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Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості перед 

Товариством з обмеженою відповідальністю “ЛАЙМ КЕПІТЕЛ”  

 

       

1.   Споживач зобов’язаний повернути виданий йому Кредит та проценти за 

користування Кредитом відповідно до умов укладеного договору про 

споживчий кредит. Повернення Кредиту та сплата процентів за користування 

Кредитом здійснюється відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною 

частиною договору про споживчий кредит, розміщується в Особистому 

кабінет (у разі наявності) та надається споживачу разом з договором про 

споживчий кредит. 

2.   Непогашена у встановлений договором про споживчий кредит строк сума 

Кредиту, проценти за користування ним, неустойка, складають заборгованість 

за договором про споживчий кредит. Датою виконання зобов’язань за 

договору про споживчий кредит вважається дата зарахування грошових 

коштів на поточний рахунок Кредитодавця або внесення готівки до каси 

Кредитодавця, або через Особистий кабінет, шляхом безготівкового 

перерахування грошових коштів. 

3.   Споживач зобов'язаний сплатити заборгованість будь-яким доступним йому 

способом, в т. ч. внесенням готівкових коштів до каси Товариства або будь-

якого його відокремленого підрозділу або на розрахунковий рахунок 

Товариства або за допомогою онлайн-сервісу на Сайті 

https://lk.vashagotivochka.ua . 

4.   Споживач самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що 

здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності з тарифами 

останнього. 

5.   Сплатити заборгованість або оплатити нараховані відсотки й неустойку (у 

випадку її наявності) можна одним зі способів: 

• Банківською карткою в Особистому кабінеті. Для оплати онлайн кредиту 

можна використати карту, зареєстровану у Вашому Особистому кабінеті, а 

також будь-яку іншу.  

Посилання для входу в Особистий кабінет  знаходиться у верхній частині 

сайту: https://vashagotivochka.ua   

Якщо у Вас немає Особистого кабінету - створіть його пройшовши 

швидку реєстрацію за посиланням: : https://lk.vashagotivochka.ua  

Ми рекомендуємо використовувати цей спосіб, оскільки він швидкий, 

простий і безкоштовний. 

 

• У касі банку. Зверніться в будь-який банк та оплатіть рахунок через касу. 

В цьому разі необхідно надати реквізити Товариства: 

ТОВ»ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» 

ЄДРПОУ 41885310 

Рахунок:UA453266100000026501054100802 в Розрахунковому центрі АТ 

https://lk.vashagotivochka.ua/
https://vashagotivochka.ua/
https://lk.vashagotivochka.ua/


КБ"ПРИВАТБАНК" 

Призначення платежу: «Платіж за кредитом №______, клієнт ПІБ, ІПН:____» 

При оформленні платіжних документів для сплати заборгованості по 

Кредитному договору Споживач у графі «призначення платежу» вказує: 

номер та дату укладення Кредитного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

 

• У касі відокремлених підрозділів Товариства. 

Обрати зручне для Вас відділення Ви можете скориставшись сайтом 

Товариства за посиланням: http://limecapital.com.ua, у Розділі 

«Місцезнаходження». 

 

 

6.   Датою повернення Кредиту, так само як і датою сплати за договором про 

споживчий кредит вважається дата внесення готівкових коштів до каси 

Товариства або будь-якого його відокремленого підрозділу, або зарахування 

грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця або внесення готівки до 

каси Кредитодавця, або через Особистий кабінет, шляхом безготівкового 

перерахування грошових коштів з метою погашення заборгованості за 

Кредитним договором 

7.    Споживач має право достроково повернути Кредит і сплатити проценти за 

фактичне користування Кредитом. Надходження готівкових коштів до каси 

Товариства, або будь-якого його відокремленого підрозділу, або на рахунок 

Кредитодавця грошових коштів від споживача в достатньому обсязі для 

сплати Заборгованості є належним виконанням зобов'язання споживача за 

договором про споживчий кредит. У такому випадку договір про споживчий 

кредит припиняється з дати зарахування грошових коштів на поточний 

рахунок Кредитодавця.  

8.    У випадку, якщо споживач скористався правом повернення Кредиту шляхом 

збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний 

здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення. 

При цьому, Графік платежів автоматично коригується та на вимогу споживача 

надається споживачу. Після здійснення часткового дострокового повернення 

Кредиту, подальше нарахування процентів здійснюється на фактичний 

залишок суми Кредиту, який не повернутий споживачем Кредитодавцю. 

9.   Споживач має право звернутися до Кредитодавця з проханням про зміну 

умов користування Кредитом. У випадку прийняття рішення Товариством 

зміну умов користування Кредитом, Кредитодавець укладає із споживачем 

відповідну угоду. 

10. Після прийняття рішення Кредитодавцем про зміну умов користування 

Кредитом, розрахунок заборгованості автоматично коригується, в частині 

визначення залишку суми Кредиту і процентів за користування Кредитом. 

Зміна умов користування Кредитом можлива лише за умови сплати 

споживачем нарахувань, передбачених Кредитним договором. 

http://limecapital.com.ua/

