Паспорт споживчого кредиту продукту "ВЕОКАРД"
до Договору № ____________
від _______________ р.
1. Інформація та контактні дані Кредитодавця
Найменування Кредитодавця та його
Товариство з обмеженою відповідальністю
структурного
або
відокремленого
"МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"
підрозділу,
в
якому
поширюється
інформація
Місцезнаходження Кредитодавця та адреса
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15,
структурного
або
відокремленого
літера Б, поверх перший
підрозділу,
в
якому
поширюється
інформація
Ліцензія/Свідоцтво
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ІК
№ 105 від 21.03.2013, видане Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг
Ліцензія з Надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту від 14.05.2015 року,
переоформлена
26.01.2017
року,
розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року № 163 "Про
переоформлення деяким фінансових установам діючих
ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню", діє безстроково.
Номер контактного телефону
Тел. (служба підтримки): 0 800 21 53 00, 5300
Адреса електронної пошти
support@veocard.com.ua
Адреса офіційного веб-сайту
https://moneyveo.ua
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування кредитного посередника
Місцезнаходження
Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту
Відновлювальна кредитна лінія
Сума/ліміт кредиту, грн
Від 2 000 грн до 50 000 грн
Строк кредитування, днів
До 1825 днів з можливістю продовження
Мета отримання кредиту
На споживчі цілі
Спосіб та строк надання кредиту
Кредит видається шляхом перерахування грошових
коштів за реквізитами Платіжної картки Позичальника,
випущеної йому Банком в рамках продукту ВЕОКАРД.
Видача Кредиту відбувається Траншами, шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок
Позичальника, відкритий Банком в рамках продукту
ВЕОКАРД, суми Кредиту в розмірі еквівалентній сумі
кожної Авторизованої операції в рамках погодженого
Кредитного ліміту.
Можливі види (форми) забезпечення
ні
кредиту
Необхідність
проведення
оцінки
ні
забезпечення кредиту
Мінімальний розмір власного платежу
ні
(фінансової участі) споживача за умови
отримання
кредиту
на
придбання
товару/роботи/послуги, %
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної
вартості кредиту для споживача
Дисконтна процентна
Дисконтна процентна
ставка протягом першого ставка протягом другого та
календарного місяця з дати наступних календарних
отримання першого
місяців з дати отримання
Траншу за Договором

першого Траншу за
Договором
361,35
фіксована
-

Процентна ставка, відсотків річних
182,5
Тип процентної ставки
Порядок зміни змінюваної процентної
ставки
Платежі за додаткові та супутні послуги
Кредитодавця, обов’язкові для укладання
договору, грн:
послуги нотаріуса
ні
послуги оцінювача
ні
послуги страховика
…..
Застереження: витрати на такі послуги
можуть змінюватися протягом строку дії
договору про споживчий кредит
Платежі за послуги кредитного посередника,
ні
що підлягають сплаті споживачем, грн*
Загальні витрати за кредитом, грн
(Розраховано з припущення надання суми
Кредиту в розмірі 10 000 грн 1 (першого)
числа місяця та повернення всієї суми
1 500,00 грн
2 970,00 грн
наданого Кредиту і сплати процентів за 30
(тридцять) днів користування Кредитом в
поточному місяці 5 (п'ятого) числа
наступного місяця.)
Орієнтовна загальна вартість кредиту для
споживача за весь строк користування
кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки,
комісії та інші платежі), грн
(Розраховано з припущення надання суми
Кредиту в розмірі 10 000 грн 1 (першого)
11 500,00 грн
12 970,00 грн
числа місяця та повернення всієї суми
наданого Кредиту і сплати процентів за 30
(тридцять) днів користування Кредитом в
поточному місяці 5 (п'ятого) числа
наступного місяця.)
Реальна річна процентна ставка, відсотків
річних
(Розраховано з припущення надання суми
Кредиту в розмірі 10 000 грн 1 (першого)
числа місяця та повернення всієї суми
348%
1531%
наданого Кредиту і сплати процентів за 30
(тридцять) днів користування Кредитом в
поточному місяці 5 (п'ятого) числа
наступного місяця.)
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості
кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування,
викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом
погодженого строку, а Кредитодавець і споживач 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 про споживчий кредит.
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 споживача.
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність
Позичальник зобов'язаний протягом 5 (п'яти)
внесення
календарних днів після закінчення кожного календарного
місяця дії Договору оплатити всі фактично нараховані
протягом попереднього календарного місяця проценти за
користування Кредитом. У разі закінчення чи дострокового
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припинення Договору, Позичальник сплачує всі фактично
нараховані проценти не пізніше ніж протягом 5 (п'яти)
календарних днів від дати закінчення строку дії Договору чи
його дострокового припинення.
Основна сума кредиту має бути повернена
Позичальником не пізніше ніж протягом 5 (п'яти)
календарних днів після закінчення строку дії Договору або
його дострокового припинення.
6. Додаткова інформація
Наслідки прострочення виконання та/або
невиконання зобов’язань за договором про
споживчий кредит:
пеня
штрафи
10% від суми кожного простроченого платежу
процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов’язання щодо повернення
кредиту
інші платежі
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій
чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови Кредитодавця
від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від
так
договору про споживчий кредит протягом 14
календарних днів у порядку та на умовах,
визначених Законом України "Про споживче
кредитування".
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної
з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок
повідомлення Кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням
відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті
споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної Кредитодавцем оцінки кредитоспроможності
споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір
доходів тощо.
Дата надання інформації:
Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:
_________________ р.
__________________ р.
Кредитодавець:
Директор
/ Андронікова О.О. /
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.
Реквізити споживача:

__________________ р., /_________________/
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ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ № _________________
м. Київ

_______________________

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(далі – «Кредитодавець»), в особі директора Андронікової О.О., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
та
_______________, паспорт ______________, виданий _______________________, податковий номер
______________ (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей Договір
№ ___________ від ___________________ року (далі – «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1.
За цим Договором Кредитодавець надає Позичальникові Кредит у вигляді відновлювальної
Кредитної лінії в розмірі Кредитного ліміту Від 2 000 до 50 000 грн на умовах строковості, зворотності,
платності, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплачувати проценти Кредитодавцю відповідно
до умов, зазначених у цьому Договорі додатках до нього та Правилах надання грошових коштів у позику, в
тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «ВЕОКАРД» Товариства з обмеженою відповідальністю
«МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – «Правила»).
1.2.
Сума Кредитного ліміту, вказана в п. 1.1. Договору, це максимальна сума Кредиту, яка
протягом строку дії Договору одночасно може бути у розпорядженні Позичальника.
1.3.
Кредит надається Позичальнику в сумі встановленого Кредитного ліміту повністю або
частинами (Траншами), з відкладною обставиною, якою є моменту проведення кожної Авторизованої операції
з використанням Платіжної картки. Кожен Транш, наданий згідно цього Договору, є еквівалентний сумі
Авторизованої операції здійсненої Позичальником в рамках цього Договору.
1.4.
Позичальник в будь-який час, протягом всього строку дії Договору, може збільшити суму
Кредиту (отримати черговий Транш) в межах Кредитного ліміту шляхом проведення нових Авторизованих
операцій, а також повернути Кредит повністю або частково. Повернення Кредиту в повному обсязі не
позбавляє права Позичальника отримати нові Транші, протягом строку дії Договору.
1.5.
Загальна сума Кредиту за цим Договором складається з сум Кредиту (Траншів) отриманих
протягом всього строку дії Договору, передбаченого п. 1.7. Договору.
1.6.
Позичальник має право користуватися Кредитом від дати фактичного отримання суми
Кредиту за кожним Траншем (за результатами здійснення першої Авторизованої операції) та до закінчення
строку дії Договору чи його дострокового розірвання.
1.7.
Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом 5 (п'яти)
років, а в частині розрахунків до повного та належного їх виконання. У разі якщо за 30 (тридцять) днів до
закінчення строку дії Договору жодна з Сторін не повідомить іншу Сторону про бажання розірвати Договір,
його дія продовжується кожен раз на той самий строк, але не небільші ніж три рази.
1.8.
Позичальник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення кожного
календарного місяця дії Договору (далі – «Пільговий період»), оплатити всі фактично нараховані протягом
попереднього календарного місяця проценти за користування Кредитом (далі – Обов'язковий платіж). У разі
закінчення чи дострокового припинення Договору, Позичальник сплачує всі фактично нараховані проценти
не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів від дати закінчення строку дії Договору чи його
дострокового припинення.
1.9.
Основна сума Кредиту має бути повернена Позичальником не пізніше ніж протягом 5 (п'яти)
календарних днів після настання однієї з наступних обставин:
1.9.1. закінчення строку дії Договору, в порядку передбаченому п. 1.7. Договору;
1.9.2. у випадку дострокового припинення дії Договору, в порядку передбаченому п. 2.1.1.7
Договору;
1.10. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється щоденно починаючи з першого
дня надання суми Кредиту Позичальнику (здійснення першого та наступних Траншів) та до дати фактичного
повернення всієї суми Кредиту, в наступних розмірах:
1.10.1. або 730 % (сімсот тридцять відсотків) річних від суми наданого Кредиту, що становить 2 %
(два відсотка) за кожен день користування Кредитом (далі – «Базова процентна ставка»);
1.10.2. або 361,35 % (триста шістдесят одна ціла тридцять п'ять сотих відсотка) річних від суми
наданого Кредиту, що становить 0,99 % (нуль цілих дев'яносто дев'ять сотих відсотка) за кожен день
користування Кредитом (далі – «Дисконтна процентна ставка»), у разі якщо Позичальником здійснено
Обов'язковий платіж за попередній місяць. На період від дати отримання першого Траншу за Договором до
останнього дня місяця в якому отриманий перший Транш за Договором нарахування процентів здійснюється
за Дисконтною процентною ставкою в розмірі 182,5 % (сто вісімдесят дві цілих п'ять десятих відсотка) річних
від суми наданого Кредиту, що становить 0,5 % (нуль цілих п'ять десятих відсотка) за кожен день
користування Кредитом.
1.11.
Не внесення Позичальником Обов'язкового платежу є відкдальною обставиною, в розумінні
ст. 212 Цивільного кодексу України, застосування до відносин між Сторонами правил нарахування процентів
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за Базовою процентною ставкою з першого дня місяця в якому не здійснено Обов'язкового платежу. У разі
настання вищезазначеної відкладальної обставини застосування Базової процентної ставки, правила
нарахування процентів за Дисконтною процентною ставкою скасовуються. З наступного дня після повного
погашення заборгованості за нарахованими процентами, до відносин між Сторонами знову застосовуються
правила нараховування процентів за Дисконтною процентною ставкою, відповідно до п. 1.10.2. Договору.
1.12. У разі якщо протягом Пільгового періоду, Позичальник здійснить повне або часткове дострокове
повернення основної суми Кредиту, що отримана за Траншами здійсненими в попередні місяці, зобов'язання
Позичальника по оплаті процентів за період з першого дня поточного Календарного місяця по дату
дострокового повернення Кредиту розраховуються від суми Кредиту яка залишається у користуванні
Позичальника.
1.13. У випадку надходження платежу протягом трьох календарних днів після закінчення
Пільгового періоду, Кредитодавець приймає виконання такого зобов'язання як належне виконання.
1.14. Відповідно до положень п. 1.12 та п. 1.13 Договору, на період Пільгового періоду та трьох
календарних днів після його закінчення, нарахування процентів та неустойки в обліку Кредитодавця
призупиняється. В день внесення Обов'язкового платежу або на четвертий день після закінчення Пільгового
періоду Кредитодавець здійснює донарахування зобов'язань Позичальника, в тому числі зобов'язань
пов'язаних з настанням відкладальних обставини передбачених Договором, за винятком випадку коли
протягом Пільгового періоду та трьох календарних днів після його закінчення Позичальник здійснить повне
повернення всієї суми Кредиту.
1.15. Проценти за користування Кредитом, в розмірі визначеному згідно п. 1.10. Договору, на суму
Кредиту, яка фактично знаходиться в користуванні у Позичальника, до моменту повного повернення суми
наданого Кредиту.
1.16. Кредитодавець має право зменшувати розмір Дисконтної процентної ставки шляхом
проведення відповідних акцій, про що Кредитодавець сповіщає Позичальника в порядку передбаченому
Договором.
1.17. Орієнтовна реальна річна процентна ставка, орієнтовна загальна вартість кредиту на дату
укладення Договору та всі припущення, використані для обчислення орієнтовної реальної річної процентної
ставки та/або орієнтовної загальної вартості кредиту наведено в Паспорті споживчого кредиту, що є
невід'ємним додатком до цього Договору. Сторони погодили, що у зв'язку з наданням Кредиту у формі
Кредитної лінії та на підставі п. 10 ч. 1 ст. 12 Закону України "Про споживче кредитування" графік платежів
по Договору не надається.
1.18. Сторони погодили, що настання відкладальних обставин, що мають наслідком застосування
Базової процентної ставки, не є зміною істотних умов цього Договору та не потребує внесення змін цього
Договору шляхом укладення додаткових угод до нього. Усі істотні умови Договору, в тому числі розмір
процентних ставок та порядок їх застосування, погоджені Сторонами під час укладення цього Договору.
1.19. Збільшення розміру Дисконтної та Базової процентних ставок в порядку, що не визначений цим
Договором в односторонньому порядку Кредитодавцем без згоди Позичальника не допускається.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.
Права та обов’язки Кредитодавця
2.1.1. Кредитодавець має право:
2.1.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом
та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором;
2.1.1.2. в односторонньому порядку зменшити Кредитний ліміт та/або вимагати від Позичальника
дострокового повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом у разі виявлення
недостовірної, неповної або помилкової інформації у Заявці на отримання Кредиту, та/або отримання
негативної інформації про Позичальника в Бюро кредитних історій, та/або в разі дострокового припинення
надання Кредитодавцем фінансових послуг, та/або у разі дострокового розірвання Договору в порядку
передбаченому Договором, та/або прострочення сплати нарахованих процентів Позичальником;
2.1.1.3. ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку, Позичальника, до
повного погашення Заборгованості;
2.1.1.4. відмовити у видачі Кредиту, у разі технічної неможливості перерахувати кошти
Позичальнику;
2.1.1.5. укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будьякою третьою особою;
2.1.1.6. у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань, без узгодження з ним
передавати інформацію про нього третім особам, у тому числі бюро кредитних історій.
2.1.1.7. достроково припинити дію Договору у разі прострочення Кредитодавцем оплати
нарахованих процентів хоча б на один календарний день, шляхом повідомлення про це Позичальника в
порядку передбаченому внутрішніми правилами надання фінансових послуг Кредитодавця. При цьому
договір вважається розірваним з моменту відправки відповідного повідомлення;
2.1.1.8. у разі наявності у Позичальника простроченої заборгованості, відмовити Позичальнику у
здійснені наступних Траншів.
2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:
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2.1.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі
дострокове - як частинами, так і в повному обсязі);
2.1.2.2. на вимогу Позичальника надати інформацію, обов’язок надання якої встановлено
законодавством України;
2.1.2.3. повідомити Позичальника про зміну Правил шляхом опублікування їх нової редакції на сайті
Кредитодавця www.moneyveo.ua.;
2.1.2.4. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
2.2. Права та обов’язки Позичальника
2.2.1. Позичальник має право:
2.2.1.1. в будь-який час повернути Кредит як в повному обсязі, так і частинами, або збільшити суму
Кредиту в межах кредитного ліміту, при цьому Позичальник сплачує проценти за користування грошовими
коштами лише за фактичну кількість днів користування Кредитом, з урахуванням п. 1.12 Договору;
2.2.1.2. сплатити проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичної суми Кредиту та строку
користування Кредитом;
2.2.1.3. на доступ до інформації, право на отримання якої встановлено законодавством України;
2.2.1.4. звернутися до Кредитодавця з проханням про продовження строку надання Кредиту та/або
реструктуризації зобов’язань за Договором;
2.2.1.5. протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від такого Договору
без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку Позичальник
зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом
відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє
Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних
підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку,
визначеному законодавством). Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про
відмову від Договору про споживчий кредит, Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові
кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх
повернення за ставкою, встановленою Договором про споживчий кредит.
2.2.1.6. ініціювати дострокове припинення дії цього Договору у разі відсутності заборгованості щодо
сплати Кредиту, процентів, неустойки та інших платежів передбачених Договором та чинним законодавством
України. При цьому Договір вважається припиненим не раніще ніж після спливу 180 (сто вісімдесяти днів)
від дати здійснення Позичальником останньої Авторизованої операції та подання Кредитодавцю заяви про
дострокове припинення Договору.
2.2.2.
Позичальник зобов’язаний:
2.2.2.1. здійснювати повернення суми Кредиту та нарахованих процентів, на банківський рахунок
Кредитодавця, що вказаний в реквізитах Договору або іншим доступним способом описаним на Сайті
Кредитодавця;
2.2.2.2. у випадку неповної та/або невчасної сплати Кредиту та процентів за користування ним,
сплатити також неустойку та інші нарахування, передбачені умовами цього Договору;
2.2.2.3. вчасно повідомляти про зміну своїх Даних;
2.2.2.4. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором;
2.2.2.5. щоденно заходити до Особистого кабінету з метою ознайомлення із, станом поточної
заборгованості (за наявності) чи іншою інформацією, яка стосується цього Договору.
3. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
3.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним
законодавством України.
3.2. Порушенням умов цього Договору вважається його невиконання або неналежне виконання або
отримання Кредиту Позичальником при використанні недостовірної, неповної, або помилкової інформації.
3.3. За прострочення оплати кожного з платежів, що передбачені Договором, Позичальник
зобов'язується сплатити на користь Кредитодавця штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від суми кожного
з прострочених платежів.
3.4. Загальний розмір неустойки не може перевищувати половини від розміру наданого
Позичальнику Кредиту.
3.5. Нарахування неустойки здійснюється Кредитодавцем з урахуванням обмежень встановлених
Законом України «Про споживче кредитування» та Законом України «Про захист прав споживачів».
3.6. Позичальник несе передбачену законодавством відповідальність, включаючи кримінальну, за
використання чужих персональних даних та/або умисне отримання Кредиту за чужими та/або підробленими
документами.
3.7. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його
умов, яке мало місце під час дії Договору.
3.8. У випадку порушення Позичальником умов Договору Кредитодавець має право здійснити будьякі передбачені законодавством дії для захисту своїх прав та інтересів.
3.9. Кредитодавець не несе відповідальності за передачу третім особам та/чи не збереження
Позичальником своїх Даних, свого Логіну Особистого кабінету та Пароля від Особистого кабінету.
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3.10. Сторони дійшли згоди, що строки позовної давності щодо стягнення неустойки закінчуються
разом зі строками позовної давності за основним зобов’язанням.
3.11. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у
повному обсязі сплачена Позичальником сума погашає вимоги у такій черговості:
3.11.1. у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування Кредитом;
3.11.2. у другу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Кредиту;
3.11.3. у третю чергу сплачуються нараховані проценти за користування Кредитом
3.11.4. у четверту чергу сплачуються сума Кредиту, що підлягає поверненню згідно Графіку платежів;
3.11.5. у п'яту чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору.
4. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ
4.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Правила та Паспорт споживчого кредиту. Уклавши цей
Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується
неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на Сайті Кредитодавця: www.moneyveo.ua.
4.2. Позичальник надає згоду на передачу Банком та отримання Кредитодавцем всієї інформації про
операції проведені з використанням Платіжної карти та про рух коштів на банківському рахунку
Позичальника управління яким здійснюється з використанням Платіжної картки.
4.3.
Сторони погоджуються, що проценти в розмірі передбаченому Договором нараховуються
протягом всього строку користування Позичальником грошовими коштами. Проценти нараховані після
закінчення строку дії Договору чи його дострокового припинення, є процентами, що нараховуються за
понадстрокове користування грошовими коштами, в розумінні ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України.
4.4. 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 Закону України «Про електронну комерцію», що має таку саму юридичну силу як і
власноручний підпис.
4.5. Усі терміни не визначені в даному Договорі, використовуються у значеннях, визначених
Правилами та/або чинним законодавством України.
4.6. У разі наявності розбіжностей між положеннями даного Договору та положеннями Правил,
перевагу мають положення Договору.
4.7. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в розділі 5
цього Договору.
4.8. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним
законодавством України.
4.9. Позичальник засвідчує, що умови цього Договору є розумними, справедливими, добросовісними
та не містять дисбалансу прав та обов'язків Кредитодавця та Позичальника.
4.10. 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 Договору є
взаємовигідними для кожної із Сторін. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при
укладенні Договору, Договір може бути змінений або розірваний тільки за згодою Сторін.
4.11. Позичальник надає свою безвідкличну згоду на те, що сума неповерненого Кредиту, не
сплачених процентів, неустойки та інших нарахувань може бути примусово стягнута через суд загальної
юрисдикції або на підставі виконавчого напису нотаріуса обраного Кредитодавцем.
4.12. Сторони погоджуються що спір між Сторонами щодо цього Договору не може бути передано на
розгляд до третейського суду.
4.13. Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, вимоги надання якої
передбачені законодавством України, в тому числі інформацію передбачену ст. 9 Закону України «Про
споживче кредитування» та ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», яка необхідна для отримання споживчого кредиту, включаючи інформацію що наведена
в Паспорті споживчого кредиту та Правилах;
- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства України та забезпечує
правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.
4.14. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від зобов'язання повернути
Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та нести іншу відповідальність, передбачену цим
Договором.
4.15. З дати укладення цього Договору всі попередні договори кредитного продукту "ВЕОКАРД", що
були укладені між Сторонами, втрачають свою силу.
4.16. Цей Договір є електронним документом створеним і збереженим в Інформаційнотелекомунікаційній системі Кредитодавця та перетвореним електронними засобами у візуальну форму.
4.17. Підписуючи цей Договір Позичальник надає свою згоду Кредитодавцю та будь-якій особі, яка в
подальшому набуде прав вимоги за цим Договором, на доступ до інформації, що складає його кредитну
історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до
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Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього Договору, визначеної Законом
України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".
4.18. Заміна боржника в зобов'язаннях щодо повернення Кредиту та сплати процентів за користування
ним без письмової згоди Кредитодавця не допускається.
5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОЗИЧАЛЬНИК:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
________________________
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА
Паспорт _______, виданий __________________.
ДОПОМОГА»
Україна, _______________, ______________
Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька,
Податковий номер: _____________
буд.15, літера Б, поверх перший
Електронна адреса: ________________
Код ЄДРПОУ: 38569246
Номер телефону: ____________________
Платник податку на прибуток на загальних підставах
п/р № UA05 3007 1100 0002 6503 0527 0096 8
email: support@moneyveo.ua
Тел. (служба підтримки): 0 800 21 9393
Директор
_________________________

Андронікова О.О.
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