
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості: 

Датою виникнення Заборгованості є наступний календарний день після настання належної дати 

платежу, що визначена Графіком платежів. 

Позичальник зобов’язаний повністю повернути суму отриманого кредиту, нарахованих 

процентів за користування кредитом відповідно до умов, що встановлені цим Договором та Графіком 

платежів, та сплатити нараховану неустойку, якщо вона була нарахована відповідно до умов цього 

Договору. 

Заборгованість підлягає сплаті шляхом перерахування грошових коштів Позичальником на 

поточний рахунок Кредитодавця, що зазначений в цьому Договорі одним із наступних способів: 

- ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки через Особистий кабінет або  

- здійснення платежу через будь-яку банківську установу на поточний рахунок Кредитодавця, 

зазначений в цьому Договорі. При цьому Позичальник підтверджує, що він повідомлений та розуміє, 

що відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», 

внутрішньобанківський переказ виконується в строк до двох операційних днів, а міжбанківський 

переказ виконується в строк до трьох операційних днів, в зв’язку з чим фактичне погашення 

Заборгованості за Договором може відбутися в будь-який день в межах вищезазначених строків, що 

може спричинити прострочення виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором. 

Усі ризики, пов'язані з безготівковим перерахуванням (зарахуванням) грошових коштів в 

рахунок сплати заборгованості за Договором, несе Позичальник, в тому числі і коли оплата була 

здійснена з платіжної картки, яка не належить Позичальнику. 

Зарахування грошових коштів на виконання зобов’язань Позичальника відповідно до цього 

Договору здійснюється в наступній послідовності:  

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені 

проценти за користування кредитом;  

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та нараховані проценти за користування кредитом;  

3) у третю чергу сплачується неустойка. 

Сума Заборгованості постійно оновлюється Кредитодавцем в режимі реального часу в 

Особистому кабінеті Позичальника на сайті Кредитодавця, та може бути в будь-який момент 

перевірена Позичальником в Особистому кабінеті на сайті Товариства. При цьому, необхідно 

враховувати можливий час затримки зарахування грошових коштів Позичальника на поточний 

рахунок Кредитодавця. 


