
 

 

Акційні умови кредитування клієнтів Туристичної компанії 

 

 

Згідно з цими умовами клієнт отримує кредит на придбання послуг в Туристичній компанії з 

використанням картки клієнта з кредитною лінією в розмірі до 50 % від вартості покупки під 1 % в 

місяць від загальної вартості послуг. 

1.Терміни та визначення 

1.1. Картка – картка клієнта Туристичної компанії, отримання якої надає Клієнту можливість 

сплачувати туристичні послуги за рахунок кредитної лінії. 

1.2. Клієнт – фізична особа, якій Туристична компанія, надає туристичні та інші послуги.  

1.3. Кредитна лінія – максимальна сума заборгованості клієнта за отриманим кредитом (кредитами) на 

оплату послуг, що здійснена з використанням картки. 

1.4. Сума кредиту – кредит, що надається клієнту в розмірі частини вартості туристичних та інших 

послуг, для їх придбання, в межах кредитної лінії до 50 000 грн. 

2. Придбання туристичних та інших послуг з використанням картки. 

2.1. Кредит надається клієнту шляхом оплати частини вартості туристичних та інших послуг, (з 

урахуванням усіх дисконтів та знижок), що купуються клієнтом з використанням картки Туристичної 

компанії. Сума кредиту, що надається клієнту, зазначається в кожному окремому рахунку на оплату 

вартості послуг, та не може перевищувати 50 % від загальної вартості послуг за рахунком. 

2.2. Клієнт може здійснювати будь-яку кількість покупок туристичних та інших послуг в Туристичній 

компанії з використанням картки за умови, що загальна заборгованість за всіма покупками не 

перевищує суми кредитної лінії. У разі сплати клієнтом платежу (платежів) за кредитом, наданим за 

карткою на придбання послуг Туристичної компанії, кредитна лінія відновлюється на суму сплаченого 

платежу.   

2.3. Кредитна лінія може бути збільшена або зменшена в будь-який час, про що Клієнт отримує 

відповідне повідомлення. Клієнт може самостійно дізнатись про доступний розмір кредитної лінії, 

зателефонувавши до Процесінг-центру. 

2.4. Датою отримання кредиту Клієнтом є дата перерахування кредитних коштів Клієнта в оплату 

частини вартості послуг Туристичної компанії.   

2.5. У разі відмови клієнта від отримання послуг (якщо клієнт може відмовитись від отримання послуги 

згідно договорів з третіми особами або чинного законодавства України), кредитні кошти, сплачені за 

туристичні та інші послуги, оплачені в кредит за допомогою картки, повертаються на картку клієнта. 

3. Плата за користування кредитом 

3.1. Плата за користування кредитом складає: 2 % від загальної вартості послуг, придбаних з 

використанням кредитного ліміту за карткою на цих умовах, при погашенні кредиту протягом 2-х 

місяців; 3 % від загальної вартості послуг, придбаних з використанням кредитного ліміту за карткою 

на цих умовах, при погашенні кредиту протягом 3-х місяців. Реальна річна відсоткова ставка за 

кредитом складає 24 % річних. 

4. Порядок та строки погашення кредиту та оплати за користування кредитом 

4.1. Клієнт здійснює погашення кредиту та оплату за користування кредитом в наступних розмірах: 

1/2 від суми отриманого кредиту та 1 % від загальної вартості послуг, придбаних з використанням 

кредитного ліміту за карткою на цих умовах (плата за користування кредитом) щомісяця – протягом 

2-х місяців; або 1/3 від суми отриманого кредиту та 1 % від загальної вартості послуг, придбаних з 

використанням кредитного ліміту за карткою на цих умовах (плата за користування кредитом) 

щомісяця – протягом 3-х місяців.  

4.2. Клієнт самостійно визначає, за який термін він здійснить погашення кредиту, сплачуючи при 

цьому місячні платежі, що розраховані виходячи з обраного ним терміну погашення кредиту, але не 

більше ніж 3 місяці (на цих умовах).  

4.3. За кожною покупкою (рахунком, чеком) Клієнт оплачує платежі окремо. 

4.4. Клієнт сплачує платежі через кожні 30 календарних днів з моменту отримання Клієнтом кредиту 

за карткою. Якщо дата сплати припадає на вихідний або святковий день, платіж може бути сплачений 

на наступний робочий день. 

4.5. Клієнт має право в будь-який момент здійснити повне дострокове погашення кредиту. Сума 

повного дострокового погашення дорівнює невиплаченій клієнтом сумі кредиту та невиплаченій платі 



 

за користування кредитом на момент повного дострокового погашення за кожні повні та неповні 30 

днів користування кредитом. 

4.6. У разі несвоєчасної оплати клієнт оплачує штраф у розмірі 10 % від суми заборгованості за 10 днів 

прострочки, 25 % від суми заборгованості за 60 днів прострочки, а також пеню в розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості. 

4.7. У разі наявності заборгованості клієнта сплачений ним платіж розподіляється наступним чином: 

4.7.1. Прострочена заборгованість за платою за користування кредитом.  

4.7.2. Прострочена заборгованість з виплати кредиту. 

4.7.3. Поточна плата за користування кредитом. 

4.7.4. Поточна виплата кредиту. 

4.7.5. Заборгованість за штрафами та пенею. 

4.8. У разі, якщо протягом максимально можливого терміну погашення кредиту за цими умовами (3 

місяці) він не був клієнтом повністю погашений, кожен наступний місяць нараховується плата за 

користування кредитом в розмірі 5% від загальної суми отриманого кредиту за кожен повний та 

неповний місяць користування кредитом до моменту повного остаточного його погашення клієнтом. 

4.9. Кредитодавцем та Процесінг-центром обслуговування програми кредитування є ТОВ 

«Кардсервіс», на рахунок якого Клієнт сплачує всі платежі згідно цих умов кредитування. 

4.10. Клієнт може сплатити платежі наступним чином (в полі «Призначення платежу» необхідно 

вказати 16-значний номер картки клієнта): 

4.10.1. Перерахуванням на поточний рахунок Процесінг-центра у відділенні банку. 

4.10.2. Через систему Приват24 (введіть код ЄДРПОУ 39551837 або «Кардсервіс»). 

4.10.3. Через платіжні термінали ПриватБанку (введіть код ЄДРПОУ 39551837 або «Кардсервіс»). 

5. Інші умови 

5.1. Погодження з цими умовами та отримання картки клієнта Туристичної компанії вважається 

укладенням договору про надання кредиту у формі кредитної лінії.  

5.2. Невід’ємною частиною договору про надання кредиту є рахунки на кожну окрему купівлю послуг 

Туристичної компанії.  

5.3. Клієнт надає право Процесінг-центру на обробку та зберігання наданих ним при заповненні анкети 

персональних даних клієнта, згідно чинного законодавства України, на строк п’ять років. 

5.4. Клієнт надає згоду Процесінг-центру на доступ та отримання своєї кредитної історії в бюро 

кредитних історій, а також на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних 

історій інформації відносно себе (в тому числі ТОВ  "Українське бюро кредитних історій", м. Київ, 

вул. Грушевського, 1д), в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

Реквізити процесінг-центру: 

ТОВ «Кардсервіс», 01133, м. Київ, вул. Коновальця, 36Д, тел.: (044) 227-98-96 

Код ЄДРПОУ 39551837, п/р 26004052758765 в КБ «ПриватБанк», МФО 300711 

 

 

Директор ТОВ «Кардсервіс»      Д.О. Богодухов 

 

 

 

 

 


