Директору ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ІНВЕСТРУМ»
Крутько М.О.
ПІБ клієнта
ІПН клієнта

Заявка від __.__.____
на продовження строку дії договору (пролонгацію кредиту)
Прошу Вас продовжити строк дії Договору про надання фінансового кредиту №______/____ від
__.__.___ на термін __ днів.
Я, (ПІБ), станом на __.__.___ оплатив(-ла) всі нарахування згідно Графіку розрахунків в
Договорі.
Я, (ПІБ), Клієнт за договором про надання фінансового кредиту №______/____ від __.__.___
(надалі – Договір) даю згоду на підписання Додаткової угоди до даного Договору, для
продовження строку його дії на термін __ календарних днів.
До Уваги Позичальника!
*Продовження строку дії Договору фінансового кредиту (пролонгація кредиту) можлива, при
дотриманні Позичальником наступних умов:
1. сплати нарахованих відсотків за користування кредитом, згідно зазначеного Графіку
розрахунків в Договорі;
2. у разі пролонгації договору укладеного з Клієнтом вперше на акційних умовах відповідно до
пункту 1.4 Договору, нарахування процентів здійснюється на загальних умовах за стандартною
процентною ставкою (2,2% на добу) з першого дня користування кредитними коштами
відповідно до пункту 1.3 Договору.
3. у разі пролонгації договору з використання промокоду на знижену процентну ставку,
нарахування процентів здійснюється на загальних умовах за стандартною процентною ставкою
(2,5% на добу) з першого дня користування кредитними коштами.
4. сплати пені (у разі наявності), розмір якої встановлюється умовами Договору.
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ІНВЕСТРУМ», (надалі – Кредитодавець), має право відмовити Клієнту в прийнятті заявки на
продовження строку дії Договору та підписанні Додаткової Угоди до Договору про надання
фінансового кредиту, якщо Клієнт порушив умови Договору, на підставі, яких може бути
здійснена продовження дії договору.

ДОДАТКОВА УГОДА №2
До Договору про надання фінансового кредиту № ______/_____ від __.__.____
м. Київ

__.__.____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ІНВЕСТРУМ», код ЄДРПОУ 42201361; місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська,
буд. 6, (далі – «Товариство»), в особі Директора _______________, що діє на підставі Статуту, з
однієї сторони,
та _____________________________________ паспорт серії _______ номер _______,
реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________, зареєстрований
за адресою: __________________________________________________ (далі – «Клієнт»), з
другої сторони, разом Сторони Договору про надання фінансового кредиту № __________/_____
від __.__.____ (надалі – Договір), уклали цю Додаткову Угоду (далі - Угода) про наступне:
1. Сторони погодили продовжити строк дії Договору на термін ___ днів (включаючи __ днів
прострочення), тобто до __.__.____.
2. У зв’язку з продовженням строку дії Договору, Клієнт зобов'язується здійснити повернення
Кредиту відповідно до умов зміненого Графіка розрахунків:
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3. Ця Угода набуває чинності з дня її укладання та діє до повного виконання Позичальником
зобов’язань за цим Договором.
4. Всі інші положення Договору залишаються без змін.
5. Ця Угода складена у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для
кожної зі Сторін, при цьому всі примірники мають однакову юридичну силу.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Товариство

Клієнт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ»
КОД ЄДРПОУ: 42201361

ПІБ: _______________Ідентифікаційний
код:_________ Паспортні дані: _________ №
________
Ким виданий: _________ Дата видачі:______

Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6.
р/р UA563218420000026505053000064
в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 321842

Місце прописки:________________________
Фактична адреса проживання: _____________

Тел. + 38(098)188-66-36
Електронна пошта: info@zecredit.com.ua

Тел.: _________________
Рахунок Позичальника №: ________________

Директор Електронний підпис (Крутько
М.О.)

Фізична особа: __________ (ПІБ)
Електронний підпис _____________________

