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                                   Додаток до ПРАВИЛ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ,  

В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА»,  

затверджених Наказом № 2-ОД від 30.03.2020 року 

 
 

Примірний паспорт споживчого кредиту 
Інформація, яка надається споживачу відповідно до Закону України «Про споживче 

кредитування» 
 

1. Інформація та контактні дані кредитодавця 

Найменування кредитодавця та його структурного або 
відокремленого підрозділу, в якому поширюється 
інформація. 

ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або 
відокремленого підрозділу, в якому поширюється 
інформація. 

03124, Україна, місто Київ, Солом'янський район, бульвар 
Івана Лепсе (Вацлава Гавела), будинок 4. 

Ліцензія/Свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 
489 від 07.08.2014 р, видане Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг 
Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту, видана Нацкомфінпослуг 18.05.2017 р., 
в електронному вигляді та  розміщена на сайті 
https://kis.nfp.gov.ua/. 

Номер контактного телефону +38(044)539-00-72 
+38(067)539-00-72 

Адреса електронної пошти evplsys@gmail.com; info@paypong.com.ua 

Адреса офіційного веб-сайту https://paypong.ua/ 

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника 

Найменування кредитного посередника Відсутній 

Місцезнаходження -- 

Номер контактного телефону -- 

Адреса електронної пошти -- 

Адреса офіційного веб-сайту -- 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача 

Тип кредиту кредит 

Сума / ліміт кредиту, грн.   

Строк кредитування  

Мета отримання кредиту  

Спосіб та строк надання кредиту Безготівковим шляхом на строк, визначений договором про 
споживчий кредит. 

Можливі види (форми) забезпечення кредиту без забезпечення 

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту 
(так/ні) 

ні 

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) 
споживача за умови отримання кредиту на придбання 
товару/роботи/послуги, % 

0% 

4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача 

Процентна ставка, відсотків річних Процентна ставка – ___% в день 
Річна відсоткова ставка – ___% 

Тип процентної ставки Фіксована 

Порядок зміни змінюваної процентної ставки -- 

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 про споживчий кредит 

Відсутні 

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають 
сплаті споживачем, грн.* 

Відсутні 

Загальні витрати за кредитом, грн. ___ грн. 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь 
строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, 
комісії та інші платежі), грн. 

____ грн. 

Орієнтовна реальна річна процентна ставка, відсотків річних ____ % 

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 про споживчий кредит. Орієнтовна реальна 
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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 та сплати процентів за користування споживчим кредитом 

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення 1 платіж в останній день строку повернення кредиту, 
встановленого договором про споживчий кредит 

Порядок сплати процентів за користування споживчим 
кредитом 

1 платіж в останній день строку повернення кредиту, 
встановленого договором про споживчий кредит 

Черговість погашення вимог за договором про споживчий 
кредит 

У разі недостатності суми здійсненого платежу для 
виконання зобов'язання за договором про споживчий кредит 
у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитодавця у 
такій черговості: 
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення 
сума кредиту та прострочені проценти за користування 
кредитом; 
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за 
користування кредитом; 
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі 
відповідно до договору про споживчий кредит. 

6. Додаткова інформація 

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для 
отримання кредиту (так/ні): 

ні 

Послуги нотаріуса ні 

Послуги оцінювача ні 

Послуги страховика ні 

6. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит: 

- пеня 1,5% в день від фактичного залишку отриманої 
Позичальником суми кредиту, при невиконанні зобов’язання 
щодо повернення кредиту, але в будь-якому разі не більше 
50% від суми кредиту за весь строк користування кредитом 

- штрафи Відсутні 

-процентна ставка за неправомірне користування 
кредитними коштами (після закінчення строку повернення 
кредиту, встановленого договором про споживчий кредит), 
яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо 
своєчасного повернення кредиту 

Згідно стандартної процентної ставки, зазначеної в договорі 
про споживчий кредит, починаючи з першого дня видачі 
споживчого кредиту. 

-інші платежі Відсутні 

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 договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, 
визначених умовами договору та Законом України "Про споживче кредитування". 

Споживач має право достроково повернути кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням.  

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 дати 
припинення договору про споживчий кредит 

Підпис кредитодавця: Директор О.І. Шевцова 

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. 

Підпис споживача: Дата, ПІБ, телефон 
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1. ОФЕРТА 

Дана пропозиція є офертою в розумінні ч.3 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» та у розумінні ст. ст. 641, 642 

Цивільного кодексу України укладення Договору на нижчевикладених умовах: 

 

 
 ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ № _______ від __.__.____ року,  м. Київ. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА”, Свідоцтво про реєстрацію фінансової 

установи серії ФК № 489 (надалі – «Кредитодавець»), в особі Директора Шевцової Олени Іванівни, що діє на підставі Статуту, 

платник податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та ___________ (надалі – «Позичальник»), паспорт серії __ 

№______, виданий __________________ ________ року, ІПН __________, з іншої Сторони, а разом – «Сторони», уклали цей 

Договір про споживчий кредит (надалі – «Договір»), на наступних умовах: 

1. За цим Договором Кредитодавець надає Позичальнику споживчий кредит (надалі - «Кредит») у розмірі та на умовах, 

встановлених цим Договором, а Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцеві Кредит та сплатити плату (Проценти) 

за користування Кредитом на умовах, встановлених цим Договором. 

2. Параметри та умови Кредиту, параметри, порядок і графік повернення Кредиту та сплати Процентів: 

2.1 Сума (загальний розмір) Кредиту: _______ грн.  

2.2 Строк Кредиту: __  календарних днів. 

2.3 Термін повернення Кредиту: «_____»__________20____р. 

2.4 Стандартна процентна ставка/день: ____% (фіксована). 

2.5 Тип Кредиту – кредит. 

2.6 Мета Кредиту – ___________________. 

2.7 Кредит надається в безготівковій формі шляхом перерахування суми Кредиту на банківський картковий рахунок 

Позичальника (поточний рахунок Позичальника, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного 

засобу (банківської платіжної картки). 

Для Договору реструктуризації: Кредит надається в безготівковій формі шляхом перерахування фактичного залишку суми 

Кредиту за Договором про споживчий кредит №_______ від __.__.____ р. на цей Договір №______ від __.__.____ р. 

2.8 Кредит вважається наданим Кредитодавцем Позичальнику з моменту списання коштів з поточного рахунку Кредитодавця в 

банківський установі, що його обслуговує, при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок Позичальника (поточний 

рахунок Позичальника, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу (банківської 

платіжної картки). 

Для Договору реструктуризації: Кредит вважається наданим Кредитодавцем Позичальнику з моменту закриття Договору про 

споживчий кредит №_______ від __.__.____ р. та з моменту зарахування фактичного залишку суми Кредиту за Договором 

про споживчий кредит №________ від __.__.____ р. на цей Договір №________ від __.__.____ р. 

2.9 Забезпечення Кредиту – без забезпечення. 

2.10 Повернення Кредиту та сплата Процентів за користування Кредитом здійснюється Позичальником в строки, встановлені 

Графіком повернення Кредиту та сплати Процентів згідно з п. 2.13. цього Договору шляхом перерахування грошових коштів 

за наступними банківськими реквізитами Кредитодавця:  

поточний рахунок  для повернення Кредиту та сплати процентів (IBAN): UA533348510000000000265061662,  

банк: АТ "ПУМБ", код банку (МФО): 334851 

Одержувач платежу: ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА»,  

код ЄДРПОУ Одержувача: 39269220. 

2.11 Момент повернення Кредиту та сплати Процентів - зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, 

зазначений в п. 2.10. цього Договору. 

2.12 Способи повернення Кредиту та сплати Процентів - через Особистий кабінет на сайті Paypong.ua та у терміналах 

самообслуговування. 

2.13 Графік повернення Кредиту та сплати Процентів: 

Дата 
надання 
Кредиту 

Дата 
повернення 

Кредиту 
(останній день) 

Розмір 
стандартних 
процентів, у 

день 

Реальна 
річна 

процентна 
ставка 

Вартість Кредиту 
за весь строк, на 

який видано 
Кредит, у % 

Загальна 
вартість Кредиту 
за весь строк, на 

який видано 
Кредит, у грн. 

Загальна 
вартість 

Кредиту та 
Процентів, у 

грн. 

__.__.20__р. __.__.20__р ___% ___% ___% ____ грн. ____ грн. 

 
2.14 Строк Кредиту розпочинається з дати списання коштів з поточного рахунку Кредитодавця в банківський установі, що його 

обслуговує, при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок Позичальника (поточний рахунок Позичальника, 

операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу (банківської платіжної картки)) і закінчується 

в останній день Строку Кредиту, встановленого п. 2.3. цього Договору . 

Для Договору реструктуризації: Строк Кредиту розпочинається з дати підписання  Договору про споживчий кредит №_______ 

від __.__.____ р . і закінчується в останній день Строку Кредиту, що визначений в пункті 2.3 цього Договору. 

2.15 Додаткові фінансові послуги Договором не передбачені. 

2.16 Надання Кредиту за цим Договором не передбачає необхідність укладання Позичальником договорів щодо додаткових чи 

супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням Кредиту. 

3. Наслідки прострочення Позичальником виконання зобов’язань за цим Договором. 
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3.1. За неправомірне користування Кредитом (після закінчення терміну повернення кредиту, встановленого п. 2.3. цього 

Договору більш як на 3 (три) календарних дні), Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти у розмірі ___% річних за період 

фактичного користування Кредитом, включаючи день повернення Кредиту. 

3.2. У разі прострочення терміну повернення Кредиту, встановленого в п. 2.3. цього Договору, більш як на 7 (сім) календарних 

днів, Позичальник зобов’язаний сплачувати Кредитодавцю пеню у розмірі 1,5 (одна ціла п’ять десятих) % від суми простроченого 

Кредиту за кожний день прострочення, але в будь якому разі не більше 50% від суми Кредиту. 

3.3. Сплата Процентів за неправомірне користування Кредитом (після закінчення терміну повернення Кредиту, встановленого в 
п. 2.3. цього Договору)та Пені на прострочений Кредит: 

Розмір Процентів за 
неправомірне користування 
Кредитом,  у день 

Розмір Пені на прострочений Кредит у день.  Розмір Процентів за неправомірне 
користування Кредитом,та Пені на 
прострочений Кредит річний 

% 1,5%, але в будь якому разі не більше 50% від суми 
кредиту за весь строк користування Кредитом 

% 

4. Проценти за цим Договором нараховуються щоденно за фактичну кількість календарних днів користування Кредитом, 
починаючи з дня, наступного за днем отримання Кредиту Позичальником, і припиняється в останній день строку повернення 
Кредиту (включно) та, у випадку дострокового повернення Кредиту, підлягають відповідному перерахунку. 

5. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором у повному обсязі 
ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості: 
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Кредиту та прострочені Проценти за користування Кредитом; 
2) у другу чергу сплачуються сума Кредиту та Проценти за користування кредитом; 
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору. 

6. Порядок та умови відмови від надання та одержання Кредиту. 
6.1. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від 

Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним Кредиту. 
6.2. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді 

або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні 

документи та електронний документообіг") до закінчення строку, встановленого в п. 6.1. цього Договору. 

6.3. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору Позичальник 

зобов'язаний повернути Кредитодавцю Кредит та сплатити Проценти за період з дня одержання Кредиту до дня його 

повернення за ставкою, встановленою в п.2.4..цього Договору. 

6.4. У відповідності до вимог чинного законодавства України Кредитодавець має право відмовитись від надання Позичальнику 
передбаченого цим Договором Кредиту частково або в повному обсязі у разі: 

- наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит своєчасно не буде повернутий; 
- у разі технічної неможливості перерахувати Позичальнику грошові кошти (недійсність банківської платіжної картки 
тощо); 
- у разі ненадання Позичальником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються 
законодавством України та внутрішніми документами Кредитодавця; 
- інших підстав, передбачених Правилами надання грошових коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового 
кредиту. 

7. Дострокове повернення Кредиту. 

7.1. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит. 

7.2. Позичальник, у разі дострокового повернення Кредиту, сплачує Кредитодавцю Проценти за користування Кредитом за період 

фактичного користування Кредитом, включаючи день повернення Кредиту. 

8. Строк Кредиту може бути продовжений на 30 календарних днів необмежену кількість разів, за умови сплати всього розміру 

Процентів за цим Договором та всього розміру Процентів на прострочений Кредит, нарахованих на дату сплати, шляхом 

підписання нового Договору про споживчий кредит. Кредитодавець генерує індивідуальну частину нового електронного 

Договору про споживчий кредит, що є Офертою та містить усі істотні умови, про що інформує Позичальника в Особистому 

кабінеті, а також шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону Позичальника та/або електронним 

листом на електронну пошту, вказану в Заяві про споживчий кредит. Підписання (прийняття) Позичальником Оферти є 

дорученням Позичальника Кредитодавцю. Кредитодавець за цим дорученням Позичальника закриває поточний кредит за 

цим Договором та надає новий кредит в розмірі фактичного залишку суми Кредиту за цим Договором у день підписання 

нового Договору про споживчий кредит. 

9. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що: 

9.1. Позичальник ознайомився на сайті https://paypong.ua/about/legalinf  з повною інформацією щодо Кредитодавця та його 

послугами, що передбачена ст.12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також 

частиною другою та частиною третьою ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування». 

9.2. Позичальник до моменту підписання Договору вивчив цей Договір та Правила надання грошових коштів у позику, у тому числі 

і на умовах фінансового кредиту, розміщені на сайті https://paypong.ua/about/legalinf (надалі “Правила“), їх зміст, суть, об’єм 

зобов’язань Сторін та наслідки укладення цього Договору йому зрозумілі. 

9.3. Повідомлений про мету обробки Кредитодавцем персональних даних Позичальника (будь-яка інформація про фізичну особу, 

в тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по батькові, інформації, зазначеної в паспорті (або іншому 

документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання 

або перербування, місця роботи, посади, номери контактних телефонів/факсів, дані про платоспроможність Позичальника, в 

тому числі про належність йому на праві власності майна, про розмір доходів, адреси електронної пошти), а саме: з метою 

оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов’язання за цим Договором. 

9.4. Позичальник надав дозвіл Кредитодавцю на збір, обробку, зберігання та поширення його персональних даних з метою оцінки 

його кредитоспроможності, забезпечення виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, інформування про 

кредитоспроможність та добросовісність, а також на передачу, у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань 
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Позичальника перед Кредитодавцем за цим Договором, будь-яких персональних даних Позичальника та інформації про 

укладення і виконання цього Договору в будь-якій формі будь-яким третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро 

кредитних історій, кредитним установам, колекторським компаніям, юридичним фірмам. Адвокатам тощо) з метою захисту 

прав та інтересів Кредитодавця та повного виконання зобов’язань за цим Договором, а також на відступлення права вимоги 

за Договором; при цьому без особистого повідомлення Позичальника про таку обробку, передачу чи відступлення. 

9.5. Позичальник надав Кредитодавцю (та його довіреним особам) дозвіл телефонувати та направляти йому інформаційні 

повідомлення, претензії, вимоги про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали зв'язку з Позичальником, 

включаючи телефон, акаунти, соцмережі, електронну пошту, і т.п. 

10. Цей Договір укладено дистанційно, в електронній формі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, шляхом 

надсилання електронного повідомлення про прийняття (акцепт) пропозиції, та підписано накладенням електронного підпису 

одноразовим ідентифікатором. Відповідно до положень Закону України “Про електронну комерцію“ Договір прирівнюється до 

укладеного в письмовій формі. 

11. Договір укладений в результаті зваженого рішення Сторін, на взаємовигідних умовах, на принципах ст.ст.6, 627 Цивільного 

кодексу України, згідно яких Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору, з 

урахуванням вимог розумності та справедливості. Договір діє з моменту перерахування суми Кредиту протягом Строку 

Кредиту, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань за цим Договором. 

12. Зміна або припинення в односторонньому порядку договірних зобов'язань повністю чи частково, а також одностороння 

відмова від їх виконання, не допускаються, якщо інше не встановлено законом чи Правилами. 

13. Позичальник несе повну відповідальність перед Кредитодавцем за повернення Кредиту, сплату Процентів та належне 

виконання зобов'язань за цим Договором усім своїм майном. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання договірних зобов’язань, передбачену положеннями цього Договору, Правил та чинного законодавства України. 

14. Будь-які повідомлення, попередження та іншій обмін інформацією між Кредитодавцем і Позичальником, що стосуються цього 

Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, мають юридичну силу,  якщо вони викладені письмово 

і доведені до іншої Сторони під розписку, рекомендованим або цінним листом або на електронну адресу, що зазначена 

Позичальником в Заяві на видачу кредиту, Кредитодавцем – у цьому Договорі. 

15. Позичальник зобов’язується  повідомляти Кредитодавця протягом 2 (двох) календарних днів про зміну даних, які зазначені у 

Заяві на видачу кредиту. 

При невиконанні Позичальником зазначеного в цьому пункті Договору зобов’язання листи, запрошення, повідомлення і інші 

документи, доставлені на останню відому поштову, електронну адресу вважаються доставленими належним чином по 

закінченні 3 (трьох) календарних днів з моменту їхнього відправлення. 

16. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця. Претензії приймаються за адресою Кредитодавця. 

17. Інші умови цього правочину регулюються Правилами, які є невід’ємною частиною Договору. 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ 

ТОВ “ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА” 

Україна, 03124, місто Київ, бульвар Івана Лепсе 

(Вацлава Гавела), будинок 4. 

ЄДРПОУ: 39269220 , Тел.: +38(044)539-00-72 

Ліцензія НАЦКОМФІНПОСЛУГ від 18.05.2017 року 

на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

Фінансового кредиту, безстрокова. 

Директор: О.І. Шевцова 

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором 

 
ПОЗИЧАЛЬНИК 

ПІБ, __.__.____ р.н. 

ІПН: __________ 

Паспорт: ________, виданий ________________________ 

__.__.____ р. 

Адреса: __________________________________________ 

Поштова адреса: __________________________________ 

Тел.: _______________ 

e-mail: ________@________ 

Рахунок: _______******____ 

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором 

https://paypong.ua/about/legalinf 

У випадку прийняття цієї оферти ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» приймає зобов’язання сторони позикодавця на 

вищевикладених умовах, без зміни їх змісту. 

2.ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Електронне повідомлення про прийняття пропозиції укласти Договір про споживчий кредит 

№ _______ від __.__.____ року (https://paypong.ua/about/legalinf) на запропонованих та узгоджених сторонами правочину умовах: 

Дата 
надання 
Кредиту 

Дата 
повернення 

Кредиту 
(останній день) 

Розмір 
стандартних 
Процентів, у 

день 

Реальна 
річна 

процентна 
ставка 

Вартість 
Кредиту за 

весь строк, на 
який видано 
Кредит, у % 

Загальна вартість 
Кредиту за весь 

строк, на який видано 
Кредит, у грн. 

Загальна вартість 
Кредиту та 

Процентів, у грн. 

__.__.20__р __.__.20__р. ___% ___% ___% ___ грн. ___ грн. 

 

Розмір Процентів на прострочений 
Кредит у день 

Розмір Пені на прострочений Кредит у день.  Розмір Процентів та Пені на 
прострочений Кредит річний 

 
% 

1,5%, але в будь якому разі не більше 50% від суми 
кредиту за весь строк користування Кредитом 

 
% 

 
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором.                                                                                                 ________________ 
__.__.____р.                                                                                                    
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