
 
 

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КРЕДИТНОГО 
ДОГОВОРУ 

 

            1. Укладення електронного кредитного договору здійснюється у відповідності до Правил 
надання фінансових кредитів від 28.08.2018 р., які розміщені на веб-сайті (веб-сторінці) Кредитора 
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю»  за посиланням: 
http://credit2u.ua/uridycheskaya_informaziya та викладених у Загальних умовах кредитування 
(Пропозиції (Оферті) щодо укладання електронного кредитного договору. 
           2.Укладення електронного кредитного договору здійснюється на підставі вищезазначеної 
Пропозиції, що розміщена в ІТС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю» 
(надалі- Кредитор) та на сайті Кредитора за посиланням: http://credit2u.ua/files/2019-11-08_18-11-
10_winscan_to_pdf.pdf. 
          3.Заповненням електронної Заяви-Анкети щодо укладення електронного кредитного 
договору Клієнт (Позичальник)    надає Кредитору за допомогою ІТС свої ідентифікаційні дані, 
визначені законодавством,  а саме: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу 
реєстрації, номер (та за наявності –серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, 
що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території 
України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, РНОКПП (або 
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб- платників податків та інших 
обов'язкових платежів) або номер (та за наявності серію) паспорта громадянина України, в якому 
проставлено відмітку про відмову вд прийняття реєстрційного номера облікової картки платника 
податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, а также істотні 
характеристики запитуваної ним фін послуги (сума кредиту, строк користування тощо). 
          4. Клієнту (Позичальнику ) - Кредитором надається інформація за спеціальною формою 
(паспорт споживчого кредиту) шляхом перенаправлення до  паспорту споживчого кредиту, 
розміщенного в ІТС Кредитора. Кредитор здійснює оцінку кредитоспроможності Клієнта 
(Позичальника ) відповдно до вимог ч. 1 статті 10 Закону України «Про споживче кредитування». 
         5. Клієнт (Позичальник)  після наданя Заяви-Анкети щодо укладення електронного кредитного 
договору отримує від Кредитора розміщену в ITC індивідуальну оферту, яка містить всі істотні 
умови відповідного кредитного договору, передбачені законодавством для відповідного договору, 
і виражає намір Кредитора вважати себе зобов'язаним у разі прийняття цієї оферти. 
         6. Клієнт (Позичальник)  акцептує (приймає) зазначену в п 5 цього Порядку індивідуальну 
оферту шляхом підпису Заяви (акцепту), яка містить істотні умови кредитного договору, 
електронним підписом одноразовим ідентифікатором (його введенням), який він отримав від  
Кредитора  засобами зв’язку, зазначеними під час реєстрації.  
        7. Якщо Кредитор і Клієнт (Позичальник) на підставі вищезазначеної Пропозиції укладуть 
кредитний договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Кредитора, він 
вважається укладеним у письмовій формі. 
        8. Факт укладення електронного кредитного договору посвідчується кредитним договором, 
який формується в електронному вигляді на підставі даних, наданих Клієнтом (Позичальником)   у 
електронній Заяві (акцепті), який містить обов'язкові умови, визначені законодавством. 
        9.Кредитний договір (підписаний Кредитором  відповідно до Законів України «Про 
електронні довірчі послуги», «Про електрону комерцію») направляється Клієнту (Позичальнику)   
на його електронну адресу по електронній пошті або надсилається каналами комунікації 
Кредитора  . Дата, час, порядок і факт направлення та отримання одноразового ідентифікатора 
Клієнтом (Позичальником)  , введення його в ІТС, дата, час здійснення акцепту Клієнтом 
(Позичальником)  , повідомлення про підтвердження укладення кредитного договору (в 
електронній формі), обмін повідомленнями між Сторонами, відправлення кредитного договору 
та додатків до нього, інформація про вручення кредитного договору на паперовому носії (умови 
виготовлення та отримання Клієнтом (Позичальником) паперової копії кредитного договору) 
фіксуються та  зберігаються Кредитором в електронній базі Кредитора, на електронних носіях. 
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