бути встановлений обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового 
повернення кредиту з оформленням відповідного документа. 
Умови Договору можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті кредиту, та будуть залежати від 
проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності Клієнта з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації 
про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо. 
 
Дата надання інформації: ________________ року  
Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до кінця доби: ________________ року 
Підпис Кредитодавця: Директор ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»                           /Муратов В.С./ Електронний підпис 
 
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість 
кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування. 
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано 
договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі 
суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в 
разі невиконання мною зобов'язань за таким Договором. 
*Інформація про умови кредиту надана у відповідності до Додатку 1 до Закону України «Про споживче 
кредитування» виключно для зручності її сприйняття Клієнтом, якщо умови такого кредиту не підпадають під дію   
ч. 2 ст. 3 Закону України «Про споживче кредитування». 
 
Підпис Клієнта: Дата: ________________ року, П.І.Б. ________________.,Електронний підпис. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ (ОФЕРТА) 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" (місцезнаходження: 02094, м.Київ, вул. Гната 
Хоткевича, буд. 10, оф.163), ідентифікаційний код юридичної особи 42038225, пропонує вам ___________ 
прийняти умови Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Смартівей Юкрейн», затверджених наказом № 8 від 11 грудня 2019 р. та укласти 
Договір кредитної лінії № ______ від ____________ р. надалі за текстом «Договір», та отримати в рамках договору 
перший транш кредиту на нижчевикладених умовах. 
Основні умови Договору кредитної лінії: 
Ліміт кредитної лінії (грн.): ______ 
Розмір кредиту (траншу) (грн.) ______  
Строк кредитування, користування кредитом (траншем)(днів) ______  
Відсоткова ставка за один день користування кредитом ______;  
Річна відсоткова ставка (відсотків): _______________ 
Загальна вартість кредиту у грошовому вираженні становить (грн.): ______ 
Реальна річна процентна ставка за кредитом (траншем) становить: ______ 
  
Всі інші умови викладені у Правилах надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Смартівей Юкрейн», затверджених наказом № 8 від 11 грудня 2019 
р. та в Договорі кредитної лінії № ______ від ______ р.,у тому числі: умови взаєморозрахунків; порядок зміни і 
припинення дії договору; права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне 
виконання умов договору. 
 
У разі підписання Вами електронного повідомлення про прийняття (акцепт) оферти (прийняття Вами пропозиції) 
ТОВ «Смартівей Юкрейн» буде вважати себе зобов’язаним надати кредит (транш) на викладених умовах. 
 
У разі прийняття Вами пропозиції та з моменту підписання Вами акцепту про прийняття цієї оферти, всі подальші 
правочини з ТОВ «Смартівей Юкрейн» вважатимуться такими, що укладені з наміром створити правові наслідки, 
що обумовлені Договором. 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

ДОГОВІР № ______ 
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______ року 
м. Київ 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» (надалі – «Кредитодавець»), в особі 
директора Муратова Валерія Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ______ (надалі – 
«Позичальник»), індивідуальний податковий номер ______, з іншої сторони, разом по тексту - «Сторони», а кожна 
окремо – «Сторона», уклали цей Договір кредитної лінії, (надалі – «Договір») про наступне. 
 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК 

1.1. Відповідно до цього Договору Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові кредит у формі 
відновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) або повністю в межах максимального Строку 
кредитної лінії, який становить - 180 (сто вісімдесят) календарних днів на умовах строковості, зворотності, 
платності, а Позичальник зобов'язується повернути у передбачені цим Договором строки кредит (транш) та 
сплатити проценти за користування кредитом, зазначені у пункті 3.1.цього Договору. 
1.2. Розмір кожного окремого траншу Кредитної лінії, а також строк його повернення визначається сторонами у 
відповідному додатку, який є невідємною частиною цього Договору. 
 

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 

2.1. Кредит надається Позичальнику виключно за допомогою мобільного додатку Кредитодавця, доступного в 

інтернет-магазинах мобільних додатків App Store та Google Play під оригінальною назвою Smartiway (надалі – 

«Мобільний додаток»), за умови ідентифікації Товариством Позичальника та акцептування Позичальником відповідної 

Оферти щодо укладення цього Договору в Мобільному додатку з використанням електронного підпису одноразовим 

ідентифікатором. 

2.2. Цей Договір є укладеним з моменту підписання Позичальником електронного повідомлення, яке містить істотні 

умови договору та Оферти, про акцепт Оферти в Мобільному додатку Товариства одноразовим ідентифікатором, 

згенерованим та надісланим  Товариством Позичальнику, та надсилання Товариством підтвердження вчинення 

електронного правочину у формі електронного документу в Мобільному додатку Товариства. 

2.3. Сума кредиту та процентів по кредиту вважаються повністю сплаченими Позичальником в день: 
1) перерахування коштів Кредитодавцю у повному обсязі через Мобільний додаток чи через авторизовані 
Кредитодавцем платіжні сервіси, 
2) зарахування коштів від Позичальника безпосередньо на банківський рахунок Кредитодавця, зазначений в 
розділі 9 Договору. 

2.4. Повернення Позичальником Суми Кредиту, процентів за користування Кредитом підлягає сплаті шляхом 
безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на банківський рахунок Кредитодавця у строк, 
встановлений пунктом 1.2 Договору. 
 

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ 

3.1. Протягом строку кредитування, розмір процентів складає ______ % (______) процентів від Суми Кредиту за 

кожен день користування Кредитом. 

3.2. Проценти за користування Кредитом нараховуються за фактичне число календарних днів користування 

Кредитом, починаючи з дня перерахування суми Кредиту Позичальнику до закінчення визначеного Договором 

строку, на який надається Кредит. Річна процентна ставка складає ______ % (______) процентів річних. 

3.3. Процентна ставка за Договором є фіксованою протягом усього строку кредитування. 

3.4. У випадку прострочення сплати Заборгованості, повернення Кредиту Кредитодавцю та сплата процентів 

здійснюється у черговості, яка визначається Правилами надання коштів у позику, у тому числі і на умовах 

фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» затверджені наказом    

№ 8 від 11 грудня 2019 року (надалі – «Правила»).  

3.5. Усі платежі за цим Договором здійснюються виключно у національній грошовій одиниці України – гривні. 

3.6. У випадку, якщо сума сплати заборгованості складається із залишком копійок, такий залишок копійок завжди 

округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів відбувається з 

урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок. 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Права та обов’язки Кредитодавця: 

4.1.1. Кредитодавець має право: 

4.1.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом, пені у разі 

порушення строків сплати заборгованості та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених Договором; 

4.1.1.2. здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку, вказаного Позичальником, для 

повного погашення заборгованості у відповідності з вимогами законодавства України; 

4.1.1.3. відмовити у видачі кредиту у разі технічної неможливості перерахувати Позичальнику кошти на його 

банківський рахунок. 
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4.1.1.4. у разі укладання додаткової угоди про пролонгацію строку кредитування, Кредитодавець має право 

прийняти рішення про зменшення процентної ставки за користування кредитом на період пролонгації (за 

виключенням випадку, передбаченого п. 5.4 Договору). 

4.1.1.5. відступити право вимоги заборгованості за цим Договором третім особам згідно законодавства України; 

4.1.1.6. запронувати Позичальнику отримати новий транш кредиту або збільшити розмір виданого траншу 

кредиту та/або змінити ліміт кредитної лінії шляхом внесення відповідних змін в Договір. 

 

4.1.2. Кредитодавець зобов’язаний: 

4.1.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі, дострокове), як 

частинами, так і в повному обсязі; 

4.1.2.2. на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту та інформацію, право на отримання якої визначено законодавством України; 

4.1.2.3. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором. 

4.2. Права та обов’язки Позичальника 

4.2.1. Позичальник має право: 

4.2.1.1. достроково повернути кредит, як у повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за 

користування кредитом, виходячи з фактичного залишку суми кредиту та строку кредиту; 

4.2.1.2. доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позичальника та інформації, право на 

отримання якої закріплено чинним законодавством України; 

4.2.1.3. звернутися до Кредитодавця з проханням про пролонгацію строку і збільшення розміру Кредиту 

(траншу), збільшення ліміту кредитної лінії та строку кредитування.  

4.2.1.4. звернутись до Кредитодавця з заявою про надання другого та наступних траншів в межах 

встановленого Кредитного ліміту. 

4.2.2. Позичальник зобов’язаний: 

4.2.2.1. своєчасно повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом в порядку, визначеному 

Договором, а також сплатити пеню у випадку прострочення сплати заборгованості за Договором; 

4.2.2.2. повідомляти Кредитодавця про зміну даних, зазначених в п.9 цього Договору, протягом 3 (трьох) днів з 

моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного повідомлення засобом электронного 

зв'язку: ______; 

4.2.2.3. надати Кредитодавцю усі необхідні документи для укладення цього Договору та достовірну інформацію 

щодо своєї особи, свого фінансового стану, тощо; 

4.2.2.4. виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором. 

 

5. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРІН 
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно Договору та законодавства України. 
5.2. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 
умов, що визначені Договором. 
5.3. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту та/або процентів за 
цим Договором, він зобов’язується самостійно розрахувати та в цей же день сплатити на користь Кредитодавця 
пеню в розмірі ___________ % (_____________) процентів від залишку суми кредиту за кожний день прострочення 
повернення кредиту, починаючи з першого дня порушення Позичальником умов Договору  до моменту повного 
погашення заборгованості за кредитом, строк нарахування пені не може перевищувати ________________ 
(_____________) календарних днів. Нарахування пені здійснюється із врахуванням обмежень встановлених п. 5 ч. 
1 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» та ст. 21 Закону України «Про споживче кредитування». 
5.4. Якщо кредит надавався на акційних умовах, у разі пролонгації Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю 
проценти у розмірі _________ % (_____________) процентів в день від суми кредиту, починаючи з першого дня 
пролонгації на період строку її дії. При цьому, Позичальник розуміє та надає згоду Кредитодавцю, що така зміна 
процентної ставки не є односторонньою зміною умов цього Договору. 
5.5. Позичальник несе передбачену законодавством України відповідальність, включаючи кримінальну, за 
використання чужих персональних даних та/або умисне отримання кредиту за чужими та/або підробленими 
документами. 
 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або 
частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Договору, підлягають врегулюванню шляхом 
переговорів. 
6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір 
вирішується у судовому порядку відповідно до законодавства України. 

 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Внесення змін та/або доповнень до цього Договору відбувається шляхом укладення відповідних додаткових 
угод до Договору, які набувають чинності за умови, що згода Позичальника на такі зміни та/або доповнення до 
Договору виражена у відповідний спосіб в Мобільному додатку (за допомогою застосування одноразового 
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ідентифікатора та/або виконання дій, що вимагаються Кредитодавецем для внесення таких змін в Договір). При 
здійсненні дострокового часткового погашення кредиту Позичальником, відповідні зміни у Графік платежів 
вносяться Кредитодавцем самостійно з метою актуалізації відомостей про заборгованість Позичальника. 
7.2. У разі надходження на банківський рахунок Кредитодавця грошових коштів від Позичальника в обсязі 
достатньому для повної сплати Заборгованості по Договору, зобов’язання Позичальника вважаються належно 
виконаними, а Договір кредиту припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця. 
7.3. Договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди Сторін оформленої відповідною 
Додатковою угодою до Договору або у разі належного виконання зобов'язань за рішенням Кредитодавця. 
Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених цим Договором та діючим 
законодавством України. 
 

8. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ 
8.1 Невід'ємною частиною Договору є Правила. Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує, що він 
ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких 
розміщений на веб-сайті Кредитодавця: www.smartiway.ua. 
8.2. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в п. 9 цього Договору. 
8.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін, регулюються законодавством України. 
8.4. Незалежно від строку кредитування, Договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за 
Договором. 
8.5. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує, що: 

1) до укладення цього Договору отримав від Кредитодавця інформацію, визначену в статті 9 Закону України 
«Про споживче кредитування» та в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг»; 
2) отримав кредит для власних потреб (споживчі або неспоживчі цілі); 
3) повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»; 
4) інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та 

забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання; 

5) надав згоду на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового 

стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором; 

6) надав згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан 

Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними 

або іншими стосунками; 

7) надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника перед 

Кредитодавцем, Кредитодавець має право передати персональні дані Позичальника третім особам 

(включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, фінансовим установам, агентствам по стягненню 

боргів тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за Договором, неустойки, 

збитків та інших засобів правового захисту; 

8) надав згоду на передачу Кредитодавцем інформації про стан заборгованості Позичальника за Договором, 

шляхом відправлення Кредитодавцем текстових повідомлень на номер мобільного телефону Позичальника та 

електронних листів на його e-mail адресу. Позичальник розуміє, що спосіб передачі інформації, зазначений в 

цьому пункті Договору не дає достатній рівень захисту такої інформації від можливості розголошення третім 

особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Кредитодавцем інформації, яка носить рекламно-

інформаційний характер, щодо умов надання Кредитодавцем інших фінансових послуг, у спосіб який 

зазначений в цьому пункті Договору або іншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця; 

9) вся інформація та/або документи, надані Кредитодавцю в тому числі через Мобільний додаток, є повною і 

достовірною у всіх відношеннях, і зобов’язується повідомити Кредитодавця про будь-які зміни в цій інформації, 

що можуть статися, не пізніше, ніж через 3 банківські дні від настання таких змін. Позичальник погоджуюється з 

тим що Кредитодавець може самостійно вносити такі зміни/та доповнення в Договір без укладення додаткової 

угоди; 

10) є громадянином та резидентом України і не є податковим резидентом США. Також, підтверджує, що не є 

публічною особою, або особою, що є близькою або пов’язаною з публічною особою. 

11) для відступлення прав вимоги за цим Договором Кредитодавцю не потрібно будь-яке погодження 

Позичальника; 

8.6. Недійсність окремих умов Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності всього 

Договору та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання повернути кредит, сплатити 

проценти та пеню (за наявності). 

8.7. Позичальник не може передавати своїх прав третім особам без попередньої письмової згоди Кредитодавця. 

8.8. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності тривалістю три роки. 
8.9. Договір укладений в електронній формі у розумінні статей 205, 207, 639 Цивільного кодексу України, 

вважається укладеним у письмовій формі. 

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ 
Позичальник: 
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Фізична особа _______, ІПН _______ 

Електронний підпис / __________/ 

Кредитодавець: 
 
ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 
Місцезнаходження: 02094, місто Київ, вулиця Хоткевича Гната, будинок 10, офіс 163 
Код ЄДРПОУ 42038225 
п/р № ______ відкритий 
у __________________________________  
Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування 
email: _____________ 
телефон підтримки: __________ 
 
Директор 
Електронний підпис / Муратов В.С. / 

 
Додаток № 1 

до Договору 
від ______ № ______ 

 
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ  

1. Цей Графік платежів містить розрахунок заборгованості (в тому числі, суми кредиту (траншу) і процентів за 
користування кредитом), а саме: 
 
Ліміт кредитної лінії (грн..): ______ 
Розмір першого траншу кредитної лінії (грн.) ______ 
Строк кредитування, користування кредитом (траншем)(днів) ______ 
Відсоткова ставка за один день користування кредитом ______;  
Річна відсоткова ставка (відсотків): ______ 
Реальна річна процентна ставка за кредитом (траншем) становить: ______ 
Проценти за користуванням першим траншем Кредиту (грн.): ______ 
Термін платежу (дата) першого траншу Кредитної лінії: ______ 
Загальна вартість кредиту (траншу) у грошовому вираженні становить (грн.): ______ 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ 
Позичальник: 

 

Фізична особа ______, ІПН ______ 

Електронний підпис / ______ / 

Кредитодавець: 
 
ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 
Місцезнаходження: 02094, місто Київ, вулиця Хоткевича Гната, будинок 10, офіс 163 
Код ЄДРПОУ 42038225 
п/р № ______ відкритий 
у __________________________________  
Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування 

email: ______ 
телефон підтримки: _________________ 
 
Директор 
Електронний підпис / Муратов В.С. / 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ (АКЦЕПТ) ОФЕРТИ  

Я, _________, погоджуюсь з умовами наданої мені оферти ТОВ «Смартівей Юкрейн», місцезнаходження: 02094,    

м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 10, оф. 163, ідентифікаційний код юридичної особи 42038225 (надалі - 

Кредитодавець), підтверджую, що ознайомлений, повністю розумію, зобов'язуюсь неухильно дотримуватись 

укладеного Договору кредитної лінії _________ від ________________, текст якого доступний в Мобільному 

додатку Кредитодавця, та Правил надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Смартівей Юкрейн», затверджених наказом № 8 від 11 грудня 2019 

року, текст яких розміщений на сайті Кредитодавця: _________________  
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Підписання цього електронного повідомлення про прийняття (акцепт) оферти  щодо укладення Договору 

кредитної лінії здійснюється за допомогою одноразового ідентифікатора, яке зазначається в спеціальному полі в 

Мобільному додатку Кредитодавця. 

Основні умови Договору кредитної лінії: 

Ліміт кредитної лінії (грн..): ____________ 

Розмір кредиту (траншу) (грн.) ____________ 

Строк кредитування, користування кредитом (траншем)(днів)____________ 

Відсоткова ставка за один день користування кредитом ____________;  

Річна відсоткова ставка (відсотків): ____________ 

Загальна вартість кредиту у грошовому вираженні становить (грн.): ____________ 

Реальна річна процентна ставка за кредитом (траншем) становить: ____________ 

  

Всі інші умови викладені у Правилах надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Смартівей Юкрейн», затверджених наказом № 8 від 11 грудня 2019 

р. та в Договорі кредитної лінії № ____________ від ____________ р., у тому числі: умови взаєморозрахунків; 

порядок зміни і припинення дії договору; права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або 

неналежне виконання умов договору. 

 

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість 

кредиту, надану мені виходячи із обраних мною умов кредитування. 

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано 

договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі 

суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в 

разі невиконання мною зобов’язань за таким договором. 

Внесення змін та/або доповнень до Договору відбувається шляхом укладення відповідних додаткових угод до 

Договору, які набувають чинності за умови, що згода Позичальника на такі зміни та/або доповнення до Договору 

виражена у відповідний спосіб в Мобільному додатку (за допомогою застосування одноразового ідентифікатора 

та/або виконання дій, що вимагаються Кредитодавецем для внесення таких змін в Договір). При здійсненні 

дострокового часткового погашення кредиту Позичальником, відповідні зміни у Графік платежів вносяться 

Кредитодавцем самостійно з метою актуалізації відомостей про заборгованість Позичальника. 

Крім цього, підписанням цього електронного повідомлення про прийняття оферти я також  надаю та підтверджую 

свою згоду оператору мобільного зв`язку (ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, та/або ПАТ «Київстар» код 

ЄДРПОУ 21673832) та іншим операторам мобільного зв’язку, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій з 

надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку в Україні, на оброблення інформації про надання та 

отримання мною телекомунікаційних послуг, з метою отримання мною послуг у ТОВ "Смартівей Юкрейн". 

 

 Позичальник підписанням цього електронного повідомлення про прийняття оферти підтверджує, що до укладення 

Договору отримав від Кредитодавця інформацію, визначену в частині другій статті 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» яка розміщена на офіційному веб-сайті 

Кредитодавця www.smartiway.ua 

 

Електронний підпис Позичальника: ____________                               Дата: ____________ року 

 

Підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документу 

Вами укладено електронний договір кредитної лінії № _________ від ___________ року з ТОВ «Смартівей 

Юкрейн», кредитні кошти в сумі _____________- гривень будуть зараховані на вашу банківську картку найближчим 

часом. 

Ваш примірник електронного договору кредитної лінії вже доступний в Мобільному додатку Smartiway. 

 


