
ЗГОДА 
На Обробку Персональних Даних 

 
1. Цим, Ви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаєте свою 

згоду https://pingvino.com.ua («Партнер») на обробку Ваших персональних даних 
(«Персональні Дані»), в тому числі і на передачу Ваших персональних даних третім 
особам, зокрема (але не виключно) ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС». 

 
2. Персональні Дані обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» та Закону України «Про споживче кредитування» з метою оцінки Вашої 
кредитоспроможності, укладання та виконання кредитного договору, складання бази 
споживачів, інформування про асортимент та умови надання споживчого кредитування та 
інших дій, які можуть здійснюватися з метою пропонування та / чи надання Вам 
споживчого кредиту та / або інших фінансових послуг. 
 

3. Відповідно до даної мети, Партнер може обробляти (зокрема, але не виключно) наступні 
Персональні Дані: 
 

 прізвище, ім’я та по батькові; 

 контактний телефон; 

 електронну пошту; 

 IP- адресу та файли cookie; 

 будь-яку іншу інформацію, яка міститься в документах, наданих Вами Партнеру; 

 будь-яку інформацію, яка може збиратися в ході Вашої взаємодії із сайтом 
https://pingvino.com.ua 

 
4. Доступ до Персональних Даних третіх осіб дозволяється відповідно до даної Згоди без 

здійснення будь-яких додаткових повідомлень. 
 

5. Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте права, передбачені у Статті 8 Закону України 
«Про захист персональних даних». Партнер зобов’язується дотримуватися мети обробки 
Персональних Даних та інших застосовних до нього умов, зазначених у цій Згоді. 

  

https://pingvino.com.ua/
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Правила Купівлі Товарів у Кредит  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Ці правила («Правила Купівлі») регламентують порядок купівлі, повернення та обміну 
Товару Позичальником. Правила Купівлі поширюються на випадки купівлі Товару на 
Сайті Партнера за допомогою кредитних коштів наданих Кредитодавцем, а також на 
випадки повернення та обміну відповідного Товару. 
 

1.2. Кредит, за рахунок якого здійснюється купівля Товару на Сайті Партнера, отримується 
Позичальником шляхом укладення Договору із Кредитодавцем. 
 

1.3. Договір із Кредитодавцем укладається між Позичальником та Кредитодавцем відповідно до 
умов Примірного Кредитного Договору та Правил Надання Споживчих Кредитів, що 
публікуються на Cайті Кредитодавця. 
 

2. ТЕРМІНИ 
 

2.1. Договір із Кредитодавцем – договір, який укладається між Кредитодавцем та 
Позичальником та передбачає надання Кредиту Позичальникові, який (відповідний 
Кредит) використовується для купівлі Позичальником Товару у Партнера (Продавця). 
 

2.2. Заборгованість – несплачена Сума Кредиту, а також нараховані, але не сплачені, 
проценти за користування Кредитом, а також сума нарахованих, але не сплачених, 
неустойки та платежів за порушення зобов’язань Позичальника за Договором із 
Кредитодавцем (в разі порушення зобов'язань за Договором із Кредитодавцем). 

 
2.3. Згода на Обробку Персональних Даних – згода на обробку персональних даних 

Позичальника, розміщена на Сайті Партнера. Відвідуючи Сайт Партнера та взаємодіючи із 
Сайтом Партнера, а також замовляючи та купуючи Товар / Товари у Партнера, 
Позичальник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується із умовами Згоди на 
Обробку Персональних Даних, та, відповідно, надає дозвіл на обробку його 
(Позичальника) персональних даних в порядку та на умовах, визначених у Згоді на 
Обробку Персональних Даних. 
 

2.4. Кредит – грошові кошти, надані Кредитодавцем Позичальнику (Покупцю) в розмірі та на 
умовах, що передбачені Договором із Кредитодавцем. Кредит надається в національній 
валюті України (гривні). 
 

2.5. Кредитодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», 
код ЄДРПОУ 38548598, місцезнаходження: Україна, 01133 , Київ, бул. Лесі Українки, буд. 
26, оф. 407. 
 

2.6. Партнер (Продавець) – https://pingvino.com.ua 
 

2.7. Позичальник (Покупець) – це фізична особа, яка має намір чи вже придбала Товар та з 
якою було укладено / буде укладено Договір із Кредитодавцем, предметом якого (Договору 
із Кредитодавцем) є надання Кредиту для купівлі Товару. 
 

2.8. Сайт Кредитодавця – https://www.navse.com.ua. 
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2.9. Сайт Продавця (Сайт Партнера) – https://pingvino.com.ua 

 
2.10. Сума Кредиту – кредитні кошти, що перераховуються Кредитодавцем на користь 

Партнера (відповідна сума вказується у Кредитному Договорі, який є частиною Договору із 
Кредитодавцем) та дорівнюють вартості Товару чи є меншими ніж вартість Товару. 
 

2.11. Товар - товар, який є предметом купівлі, яка здійснюється Позичальником на Сайті 
Партнера та за яку (за відповідну купівлю) розрахунок здійснюється в тому числі чи 
повністю за рахунок Кредиту. Найменування Товару визначається у Договорі із 
Кредитодавцем. 
 

2.12. Інші невизначені цими Правилами Купівлі терміни вживаються відповідно до чинного 
законодавства України. 
 

3. ПОРЯДОК КУПІВЛІ ТОВАРУ 
 

3.1. Після обрання та замовлення Товару на Сайті Партнера, Позичальник надає Партнеру свої 
персональні дані в обсязі передбаченому Згодою на Обробку Персональних Даних. Після 
цього, Позичальник перенаправляється на Сайт Кредитодавця для укладення Договору із 
Кредитодавцем. 
 

3.2. Порядок укладення Договору із Кредитодавцем регулюється Правилами Надання 
Споживчих Кредитів, що розміщені на Сайті Кредитодавця. Партнер жодним чином не 
гарантує, що Кредитодавець надасть Кредит Позичальникові. 
 

3.3. На час, коли Кредитодавець приймає рішення стосовно можливості надання 
Позичальникові Кредиту, обраний Покупцем (Позичальником) Товар резервується до 
моменту укладення або відмови в укладенні Договору із Кредитодавцем. 

 
3.4. Покупець (Позичальник) погоджується, що, у разі якщо до укладення Договору із 

Кредитодавцем виявиться, що у Партнера відсутня можливість продати Товар, первинно 
обраний Позичальником, то купівля Товару у Кредит не здійснюється та Договір із 
Кредитодавцем не укладається, про що більш детально зазначено у Правилах Надання 
Споживчих Кредитів, розміщених на Сайті Кредитодавця. 
 

3.5. У разі укладення Договору із Кредитодавцем, після укладення відповідного Договору із 
Кредитодавцем (але не пізніше ніж на наступний робочий день після того, як Партнер 
підтвердить Кредитодавцю факт отримання Позичальником Товару), Кредитодавець 
перераховує Суму Кредиту, яка дорівнює вартості Товару чи є меншою ніж вартість Товару 
на розрахунковий рахунок Партнера та, протягом 3 (трьох) робочих днів, направляє 
Позичальнику повідомлення про перерахування Суми Кредиту на користь Партнера в 
рахунок оплати Товару (Повідомлення про Розрахунок за Товар - документ, який 
підтверджує здійснення розрахунку за купівлю Товару); 

 
При цьому, Покупець (Позичальник) погоджується, що згадане вище повідомлення, буде 
направлятися безпосередньо Позичальнику саме Кредитодавцем та воно (повідомлення) є 
належним в розумінні Частини 3 Статті 13 ЗУ «Про електронну комерцію». Відповідно, 
Позичальник покладає на Кредитодавця виконання обов’язку Позичальника із 
перерахування коштів на користь Партнера для здійснення повного чи часткового 
розрахунку за купівлю Товару із Партнером. 
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3.6. Обов’язок повернути Суму Кредиту та сплатити нараховані Кредитодавцем проценти за 

користування Кредитом, а також (за наявності) платежі (у тому числі неустойку), нараховані 
за порушення зобов’язань Покупцем (Позичальником) за Договором із Кредитодавцем, 
залишається у Позичальника. 
 

3.7. Той факт, що Сума Кредиту підлягає перерахуванню на користь Партнера, за жодних 
обставин не може трактуватися як заміна сторони у будь-якому зобов’язанні між Покупцем 
(Позичальником) та Кредитодавцем. 
 

3.8. Товар надсилається чи отримується Позичальником у порядку, вибраному Позичальником 
при замовленні / купівлі Товару на Сайті Партнера та відповідно до інформації, зазначеної 
на Сайті Партнера. При цьому, Партнер також надає Позичальнику документ, який 
підтверджує вчинення Позичальником купівлі Товару. 
 

3.9. Партнер та Позичальник погоджуються, що вони мають право передавати Кредитодавцю 
будь-яку інформацію, яка стосується взаємодії Позичальника та Партнера, в тому числі (але 
не виключно) інформацію стосовно замовлення та / чи купівлі Товару Позичальником. 
Передача відповідної інформації здійснюється з метою забезпечення належного 
виконання умов Договору із Кредитодавцем та ефективної взаємодії між Партнером, 
Кредитодавцем та Позичальником. 
 

3.10. Партнер та Позичальник погоджуються, що, у разі, якщо Позичальник з будь-яких причин 
не отримає Товар протягом 30 календарних днів з дати укладення Договору з 
Позичальником, то купівля Товару не відбувається та, відповідно, перерахування Суми 
Кредиту Партнеру в рахунок оплати Товару не відбувається і Договір із Кредитодавцем 
вважатиметься розірваним. У разі, якщо перерахування Суми Кредиту Партнеру все-таки 
відбулося в описаному вище випадку, то Партнер повертає відповідну Суму Кредиту 
Кредитодавцю протягом 3 робочих днів з моменту проходження зазначеного вище 30-
денного строку. 

 
3.11. Партнер та Позичальник погоджуються, що Кредитодавець має право відтермінувати 

видачу Кредиту у разі відсутності технічної можливості перерахувати Партнеру кошти на 
його банківський рахунок до усунення відповідних технічних перешкод. 
 

4. ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 
 

4.1. Позичальник, протягом чотирнадцяти днів з дня одержання Товару, має право повернути 
Партнеру Товар належної якості та одержати кошти, сплачені за Товар. 
 

4.2. Товар належної якості може бути повернутий Партнеру лише якщо такий Товар не 
використовувався, зберіг споживчі властивості, пломби та ярлики. Товар може бути 
повернуто лише на підставі документу, наданого Партнером разом з проданим Товаром. 
 

4.3. У разі, якщо Позичальник з будь-яких причин здійснює повернення Товару (до повної 
сплати Заборгованості), Договір із Кредитодавцем припиняє свою дію та у Партнера 
виникає обов’язок повернути Позичальнику кошти, сплачені за Товар. 

 
При цьому, Позичальник погоджується, що Сума Кредиту (чи, у випадках описаних 
нижче, також і сума, яку Позичальник первинно сплатив Партнеру (застосовно у випадках, 
коли Сума Кредиту є меншою ніж вартість Товару)), яку Кредитодавець попередньо 
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перерахував на користь Партнера, підлягає перерахуванню Партнером на користь 
Кредитодавця протягом 7 (семи) календарних днів та використовується для погашення 
Заборгованості. Таким чином, Позичальник покладає на Партнера виконання обов’язку 
Покупця (Позичальника) із перерахування коштів на користь Кредитодавця для погашення 
Заборгованості, а Партнер покладає (у випадках, описаних нижче) на Кредитодавця 
виконання обов’язку Партнера із повернення коштів Позичальнику в порядку та розмірах 
зазначених у цих Правилах Купівлі. 

 
4.4. Той факт, що Сума Кредиту (чи її частина) може бути перерахована на користь 

Кредитодавця відповідно до пункту 4.3. Правил Купівлі за жодних обставин не може 
трактуватися як заміна сторони у будь-якому зобов’язанні між Кредитодавцем та Покупцем 
(Позичальником). 
 

4.5. У разі, якщо Суми Кредиту недостатньо для повного погашення Заборгованості станом на 
дату повернення Товару Партнеру, то перерахуванню Партнером на користь 
Кредитодавця підлягає також і сума, яку Позичальник первинно сплатив Партнеру 
(застосовно у випадках, коли Сума Кредиту є меншою ніж вартість Товару) в частині, що 
сукупно із Сумою Кредиту не перевищує Заборгованості Позичальника. Відповідну суму 
Партнер перераховує Кредитодавцю протягом 7 (семи) календарних днів з дати 
повернення Товару. При цьому, залишок суми, яку Позичальник первинно сплатив 
Партнеру, який (такий залишок) не йде на погашення Заборгованості, Партнер повертає 
Позичальнику, протягом 7 (семи) календарних днів з дати повернення Товару. 

 
У разі, якщо Суми Кредиту та суми, яку Позичальник первинно сплатив Партнеру 
недостатньо для погашення Заборгованості, то Покупець (Позичальник) зобов’язаний, 
протягом 7 (семи) календарних днів з дати повернення Товару, сплатити Кредитодавцю 
різницю між повною сумою Заборгованості станом на дату повернення Товару та сумою, 
яка підлягала поверненню Позичальнику та була перерахована Кредитодавцю. 

 
4.6. У разі, якщо Суми Кредиту достатньо для повного погашення Заборгованості станом на 

дату повернення Товару Партнеру, то Кредитодавець сплачує Позичальнику, протягом 7 
(семи) календарних днів з дати повернення Товару, різницю між Сумою Кредиту, яка 
підлягала поверненню Позичальнику та була перерахована Кредитодавцю та сумою 
Заборгованості станом на дату повернення Товару. При цьому, суму, яку Позичальник 
первинно сплатив Партнеру (застосовно у випадках, коли Сума Кредиту є меншою ніж 
вартість Товару) Партнер повертає Позичальнику, протягом 7 (семи) календарних днів з 
дати повернення Товару. 

 
4.7. Позичальник беззастережно погоджується із порядком розрахунків, передбаченим у 

пунктах 4.3.-4.6. Правил Купівлі, який (такий порядок) застосовуватиметься в разі 
повернення Товару. 

 
4.8. Повернення Товару здійснюється шляхом заповнення Заяви на Повернення / Обмін 

Товару за формою, що може бути отримана у Партнера та передачі відповідного Товару та 
згаданої Заяви Позичальником власноруч 

 

5. ПРАВИЛА ОБМІНУ ТОВАРУ 
 

5.1. Позичальник, протягом 14 днів з моменту одержання Товару, має право обміняти 
непродовольчий Товар належної якості на аналогічний товар, що є в наявності у Партнера. 
Такий обмін можливий, якщо Товар не задовольнив Позичальника за формою, 
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габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним 
використаний за призначенням. 
 

5.2. Товар належної якості може бути обміняно лише якщо такий Товар не використовувався, 
зберіг споживчі властивості, пломби та ярлики. Товар може бути обміняно лише на 
підставі документу, наданого Партнером разом з проданим Товаром. 

 
5.3. При цьому, якщо обмін (обмін з будь-якої причини) здійснюється на товар, який є 

дорожчим, то умови (в тому числі в частині Графіку платежів) Договору із Кредитодавцем 
зміні не підлягають, а різниця між вартістю нового (дорожчого) товару та Сумою Кредиту 
підлягає доплаті Покупцем (Позичальником) на користь Партнера за рахунок власних 
коштів Позичальника та відповідно до умов, погоджених між Партнером та 
Позичальником. 
 

5.4. Якщо обмін (обмін з будь-якої причини) здійснюється на товар, який є дешевшим, то 
різниця між вартістю нового (дешевшого) та первинно купленого (дорожчого) Товару, яка 
(відповідна різниця) не перевищує Суми Кредиту, яка була перерахована Кредитодавцем на 
користь Партнера (в рамках Розрахунку за Товар) підлягає перерахуванню Партнером на 
банківський рахунок Кредитодавця протягом 7 (семи) днів з моменту обміну 
Позичальником Товару та відповідна сума використовується для погашення 
Заборгованості. 

 
При цьому, якщо відповідна сума (сума, перерахована Партнером Кредитодавцю) є 
більшою ніж сума Заборгованості, то різниця між відповідною сумою (сумою, 
перерахованою Партнером Кредитодавцю) та сумою Заборгованості підлягає поверненню 
Позичальнику. Відповідне повернення здійснює Кредитодавець протягом 7 (семи) 
календарних днів з моменту обміну Позичальником Товару. 
 
Також, різниця між вартістю нового (дешевшого) та первинно купленого (дорожчого) 
Товару, яка (відповідна різниця) перевищує Суму Кредиту, яка була перерахована 
Кредитодавцем на користь Партнера (в рамках Розрахунку за Товар) підлягає поверненню 
Позичальнику. Відповідне повернення здійснює Партнер протягом 7 (семи) календарних 
днів з моменту обміну Позичальником Товару. 

 
Таким чином, Позичальник покладає на Партнера виконання обов’язку Покупця 
(Позичальника) із перерахування коштів на користь Кредитодавця для погашення 
Заборгованості, а Партнер покладає на Кредитодавця виконання обов’язку Партнера із 
повернення коштів Позичальнику в порядку та розмірах зазначених у цих Правилах 
Купівлі. При цьому, Позичальник беззастережно погоджується із порядком розрахунків, 
передбаченим у пунктах 5.3.-5.4. Правил Купівлі, який (такий порядок) застосовуватиметься 
в разі обміну Товару. 
 

5.5. Той факт, що Сума Кредиту (частина) може бути перерахована на користь Кредитодавця 
відповідно до пункту 5.4. Правил Купівлі, за жодних обставин не може трактуватися, як 
заміна сторони у будь-якому зобов’язанні між Кредитодавцем та Позичальником. 

 
6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ  

 
6.1. Ці Правила Купівлі затверджуються наказом директора Партнера і розміщуються на Сайті 

Партнера для ознайомлення всіх зацікавлених осіб. 
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6.2. Партнер має право в односторонньому порядку вносити зміни до Правил Купівлі. Змінені 
Правила Купівлі розміщуються на Сайті Партнера. Внесення змін до Правил Купівлі не 
впливає на вже існуючі правовідносини між Партнером та Позичальникам, які (такі 
правовідносини) стосуються вже куплених чи замовлених у Партнера Товарів та 
регулюються Правилами Купівлі у редакції, яка діяла на момент купівлі відповідним 
Позичальником Товару / Товарів. 
 

6.3. Відвідуючи Сайт Партнера та взаємодіючи із Сайтом Партнера, а також замовляючи та 
купуючи Товар / Товари у Партнера, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений та 
погоджується із  


