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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

У цьому документі терміни, що зазначені нижче та написані з великої літери, будуть мати таке значення: 
1.1. Графік платежів - складова частина Договору, яка містить інформацію щодо сум погашення Основного 
боргу, сплати процентів за користування Кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових 
зобов'язань за кожним платіжним періодом та сукупну вартість кредиту за кожним платіжним періодом, а 
також щодо сум грошових коштів, що підлягають погашенню Клієнтом Заборгованості (дати та розміри 
чергових платежів). 
1.2. Заборгованість - всі грошові суми, які належать до сплати Клієнтом на користь Кредитодавця за 
Договором, включаючи суму Основного боргу, суму нарахованих, але несплачених процентів за 
користування Кредитом, суму плат, передбачених Договором, суму нарахованої неустойки. 
1.3. Вимога - документ, що направляється Кредитодавцем Клієнту на розсуд Кредитодавця у випадках, 
визначених Умовами, і містить вимогу Кредитодавця до Клієнта про погашення Клієнтом Заборгованості в 
повному обсязі. 
1.4. Клієнт - фізична особа, яка уклала з Кредитодавцем Договір. 
1.5. Кредит - грошові кошти в національній валюті України, надані Кредитодавцем Клієнту на споживчі цілі 
на умовах повернення, платності та строковості, згідно з Договором. 
1.6. Кредитодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАНГАРАНТ 
ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38922870), місцезнаходження: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 21, корп. В, 
офіс 1. 
1.7. Договір - Кредитний договір, укладений між Кредитодавцем та Клієнтом, шляхом акцепту (прийняття) 
Кредитодавцем Оферти (пропозиції) Клієнта, що включає в себе як складові та невід‘ємні частини, зокрема: 
Оферту, дані Умови та Паспорт споживчого кредиту, ознайомлення і згода із змістом яких підтверджується 
Клієнтом шляхом власноручного підпису. 
1.8. Заявка Клієнта – інформація в електронному вигляді, що надається Клієнтом Кредитодавцю для 
прийняття рішення про надання Кредиту при купівлі Товару. 
1.9. Організація - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка уклала з Кредитодавцем договір, що 
визначає порядок і умови взаємодії між сторонами по організації документообігу і проведення розрахунків, 
що виникають при оплаті вартості Товарів, що купуються Клієнтом за рахунок Кредиту в Організації. 
1.10. Основний борг - наданий Кредитодавцем Клієнту Кредит, неповернений (непогашений) Клієнтом. 
1.11. Оферта - документ, що підписується Клієнтом та передається Кредитодавцю, містить пропозицію 
(оферту) Клієнта до Кредитодавця укласти Договір. 
1.12. Паспорт споживчого кредиту - документ, що надається Клієнту до укладення Договору, а після 
укладення Договору стає його невід’ємною частиною; містить інформацію про Договір, надання якої 
Кредитодавцем передбачене ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування», містить письмове 
підтвердження Клієнта про те, що йому відомо, що вартість послуг третіх осіб установлюється виключно 
такими особами, відповідно, Кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат 
та/або їх зміну протягом строку дії договору про споживчий кредит і не включає їх до розрахунку реальної 
річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача; містить письмове підтвердження 
Клієнта про його ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено ст. 9 Закону України «Про 
споживче кредитування». 
1.13. Початковий внесок - частина вартості Товару(-ів), що сплачується Клієнтом за рахунок власних 
коштів на рахунок Організації через її касу або безготівковим шляхом. 
1.14. Товар - майно, або робота, або послуга, придбані Клієнтом в Організації з частковою або повною 
оплатою за рахунок Кредиту. 
1.15. Умови - дані Умови отримання кредитів та інших послуг від ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
"ФАНГАРАНТ ГРУП", які розміщені на веб-сайті Кредитодавця www.paylater.com.ua для ознайомлення 
Клієнтами. 
 
2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
2.1. Договір укладається шляхом акцепту Кредитодавцем пропозиції (оферти) Клієнта про укладення 
Договору, викладеного в Оферті. Договір вважається укладеним з дати акцепту Кредитодавцем пропозиції 
(оферти) Клієнта, підписаної Клієнтом за допомогою власноручного підпису. Акцептом Кредитодавця 
пропозиції (оферти) Клієнта про укладення Договору є сукупність дій Кредитодавця по зарахуванню суми 
Кредиту на поточний рахунок Організації, за дорученням Клієнта, вказаному в Оферті, для Оплати Товару за 
рахунок Кредиту (по платіжним реквізитам, вказаним в Оферті Клієнта). Додатково Кредитодавець, на 
підтвердження факту укладання з Клієнтом Договору, має право (але не зобов‘язаний) повідомити Клієнта 
про акцепт телеграмою/листом-повідомленням/SMS-повідомленням/листом-повідомленням на 
електронну пошту за адресою/номером телефону/електронною адресою Клієнта, зазначеними в Оферті. 
При цьому Договір буде вважатись укладеним з дати акцепту (прийняття) Кредитодавцем пропозиції 
(оферти) Клієнта, незалежно від того, чи було передбачене цим пунктом повідомлення відправлене 



 

 

Кредитодавцем, а якщо таке повідомлення було відправлене Кредитодавцем – то незалежно від того, чи 
було таке повідомлення отримане Клієнтом, або з будь-яких причин, було отримане Клієнтом пізніше 
зазначеного в Оферті строку (якщо в Оферті був обумовлений такий строк). 
2.2. Кредит надається Клієнту для оплати Товару(-ів), вказаного(-их) у Оферті. Кредит надається 
Кредитодавцем Клієнту на строк, зазначений в Оферті, шляхом сукупності дій по зарахуванню суми 
Кредиту на поточний рахунок Організації, за дорученням Клієнта, вказаному в Оферті, для Оплати Товару за 
рахунок Кредиту, та вважається наданим в момент виконання всіх зазначених дій по 
списанню/безготівковому переказу. 
2.3. З моменту надання Клієнту Кредиту у Клієнта виникає зобов‘язання сплачувати Кредитодавцю 
проценти за користування Кредитом (проценти нараховуються Кредитодавцем з дня надання Кредиту до 
дня, що передує дню повного погашення Заборгованості (у випадку планового або дострокового погашення 
Заборгованості), або до дня, що передує даті оплати Вимоги (у випадку формування та направлення Клієнту 
Вимоги)). 
2.4. Проценти за користування Кредитом на строкову суму Основного боргу нараховуються Кредитодавцем 
та підлягають сплаті Клієнтом за ставкою, зазначеною в Оферті, виходячи з фактичної кількості днів у 
місяці та році на суму Основного боргу, зменшену на суму її простроченої частини. Проценти на строкову 
суму Основного боргу нараховуються Кредитодавцем у день платежу за Графіком платежів та в останній 
робочий день кожного місяця. 
2.5. Проценти за користування Кредитом на прострочену суму Основного боргу нараховуються 
Кредитодавцем та підлягають сплаті Клієнтом за ставкою, зазначеною в Оферті, виходячи з фактичної 
кількості днів в місяці та році на суму простроченої частини Основного боргу. Проценти на прострочену 
суму Основного боргу нараховуються Кредитодавцем у день платежу за Графіком платежів та в останній 
робочий день кожного місяця. 
2.6. У випадку пропуску(-ів) платежу(-ів) за Графіком платежів Клієнт зобов’язаний сплатити 
Кредитодавцю відповідну неустойку за пропуск чергового платежу в розмірі, обумовленому в п. 2.7. цих 
Умов, або відповідну суму плати за пропуски чергових платежів у разі пропуску Клієнтом двох та/або 
більше чергових платежів за Графіком платежів. Пропуском чергового платежу в рамках Договору 
вважаються наступні випадки: 
2.6.1. першим пропуском вважається випадок, коли Клієнт до дати чергового платежу, відповідно до 
Графіку платежів, не сплатив черговий платіж. При цьому вперше пропущений платіж вважатиметься 
сплаченим повністю за умови надходження на рахунок Кредитодавця необхідної суми грошових коштів до 
наступної дати чергового платежу включно та плати за пропуск чергового платежу в розмірі, обумовленому 
в Оферті. 
2.6.2. другим/третім/четвертим пропуском поспіль вважається несплата чергового платежу у встановлену 
Графіком платежів дату за наявності відповідно одного/двох/трьох несплаченого(-их) платежу(-ів). 
2.7. За пропуск чергового платежу нараховується неустойка на наступний робочий день після пропуску 
чергового платежу в розмірі 10 (десяти) відсотків від суми неперерахованого чергового платежу та підлягає 
оплаті в дату наступного чергового платежу за Графіком платежів. При цьому, з урахуванням вимог ст. 21 
Закону України «Про споживче кредитування», сукупна сума нарахованих плат за пропуск платежів не може 
перевищувати половини суми Кредиту. 
 
3. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ДОСТРОКОВА ВИМОГА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
3.1. Погашення Заборгованості повинно здійснюватись Клієнтом в порядку, викладеному в п. 3.2. цих Умов 
(планове погашення Заборгованості), також Клієнт має право достроково погасити Заборгованість в 
порядку, визначеному в п. 3.3. цих Умов (дострокове погашення Заборгованості). 
3.2. Планове погашення Заборгованості: 
3.2.1. Планове погашення Заборгованості здійснюється щомісяця в дату платежу за Графіком платежів, 
рівними по сумі платежами (сума останнього платежу може відрізнятись за розміром від сум попередніх 
платежів). При цьому кожний такий платіж складається з частини Основного боргу, процентів, нарахованих 
за користування Кредитом. 
3.2.2. Для здійснення планового погашення Заборгованості Клієнт не пізніше дати оплати чергового 
платежу, згідно з Графіком платежів, здійснює сплату на рахунок Кредитодавця суми грошових коштів, що 
дорівнює сумі такого чергового платежу за Графіком платежів. У разі наявності пропущеного(-их) раніше 
платежу(- ів), Клієнт сплачує додатково до суми чергового платежу, зазначеної в Графіку платежів, суму 
грошових коштів, що дорівнює сумі пропущеного(-их) раніше платежу(-ів) та суми плати(плат) за пропуск 
чергового платежу. 
3.2.3. Черговий платіж вважається сплаченим Клієнтом в повному обсязі в день зарахування суми грошових 
коштів, що відповідає сумі такого платежу, в оплату такого платежу, на рахунок Кредитодавця. 
3.2.4. У випадку, якщо дата платежу за Графіком платежів припадає на вихідний або святковий день 
(небанківський день), дата платежу переноситься на банківський день, наступний за небанківським днем. 
3.3. Дострокове погашення Заборгованості. Клієнт має право погасити Заборгованість достроково в 



 

 

повному обсязі або частково в наступному порядку: 
3.3.1. Дострокове погашення Заборгованості здійснюється автоматично в будь-яку з дат оплати чергового 
платежу, зазначену в Графіку платежів, шляхом сплати на рахунок Кредитодавця до цієї дати грошових 
коштів: 
3.3.1.1. для дострокового часткового погашення Заборгованості – в розмірі, що перевищує суму щомісячного 
платежу за Графіком платежів; 
3.3.1.2. для дострокового повного погашення Заборгованості – у розмірі, достатньому для такого 
погашення. 
3.4. У разі необхідності здійснення повного дострокового погашення Заборгованості в день внесення 
грошових коштів, Клієнт зобов’язаний сплатити: 
3.4.1. залишок Основного боргу на дату внесення грошових коштів; 
3.4.2. проценти за користування Кредитом до дня внесення грошових коштів (включно) за ставкою, 
зазначеною в Оферті. 
3.5. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що розмір щомісячного платежу, який був зазначений в Графіку 
платежів на момент підписання Договору, може в подальшому в період дії Договору змінюватись в бік 
зменшення після кожного дострокового погашення Заборгованості, при цьому Кредитодавець та Клієнт 
погоджуються з тим, що такі зміни будуть здійснюватись на умовах та в порядку, прямо передбаченому 
цими Умовами, і не будуть вимагати оформлення будь-яких додаткових угод між Сторонами. 
3.6. Дострокове погашення Клієнтом Заборгованості на вимогу Кредитодавця. 
3.6.1. Кредитодавець має право на власний розсуд, у тому числі у випадку невиконання Клієнтом своїх 
зобов’язань, передбачених цими Умовами, вимагати від Клієнта дострокового погашення Заборгованості в 
повному обсязі (що визначається відповідно до п. 3.6.2. цих Умов), і направити Клієнту з цією метою Вимогу, 
а Клієнт зобов‘язаний виконати таку Вимогу та погасити Заборгованість достроково в розмірі та в строк, 
зазначені в такій Вимозі. Вимога направляється Клієнту рекомендованим листом без повідомлення або 
вручається особисто Клієнту. Неотримання Клієнтом Вимоги поштою або відмова від її отримання не 
звільняє Клієнта від обов‘язку погашати Заборгованість та сплачувати Кредитодавцю нараховану(-і) 
плату(плати) за пропуск чергового платежу, а також суми неустойки, що нараховується відповідно до п. 
3.6.3. цих Умов. 
3.6.2. Для оплати Вимоги Клієнт зобов‘язаний до дати оплати Вимоги здійснити сплату суми грошових 
коштів, що дорівнює сумі всієї Заборгованості, яка включає в себе: суму Основного боргу станом на дату 
формування Вимоги; суму процентів за користування Кредитом, нарахованих до дня, що передує дню 
оплати Вимоги (за вирахуванням сплачених Клієнтом); суму плат за пропуск чергового платежу, за 
вирахуванням сплачених раніше (за їх наявності). Сума, зазначена у Вимозі, є сумою повної Заборгованості 
Клієнта перед Кредитодавцем (за умови погашення Клієнтом Заборгованості в дату оплати Вимоги). 
3.6.3. Кредитодавець має право нараховувати неустойку (пеню) у випадку порушення Клієнтом строків 
оплати Вимоги у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за 
який сплачується пеня, від повної суми Заборгованості (зазначеної в Вимозі) за кожен календарний день 
прострочення, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. При цьому сукупна 
сума нарахованої пені (з урахуванням плати за пропуск чергового платежу, що визначається в рамках п. 2.7 . 
цих Умов) не може перевищувати половини суми Кредиту, одержаної Клієнтом за Договором. Збитки 
Кредитодавця підлягають стягненню з Клієнта в повній сумі понад нараховану неустойку (пеню). 
3.7. Погашення Заборгованості, наявної на поточну дату (при надходженні грошових коштів на рахунок 
Кредитодавця) здійснюється в наступній черговості: (1) прострочені проценти за користування Кредитом; 
(2) прострочена частина суми Основного боргу; (3) строкові проценти за користування Кредитом, дата 
оплати яких вже настала; (4) сума строкової частини Основного боргу, дата оплати якого вже настала; (5) 
суми прострочених плат за пропуск чергового платежу; (6) суми плат за пропуск чергових платежів, дата 
оплати яких вже настала. 
3.8. Зобов‘язання Клієнта з погашення Заборгованості, а також з відшкодування витрат з отримання 
виконання від Клієнта його зобов‘язань за Договором припиняються виконанням такого зобов‘язання. 
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ КЛІЄНТА ТА КРЕДИТОДАВЦЯ 
4.1. Кредитодавець зобов‘язується: 
4.1.1. після укладення Договору надати Клієнту відповідно до умов Договору Кредит; 
4.1.2. зберігати в таємниці відомості про Клієнта та про здійснені ним операції, надавати такі відомості 
третім особам у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором; 
4.1.3. за наявності відповідної письмової або іншим способом документально зафіксованої згоди Клієнта 
надавати інформацію, яка характеризує виконання Клієнтом взятих на себе зобов‘язань за Договором, до 
бюро кредитних історій; 
4.1.4. надавати Клієнту за його письмовою заявою, поданою до Кредитодавця, довідки про стан 
заборгованості по Кредиту. При цьому у разі направлення такої довідки, за бажанням Клієнта, за адресою, 
вказаною Клієнтом в заяві, зобов’язання Кредитодавця щодо надання такої довідки вважаються 



 

 

виконаними з моменту її направлення поштою; 
4.1.5. виконувати інші вимоги, передбачені Договором. 
4.2. Клієнт зобов‘язується: 
4.2.1. здійснювати погашення Заборгованості, включаючи погашення заборгованості по Основному боргу, 
сплату Кредитодавцю нарахованих ним процентів за користування Кредитом, сплату нарахованої 
неустойки (пені), а також відшкодовувати Кредитодавцю всі витрати Кредитодавця по отриманню від 
Клієнта виконання його зобов‘язань за Договором; 
4.2.2. зберігати всі документи, що стосуються внесення/переказу грошових коштів на рахунок 
Кредитодавця, протягом строку дії Договору та надавати їх Кредитодавцю на його першу вимогу; 
4.2.3. негайно повідомляти Кредитодавцю про зміни даних, зазначених Клієнтом в Оферті, особливо про 
зміну свого імені, прізвища, адреси свого місця проживання, паспортних даних, номера телефону, зміни 
місця роботи (джерела отримання доходу), зміни службової адреси та телефону, а також про будь-які 
обставини, які можуть вплинути на здатність Клієнта погасити Заборгованість. Такі повідомлення повинні 
бути здійснені Клієнтом у письмовому вигляді протягом 5 (п‘яти) робочих днів з моменту змін/появи 
обставин з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни; 
4.2.4. виконувати інші вимоги, передбачені Договором та законодавством України. 
4.3. Кредитодавець має право: 
4.3.1. перевіряти відомості, надані Клієнтом в Оферті, включаючи відомості про фінансовий стан Клієнта, 
які могли б привести до невиконання ним зобов‘язань перед Кредитодавцем, в тому числі запитувати 
третіх осіб про достовірність наданих Клієнтом відомостей; 
4.3.2. вимагати від Клієнта дострокового виконання зобов‘язань за Договором (дострокового погашення 
Заборгованості) у випадках та в порядку, передбаченому Договором; 
4.3.3. ініціювати внесення змін в Умови (крім зміни розміру процентної ставки) в порядку, відповідно до п. 
8.1. цих Умов; 
4.3.4. змінити розмір процентної ставки за користування Кредитом, шляхом підписання з Клієнтом 
відповідної додаткової угоди до Договору. При цьому розмір нової процентної ставки буде діяти з моменту 
підписання сторонами Договору відповідної додаткової угоди, якщо інше не передбачене умовами 
додаткової угоди; 
4.3.5. вимагати сплати неустойки (штрафів, пені) інших плат, або припинити їх нарахування на розсуд 
Кредитодавця. 
4.4. Клієнт має право: 
4.4.1. достроково погашати Заборгованість (повністю або частково) відповідно до порядку, наведеного в п. 
3.3. цих Умов; 
4.4.2. протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту передачі Клієнту примірника Оферти та її 
акцепту Кредитодавцем відкликати свою згоду на укладення Договору без пояснення причин; 
4.4.3. вносити пропозицію про зміну умов Договору щодо прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номеру 
облікової картки платника податків, паспортних даних та місця проживання Клієнта шляхом подання до 
Кредитодавця письмової заяви, до якої додається документ, який підтверджує обґрунтованість внесення 
зазначених змін, при цьому такі зміни набувають чинності з моменту отримання Кредитодавцем 
відповідної заяви. 
 
5. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ 
5.1. Кредитодавець має право відступити повністю або частково свої права вимоги за Договором третій 
особі, при цьому: 
5.1.1. Кредитодавець має право розкривати такій особі, а також уповноваженим ним особам необхідну для 
здійснення такого відступлення інформацію про Кредит/Заборгованість Клієнта, а також надавати таким 
особам відповідні документи, в тому числі Оферту, Паспорт споживчого кредиту та ці Умови; 
5.1.2. Кредитодавець повідомляє Клієнта про здійснене відступлення будь-яким способом (зазначивши в 
ньому найменування та платіжні реквізити особи, якій відступлені права вимоги за Договором, а також 
інформацію про відступлені Кредитодавцем права вимоги за Договором) із зазначенням рахунку для 
здійснення платежів відносно відступлених прав вимоги. В цьому випадку виконання Клієнтом своїх 
грошових зобов‘язань за відступленими правами вимоги повинно здійснюватись Клієнтом на рахунок 
вказаної Кредитодавцем особи та в тому порядку, які будуть обумовлені у відповідному повідомленні; 
5.1.3. можлива зміна черговості погашення Заборгованості з урахуванням вимог ст. 19 Закону України «Про 
споживче кредитування». 
5.2. Цим Клієнт доручає Кредитодавцю у випадку, якщо відповідно до п. 5.1. цих Умов права вимоги за 
Договором відступлені (повністю або частково) третій особі, перераховувати грошові кошти, що надійшли 
на рахунок Кредитодавця, на користь третьої особи, якій відступлені вищезазначені права вимоги, до 
виконання Клієнтом своїх зобов‘язань, на яких ґрунтуються відступлені права вимоги. 
 



 

 

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АБО ЗАМІНИ ТОВАРУ, ОСОБЛИВОСТІ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ 
6.1. Якщо Клієнт повертає Організації Товар (відмовляється від Товару) або обмінює його на Товар меншої 
вартості, то повернення Клієнту сплаченої вартості Товару (або різниці у вартості Товарів) здійснюється 
наступним чином: 
6.1.1. частина вартості Товару, внесена Клієнтом в касу Організації в якості початкового внеску (за його 
наявності), повертається Клієнту через касу Організації; 
6.1.2. частина вартості Товару, сплачена Клієнтом за рахунок наданого Кредитодавцем Кредиту, 
переказується Організацією на рахунок Кредитодавця. 
6.2. Якщо Клієнт обмінює придбаний Товар на Товар більшої вартості, то доплата різниці вартості 
зазначених Товарів здійснюється Клієнтом шляхом внесення готівкових грошових коштів у касу 
Організації. 
6.3. У випадку, якщо Клієнт повернув Товар Організації (відмовився від Товару), та грошові кошти в сумі, 
визначеній відповідно до п. 6.1.2. цих Умов, були переказані Організацією на рахунок Кредитодавця, то такі 
кошти направляються на погашення Заборгованості в порядку, передбаченому цими Умовами. 
6.4. Якщо Клієнт бажає скористатися своїм правом на одностороннє розірвання Договору у випадках, які 
прямо передбачені чинним законодавством України, то він зобов‘язаний: 
6.4.1. подати письмове повідомлення про відкликання згоди на укладення Договору особисто чи через 
уповноваженого представника до Кредитодавця або надіслати Кредитодавцю до закінчення строку, 
зазначеного в п. 6.5. цих Умов. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути підписане 
представником за наявності довіреності на вчинення таких дій; 
6.4.2. повернути Товар Організації (у разі отримання Кредиту на придбання Товару); 
6.4.3. протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору 
повернути Кредитодавцю Кредит, одержаний згідно з Договором, та сплатити проценти з дня одержання 
Кредиту до дня подання письмового повідомлення (включно) за ставкою, зазначеною в Оферті. Клієнт не 
зобов'язаний сплачувати будь-які інші збори у зв'язку з відкликанням згоди на укладення Договору. Після 
отримання Кредитодавцем заяви про відкликання згоди на укладення Договору та погашення Клієнтом 
Заборгованості перед Кредитодавцем в повному обсязі, Договір вважається не укладеним. 
6.5. Якщо Клієнт відкликає свою згоду на укладення Договору, то перебіг чотирнадцятиденного строку, 
передбаченого для цього, розпочинається з моменту передачі Клієнту примірника Оферти та її акцепту 
Кредитодавцем. При цьому Договір вважається розірваним лише після виконання Клієнтом своїх 
зобов‘язань перед Кредитодавцем в повному обсязі. 
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. Сторони несуть відповідальність, встановлену цими Умовами, укладеним між сторонами Договором та 
чинним законодавством України. 
7.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – будь-який спір, що 
виникає щодо Договору та/або цих Умов, або у зв’язку з ними, підлягає вирішенню згідно чинного 
законодавства України. 
7.3. Сторони Договору погодили, що на підставі ст. 259 Цивільного кодексу України позовна давність за 
всіма зобов'язаннями, що виникають з умов Договору, в тому числі щодо сплати пені (неустойки) та 
відшкодування збитків, збільшується і становить 20 (двадцять) років. 
 
8. ІНШІ УМОВИ 
8.1. Кредитодавець зобов'язаний повідомити Клієнту пропозицію про внесення змін до Умов не пізніше ніж 
за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати внесення таких змін: 
8.1.1. про зміну умов Договору, передбачених ч. 1 ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування» - 
шляхом направлення письмового повідомлення на адресу (реєстрації або фактичну) проживання Клієнта, 
зазначену в Оферті, рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Датою відправлення 
повідомлення при цьому буде вважатись дата, зазначена в Реєстрі відправленої кореспонденції 
Кредитодавця та/або в квитанції УДППЗ «Укрпошта», та/або в Рекомендованому повідомленні про 
вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу; 
8.1.2. про зміну інших умов Договору, ніж передбачені ч. 1 ст. 12 Закону України «Про споживче 
кредитування», одним/декількома із наступних способів: шляхом здійснення дій згідно з п. 8.1.1. цих Умов; 
шляхом розміщення зазначеної інформації на сайті Кредитодавця в мережі Інтернет за адресою: 
www.paylater.com.ua; 
8.1.3. повідомлення Клієнта вищезазначеними способами прирівнюється до отримання ним пропозиції 
Кредитодавця про внесення змін до цих Умов. 
8.2. Якщо Клієнт, який отримав пропозицію про внесення змін до цих Умов у межах строку для відповіді, 
встановленого в п. 8.1. цих Умов, продовжує користуватися Кредитом, такі дії засвідчують його погодження 
з внесенням змін до цих Умов та їх прийняттям. У разі не згоди із запропонованими змінами, Клієнт може 
звернутись до Кредитодавця для дострокового припинення Договору в порядку, визначеному цими 



 

 

Умовами. 
8.3. Зміна процентної ставки, по якій Кредитодавцем нараховуються проценти за користування Клієнтом 
Кредитом, відбувається шляхом підписання відповідного двостороннього документу. 
8.4. Будь-які зміни, внесені в ці Умови, з моменту набрання ними чинності з дотриманням процедур, 
вказаних у цих Умовах, однаково поширюються на всіх осіб, що уклали Договір з Кредитодавцем, у тому 
числі, на тих, хто уклав Договір раніше дати набрання змінами і доповненнями чинності. У випадку незгоди 
із пропозицією про внесення змін в Умови Клієнт вправі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання 
такої пропозиції відмовитись від Договору. 
8.5. З метою підтримки належного ступеня інформованості Клієнта щодо чинних редакцій цих Умов, у тому 
числі гарантованого ознайомлення Клієнта з пропозиціями про внесення змін в ці Умови, Клієнт 
зобов'язаний періодично ознайомлюватися з сайтом Кредитодавця для одержання відомостей про 
пропозиції щодо внесення змін в ці Умови. Відвідування Клієнтом відповідних розділів сайту Кредитодавця 
в мережі Інтернет за адресою www.paylater.com.ua (що містять інформацію про чинні Умови, а також 
пропозиції про внесення змін в Умови) прирівнюється до звернення Клієнта за відповідною інформацією 
безпосередньо до Кредитодавця. 
8.6. При оформленні зі сторони Кредитодавця будь-яких документів, що направляються на адресу Клієнта, 
такі документи можуть бути підписані на розсуд Кредитодавця будь-якою уповноваженою на те особою 
Кредитодавця (в тому числі на підставі довіреності) так і скріплені аналогом власноручного підпису та 
печатки уповноваженої особи Кредитодавця шляхом факсимільного відтворення такого підпису та печатки 
за допомогою засобів механічного або іншого копіювання або шляхом іншого відтворення такого підпису та 
печатки (наприклад, типографським способом). Зразок аналога власноручного підпису та печатки 
уповноваженої особи Кредитодавця: 

 

 

 

 

 
8.7. Кредитодавець має право направляти Клієнту відомості про виконання/неналежне виконання 
Клієнтом своїх зобов‘язань за Договором, іншу інформацію, пов‘язану із Договором, а також комерційні 
пропозиції Кредитодавця та рекламні матеріали за допомогою поштових відправлень, електронних засобів 
зв‘язку, SMS-повідомлень на адреси (в т.ч. і на поштову адресу місця роботи Клієнта)/номери телефонів, 
адреси електронної пошти, повідомлені Клієнтом Кредитодавцю в Оферті, або іншим чином, та Клієнт 
погоджується, що направлення вказаної інформації на адреси (в т.ч. і на поштову адресу місця роботи 
Клієнта)/номери телефонів, повідомлених Клієнтом, Кредитодавець буде здійснювати як самостійно, так і з 
залученням контрагентів (операторів мобільного зв’язку тощо). При цьому Клієнт несе всі ризики, пов‘язані 
з тим, що направлена Кредитодавцем інформація стане доступною третім особам. 
8.8. У випадку, якщо в Оферті Клієнтом зазначена адреса електронної пошти, Кредитодавець має право 
направляти за вказаною адресою електронної пошти документи, передача/вручення/направлення Клієнту 
яких передбачені укладеними між Клієнтом та Кредитодавцем договорами (включаючи кредитні 
договори), а також інші документи та інформацію на розсуд Кредитодавця. Зазначення Клієнтом адреси 
електронної пошти в Оферті є підтвердженням того, що: а) Клієнт має технічні та інші можливості для 
отримання та ознайомлення з документами та іншою інформацією, які будуть направлятися Клієнту 
Кредитодавцем з використанням електронних засобів зв‘язку на вказану адресу електронної пошти; б) 
Клієнт розуміє і згоден з тим, що Кредитодавець не несе відповідальність за збитки, витрати, а також інші 
негативні наслідки, які можуть виникнути у випадку, якщо документи та інша інформація, направлені 
Клієнту Кредитодавцем за вказаною Клієнтом адресою електронної пошти, стануть відомі третім особам. 
8.9. Кредитодавець має право для здійснення контролю якості обслуговування на свій розсуд вести запис 
телефонних переговорів з Клієнтом при його зверненні до Кредитодавця, а також використовувати запис 
для підтвердження факту такого звернення. 
8.10. Всі ризики, пов‘язані з істотною зміною обставин, з яких Клієнт виходив при укладенні Договору, 
Клієнт бере на себе, і такі обставини не є підставою для зміни або розірвання Договору, а також 
невиконання Клієнтом зобов‘язань за Договором. 
8.11. Цим Клієнт дає дозвіл на те, що телеграма/лист - повідомлення/SMS-повідомлення/лист - 
повідомлення на електронну пошту про акцепт Кредитодавцем пропозицій (оферт) Клієнта можуть бути 



 

 

направлені у спосіб, що не виключає можливості ознайомлення третіх осіб з інформацією про укладення 
вказаних в цих пропозиціях (офертах) договорів. 
8.12. Договір набуває чинності з моменту його акцепту Кредитодавцем, який визначається Офертою, та діє 
до виконання сторонами взятих на себе зобов‘язань в повному обсязі. 
8.13. Клієнт дає згоду на використання і обробку свого власного зображення в межах правовідносин по 
Договору, на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, 
використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) його 
персональних даних (в тому числі даних, що стосуються його здоров'я), на збирання Кредитодавцем цих 
персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, 
на визначення на власний розсуд Кредитодавця порядку доступу третіх осіб до персональних даних 
Клієнта, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим 
суб'єктам відносин (в тому числі іноземним), пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на 
власний розсуд Кредитодавця, відповідно до мети, сформульованої в законах, інших нормативно-правових 
актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність Кредитодавця для цілей: 
надання Кредитодавцем фінансових послуг, а також здійснення Кредитодавцем іншої діяльності відповідно 
до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема але не обмежуючись, 
виконання зобов’язання щодо ідентифікації клієнтів. Клієнт підтверджує, що: 
8.13.1. згода на обробку його персональних даних надається з моменту підписання даної згоди на весь строк 
зберігання Кредитодавцем відповідних документів/інформації, визначений згідно законодавства, після 
припинення правовідносин між Клієнтом та Кредитодавцем; 
8.13.2. умови цієї згоди застосовуються також до відносин між Клієнтом та Кредитодавцем, які виникли з 
моменту отримання Кредитодавцем персональних даних Клієнта. Протягом десяти робочих днів з дня 
включення персональних даних Клієнта до бази персональних даних Кредитодавця, Клієнта було 
повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору 
персональних даних, про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, та 
осіб, яким передаються персональні дані Клієнта. 
8.14. У разі відмови Кредитодавцем від акцепту Оферти не на підставі інформації, отриманої з офіційних 
джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, Кредитодавець не зобов’язаний 
повідомляти особі, що надала таку Оферту Кредитодавцю, причини такої відмови та надавати з цієї 
підстави довідки та/або інші подібні документи.   
                                                


	2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
	3. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ДОСТРОКОВА ВИМОГА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
	4. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ КЛІЄНТА ТА КРЕДИТОДАВЦЯ
	5. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
	6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АБО ЗАМІНИ ТОВАРУ, ОСОБЛИВОСТІ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ
	8. ІНШІ УМОВИ


