
Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, 
уключаючи термін їх дії: 

Для договорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська торгово-
інвестиційна компанія» (далі - Кредитодавець):  
Кредитодавцем з метою заохочення Клієнтів в отриманні фінансових послуг 
Кредитодавця можуть бути запроваджені різні програми лояльності.  
Програма лояльності, зокрема, може передбачати надання Кредиту за Зниженою та/або 
Пільговою процентною ставкою за користування Кредитом відповідно до кількості 
отриманих Позичальником Кредитів, за умови першого укладення Договору, належного 
виконання попередніх договірних зобов'язань у повному обсязі без виникнення 
простроченої Заборгованості за Договором, та з інших підстав.  
При отриманні першого Кредиту та/або в другий і наступні рази, проценти за 
користування Кредитом можуть встановлюватися індивідуально для Позичальника в 
його особистому кабінеті позичальника. Кредитодавцем в індивідуальному порядку 
можуть застосовуватися інші, передбачені законодавством, види лояльності, про що 
потенційні учасники акційних пропозицій повідомляються на сайті Кредитодавця. 
Програма лояльності не несе для Кредитодавця зобов’язуючого характеру до укладення 
зі споживачем договору та застосовується лише згідно Договору і є проявом власної 
ініціативи Кредитодавця.  
Зміст програми лояльності Кредитодавця полягає в наданні позичальнику можливості за 
певних умов сплачувати Проценти за користування кредитом в меншому розмірі, 
порівняно з розміром стандартної процентної ставки.  
Нарахування Процентів здійснюється за процентними ставками, що визначені у 
Договорі.  
Стандартна процентна ставка (2.7% в день/ 990% річних) – ставка, яка застосовується на 
весь Строк кредитування і є стандартною умовою користування Кредитом, за умови 
невикористання права Позичальника на знижку на користування Кредитом, яке є 
заохоченням Позичальника. 
Надання Кредитодавцем Позичальнику права користування Кредитом за Зниженою 
та/або Пільговою процентною ставкою є заходом заохочення Позичальника щодо 
сумлінного користування Кредитом. У разі невикористання Позичальником права 
користування Кредитом за Зниженою та/або Пільговою процентною ставкою на умовах 
визначених в Договорі, Позичальник користується Кредитом за Стандартною 
процентною ставкою. У межах програми лояльності Кредитодавець має право, на 
власний розсуд надати Позичальнику право користування Кредитом за Зниженою та/або 
Пільговою процентною ставкою тривалістю від 0 (нуля) до 30 (тридцяти) календарних 
днів з дати видачі Кредиту, включаючи день видачі Кредиту, що зазначається у 
Договорі.  
 
 
 
 


