Додаток Nо l до кПравил надання коштiв
в тому числi i на умовах фiнансового

у позику,
кредиту

в

Товариствi з обмеженою вiдповiдальн iстю
<Сузiр'я Фiнансu

ТОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕННОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

(сУзIР'я ФIнАнс)

-

Пояснення ulodo пilzоmовкu Оо2овору на octoBi muповоi фор,uu:
пуспi zрафu заповнююпься спiвробimнuко,u ТОВ <СФл на пidсmавi н(uеэю u|| чuно.u пОdанtlХ

-

dozoBip мас бупu пidпuсанui споронафlu на коэlснiй спорiнцi mа

П озuчальнuком dotyMeHm

tB,

CToPlHy

у

кiнцi mексmу dozoBopy У РОЗdLПi

у кiнцi
mекспу у реквiзumах cmopiH, mо do.-oBip мае бупч прону.uерованнuй mа проu,tнурованuй, на скрiппену
часпuну (ulHyp), мас буmu наклеi:на паперова с.|lуэlска з вid.uimкою про кiлькiсmь сmорiнок, яьу
.мiспumь скрiппенuй dоху.uенm, пidпuсо.ц па печаmкою CmopiH,
- у вuпаdку dpyHy пексm у dо,"овору iз засmоqванняu параuеmрiв dвохсmоронньоlо iруху, баэкано
вuкорuсmовувапu фор_vаm <полял doxy.lleHmy -<ldзерка,tьнuйл dля зручносmi прочumання dохуменmу.
- dля mексmiв, якi Haaede+i у Доzоворi як BapiaHmu вuбору - пiсля вuбору необхidноzо варiанmу, ЯкuЙ
пidхоdumь ём конкреmноео позuча|lьнuка, зайвuй mексm вuOацясmься разо.ц З Ко.ценmар |u mа
13 цпIдПИСИ Тд РЕКВlЗИТИ

,Щля вuпаdкiв,

пексmон вudi.lенtъуt сuнLu шрuфmо.м.

якtцо dоеовiр пidпuсуеmься milькч

нЕ

dопускаопься наяоносmi
Bepciit odHoto й mо:ож пункmу,

у

ЙozoBopi, якuЙ

уtспаdасmься/пidпuсусmъся з Позuча.цьнuко.u dвох
Ува2а! !! До?оворrц вiОповi но lo Buшoz чцаноzо законоOавсtпва, Орукуюmься:
з вuкорuсmанням шрuфmу. чорно2о кольору, еарнimурч Дriаl, Vеrdапа, Таhоmа, TiПes Nety RОmаП

-

або оDнiею з цllх lцо заmвефхенi бренdбуком Креdumоdавця (за вuк.lючецttялl dекораmuвнж i

рукопuснчх шрuфmiв): кеzля не ,lteHule l l dрукарськшr пункmiв,
- з мiасряdковttu iHmepBaJlov не менше oduHapHozo:
- напiвэtсuрнtLм накресленняц :
]2
цuфрово,:о знQчення Ki,'lbKicHtLl харакmерuсmuк умов фiнаttсовоi послу?u з урахуванняu сmаmmi
Закону про кр е dumуван ня
- варmоспi mа iншuх вumраm за пос.lу?ою, су.uu па./або роз.uiру вidшкоdування, пidвutценuх проценmiв,
пенi па шmрафнuх санкцii, iHulol вidповidальносmi, якi.uоаrymь буmu засmосованi do K,ticHпa.
Вidповidно dеякuй mексm у do:oBopi вudi.пенuй эtcupHttu ulрuфmо,v
Гiперпосtлпання dля елекпронноi Bepcii'dozoBopy dопускасmься вuttпаdаtпu cuHi_M кольоро.u ulрuфmу

ПРИМIРНИЙ

договIр

про надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту }lb
(для неспохи вчих крелитiв)

_
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОК)
<Крелитодавечь>),
кол е{РПОУ: З98045 | 5.

мiсцезнаходження

_

ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ (СУЗIР'Я ФlНАНС> (далi якого: 03067, м. КиТв, вул. Гарматна, буд, 6,
(зазначuпч dапi сmосовно ,,tiцензii) , в особi

який дiс на пiлставi Статуту (або зазначumч особу яка BuKoHyc
обов'язкч duрекпора, iнформацiю на пiёсmавi чоzо dlc ) з олнiеI сторони.
та
\вказусmься повне най|аенування юрuduчноi особtl/ йя ФоП
директора

прiЙutце. Lлl'я по баmьковi ) (далi

платника

податкl

в:

(вказуюmься

-

кПозичальник>), ко,а С!РПОУ/iндивiлуал
м

itttui реквiзumч

iсцезнаходженн я

Позuча,tьнuка

за

податковий номер

необхidносmi),

(вказусmься ПIБ, посаdа - d.пя юрudччноi особч),

а) дiс на пiлставi

другоi сторони,

вiд Кре,lитолавttя

ьн ий

вiл [Iозичальника

в

особi
який (-

надання коштiв
наступне:

l.

l,

у

позику, в тому числi

Кредитодавець

i

на умовах фiнансового кредиry (далi

-

<.Щоговiр>). про

.оUоu.r.r.rоJr.ПОi#i;'ОО;?flО#r-, грошовi кошти
сума
uифрами)

(_-

у

cy'i

_-,-_о казуспься су,vа пропuсо.тl) гривень (лалi
- (Кредитr) на засадах crpo*ouocri, з"оро;Б".,,_ ,lfub"Bo.o
*користання та платностi, а Позичальник
зобов'язусться повернути кредит та сплатити
проценти за користування кредитом на
умовах,

визначених цим Договором.

1,2, КРеДитодавець надас позичальi:::rrr;:н:;rr:^"оr.rу'*л

-(вказуеться
2.

строки в договорl. порядок тА умови нАдАння крЕдиту

L Кредит надаеться строком з
1-))строку лii flоговору не звiльняс Сторон"
2.

призначенням (метою):

час дiТ цього Договору.

*2О2-

.

р. ло

(--)--
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р, Закiнчення

,ийвiдал]ностi за його порушення, якйапо мiсце пiд
"и

зобов'язУеться повернУти кредит та сллатити. проценти
за користування кредитом до
визначеного п, 2,l, uьо_го ,Щоговору i вiдповiдно
до кГрафiку norur"nr, *p.orry ru
прочентiвЛ , що с .ЩодаткоМ Nэ 2 ло uього
Доlовор1 tлалi
,/* nifu"rri" ".1.
"Графiк no.ur.nn, *р.о,
Кредитодавець обчислюс зобов'язання. Поз"rал""и*,
погашення '*йо"'rу
у

]:1.1.::::ч:::закlнчення строку,

,чЪоu""rirr,
базуючись на припущеннi, що Д{оговiр за-qишасться "грiбк1
Ъiиa'п"" протягом строку лiI, перелбаченого
умовамИ цього !оговорУ та що Сторони виконаютЬ cBoi зобов'язанн" ;u
;--у .rpon".

i";";*

визначенi в чьому [оговорi.

2,3, Кредит надасться Позичальнику шляхом безготiвкового
перерахуsання суми

кредиту на
банкiвський рахунок, вказаний Позичальником в
реквiзитах до цього Логовору (Роздiл l3),
вважаеться дата списанпя вiдловiдноi;уr,
йi.о".оочr,,r,
i,,1
lp*",y кредиту
зазначасться в <Графiку погашення кредиту та процентiвll
.
11ry]""
z,J,
(погашення) кредиту, так само як i
латою ловернення
"":*;r"l.j:":::11l1
датою сплати процентiв, вважасться дата
]арахування коштiв на банкiвський
рахунок Кредитодавця,

;'р;й;

,*::::::::::

2.6, Сторони погодили! що у,разi у*пuдaпп,
!оговору iз забезпеченням (у разi необхiлностi
нотарiалЙго посвiдчення, ПозЙ"uльп"ку
укласти договори щодо додаткових чи супутнiх послуг TpeTix осiб, пов'язаних ,
"Ъоо*iдпо
Jrp""unrr",
обслуговуванням та поверненням кредиту, йртiсть поспуг
TpeTix осiб yarunornra.oa, Ъrппrrпо
таким и
забезпечення за цим Договором), що потребус
особами,

2.'7, Загальна

2,'l.|.

(--

BapTicTb

загальни й

кредиту складас _(вказусmься

вказусmься
розмiр кредиту
.|Kсl ,I

2.7.2. загальнi

L

L,.y.|la

mься L,y|lL! пр()п

користування

\

я чuФrамu)

(_

бказ!€mься

пропuсо:l) грн. та включас в себе:

(вказусmься

uс|

\1l\ грн,,.

cy-|la

cy|la

виграти Позичальника: (вказl,сmься cy,|la

су.ма пропuсо.u) грн.; - iншi складовi вказусm ься пропu(,oч ).

_

цuфраuч)
цuфраuч)

проценти

_

Рtlазlсmьс
2,8, СторонИ погодили. шо ло ,rа.аriй',' Mproc.i пр.л"rу na
входяrь i сллачуються окремо
виникнення: l) платежi, що пiдлягають сллатi Позичальником
neurnonunn, його

у разi

перелбачених !оговором,

за

цuфраuч\

у

разi

обов'язкiв,

процЕнтнА стАвкА зА крЕдитом, IТ тип , порядок ii оБчислЕння, у тому
числI
порядок змlни тА сплАти процЕнтlв
3,L Плата за користування кредитом (проченти) с фiксованою. Ilрочентна ставка становить
з.

_Y.:iУ:||:,.. !F:Ц'"'u

Цuфраttu)

(--*=_,=_-*а1чюm*я

дiБЪ

пр()ценmч

пропuсо.ч) % рiчних вiд суми залишку кредиту за кожен
-р;;;;;; ffi;';;;;;
протяг:)м усього строку [оговору. b.rurorr.""ii
.щоговором розмiр
:,r:.::л1,::1:,11,_:.:,.:у]:.1ою
фiксованоi процентноi ставки не може бути збiльшено (р;;"r"о;;1,;;;
3,2, НарахуваннЯ процентiВ за цим ДоговорОм здiйснюiться за
фактичну кiлькiсть пчп"'пдuЁп"* д"iu
користуваннЯ кредитоМ в межах строку. передбаченогО п,2.1.
!оговору, Проценти aч *op"aryuunn,

;;;;;;;;;r;;;;;;Ы;- '

вiд Кредитодавця

вiл Позичальн

и

ка

коtuтами нараховуються щомiсячно, за методом факт/факт (метол розрахунку процентiв, за яким
кiлькiсть днiв у мiсяцi та роцi береться фактична). При розрахунку ГIроцентiв враховусться день
налання Кредиту i не враховусться день фактичного повернення крелитних коштiв.

3.З. Якщо дата здiйснення чергових платежiв згiдно кГрафiку погашення кредиry та процентiв)
припадас на вихiдний (святковий, неробочий) день, то здiйснення платежiв вiдбувасться на настулний

за вихiдними (святковими, неробочими) днями робочий лень Кредитодавця
порушенням розрахункiв.

i

це не ввФкаеться

У разi недостатностi суми здiйсненого платежу для
виконання зобов'язання за.Щоговором у повному обсязi ця сума погаша€ вимоги у такiй черговостi: l)
у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та простроченi проценти за
користування кредитом; 2) у лругу чергу сflлачуються сума кредиту та проценти за користування
кредитомi З) у третю чергу сплач) юl ься неустойка та iншi платежi вiлповiлно до логовору,
3,4, Черговiсть погашення вимог за ,Щоговором.

3.5. Позичальник зобов'язаний сплачувати проценти за користування Крелитом щомiсячно, не
пiзнiше l5 числа наступного мiсяця. та у дату повернення в повному обсязi крелитних коштiв за циv
!оговором.
Позичальник зобов'язаний повернути Крелит в KiHui строку яе лiзнiше дати, визначено1 у п, 2.1.
цього.Щоговору.

Дбозазначumu насmупнuй пексm (сmосовно повернення КреOuпу),
Позuчаlьltuк зобов'яз{]ttuil зОiiсttюваmч повернеl!пя Креdumу tцо.тtiсяччо
Графiку поlаtuення креОuпу mа проценrпiв".
"

l5

чцс:tа вidповidно drl

Зобов'язання Позичальника щодо сплати прочентiв ]а користування Крелитом та повернення
Кредиту, якi зазначенi у кГрафiку погашення кредиту та процентiв), розрахованi базуючись на
припущеннi, що Договiр залишасться дiйсним протягом строку дiТ, передбаченого умовами цього
[оговору та що Сторони виконають своТ зобов'язання на умовах та у строки. визначенi в цьому
!оговорi.
3.6, Пiсля спливу визначеного !оговором строку. на який Кредитодавttем був наданий кредит,
нарахування прочентiв за чим !,оговором припинясться.
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентiв за користуsання кредитом шляхом
перерахування коштiв на поточний рахунок Крелитода8ця, визначений розлiлом l3 чього .Щоговору.
З.8. Bci розрахунки мiж Сторонами ведуться виключно в наuiональнiй валютi Украiни.
3,9. Позичальник мае право на авансову сплаry прочентiв за поточним платежем (поточними
платежами) по кредиту у разi, якщо така сплата здiйснюсться ранiше дати, вказаноi в кГрафiку
погашення кредиту та процентiв>. Право на авансову сплату прочентiв за поточним платежем
(поточними платежами) по кредиту виникас у ГIозичальника лише пiсля погашення заборгованостi
згiдно послiдовностi, перелбаченоi п.3.4. [оговору.
3.10. У випадку cMepTi Позичальника нарахування процентiв за цим ,Щоговором припинясться з дня
cMepTi (зазначаспься якlцо Позччu.,tьнuк ФОП).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
зобов'язань щодо повернення Крелиту, сплати процентiв за
користування Кредитом та неустойки (пенi), а також iнших витрат за цим !оговором Позичальник
(вказаmч Bud
передав Крелитолавuкl:
забезпечеttttя: заспава, порчка, lаранmiя. ittuli вudч забезttечення, не забороненi законоdавсmво.u: опuс
( заlпuчumu в
лбе,Jпечення - p.|,xuуe mа I!er.|,.\U.lle .ttаfuю mочр, ollilll JчнL| варпiсmь
разi
(
D_
нео(lхidtюсrпi з?k) о Jвimу прсl tttliHb1, вuрmос,mi .ttaйttu Bid
року, зdiitсttен1,
незаJlеJ!снлLu суб'скmо,u оцiночноt diяlьносmL за рахунок Позччаtьчuка/Заспавоdавця
(вид забезлечення) не пiзнiше
/lпоmекоOавця). Передасться в забезпечення за договором _
4.1.

В

(_))_

якостi забезпеченн

_

4.

я cBojx

року,

Дбо зазначutпu наслпупнuй пексm (dля бланковш креOutпiв).
Споронч diйtulu зzоdu про пе, lцо на эабезпечення вuконанл!я зобов'язань Позччаtьпuка, ulodo
свосчасно:о повернення креоuп.ч mа сп.юmч процеttmiв за корuсmування креоumаu, а mако,lr пенi,
utпрафuuх санкцiй у разi невuконаtlня a(lo эtс пеttа,tеж\tо,,о вuконання Позuча,tьнuко.лt cBoi|x зобов'язань
зu цtлt ,Що;оворсl_u, tte буdе yKladeHo dоОаmковчх .vtod ()o:oBopiB1 про забезпечепня вuконання
зобов'язань Позuча.llьнuка за l|llu dо?оворо.u,
вiд Кредитодавця

вiд

[lози чапьн

и

ка

4.2. Вiдповiдал

ьн

icTb за оформлення забезпечення Кредиту

у

вiдповiдностi до вимог чинного

законодавства та Bci витрати, пов'язанi з таким оформленням, покладаються на []озичальника.

4,3, KpiM визначеного п.4.1. цього !оговору забезпечення, Кредит також забезпечу€ться sсiм
належним Позичальнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiдно urrroro
aa*oroou.arau
може бути звернено стягнення.

4,4. Позичальник пiдтверлжус, що майно, яким

здiйсн юватиметься забезпечення виконання
зобов'язання за цим ffоговором належить йому (зазначumч ПlБ Позuчапьнuку, mа/або ПIБ B]ac1ll1a
/cniBBltacHuKa .майна) на правi власностi, не обмежене в обiгу, пiд заставою ipeTix осiб не
перебувас,
у
а також не знаходиться у податковiй заставi.

4,5. На перiод дiт цього ,щоговору та до моменту повного виконання зобов'язань, Позичальник
зобов'язусться без письмового погодження з Кредитодавцем не здiйснювати дiй, направлених на
вiдчужен.нЯ особистогО рухомогО чи нерухомого майна, а також майна що леребувас
у спiльнiй
власностi Позичальника та iнших осiб.
5, lншI прАвА тА оБов,язки CTOPIH
l. Позичальник, KpiM обов'язкiв. пердбачених iншими розлiлами чього .Щоговору, зобов'язаний:
5.I.1, Використати кредит за цiльовим призначенням.
5.1.2. НадаватИ КрелитолавчЮ Bci необхiлнi докумеllти дllя здiйснення перевiрки цiльового
5.

ви

5.

користання кредиту,

l.З. Вчасно здiЙснювати платежi щодо погашення крелиту

i лроцентiв, нарахован их за користування
кредитом, вiдловiдно до умов договору.
5.1.4. Письмово повiдомляти Кредитодавця про змiни м iсцезнаходжен няlадреса проживання,
роботи.
контактних телефонiв' змiну чи доповнення КвЕщ, прiзвища або iм'я та iншi обставини, що здатнi
вплинути на виконання зобов'язань CTopiH за цим !оговором, в l0 (десяти) денний строк з моменту Тх
виникнення,
5.1.5. оплатити TpeTiM особам за свiй рахунок пов'язанi з виконанням цього f[оговору можливi
витрати (за Тх наявностi),

5.1.6. Укласти логовiр щоло забезпечення виконання зобов'язання Позичальником
кредитодавцем за цим !оговором, якщо воно пiллягас оформленню окремим договором.

леред

5,1,7. На вимогу КрелитОдавця надаватИ Bci необхiднi матерiали (документи) для перевiрки
забезпеченнЯ Кредиту i контролЮ за його викориСтанням та поверненням, а також буль-яку
iнформаuiю та документи стосовно свого фiнансово-май нового стану та iншу iнформашiю i
ДОКУменти, що мають вiдношення до цього !оговору.
5.1.8. Налавати Кредитолавцю оригiнали та,/або копii документiв. lllo мають бути включенi ло
крелитнот справи. посвiдченнi в установленому чинним ]аконодавством порядку та за
рахунок
позичальника.

5.2. Позичальник, KpiM прав, передбачених iншими роздiлами цього.Щоговору, мас право:

5,2,1. В буль-який час повнiстю або частково достроково повернути кредит, у тому числi шляхом
збiльшення суми перiоличних платежiв, достроково (авансом) сплачувати проценти.
5.2.2. ЗвеРтатися до Кредитодавчя з клопотанням про змiну умов цього Договору .
5,2.3. Вимагати вiд кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог цього ,Щоговору та
законодавства УкраТни.
5.3. Кредитодавець, KpiM обов'язкiв, передбачених iншими розлiлами цього f-[оговору, зобов'язаний:
5.3, I. Розглядати Заяву про надання суми кредитних коштiв ([одаток I до договору) й iншi
документи Позичальника (перелiк документiв згiдно Правил надання кошriв 1 позику. в тому числi i
на умовах фiнансового кредиту) та приймати рiшення про надання або про вiдмову в наданнi Крелиту
протягоv l0 (десяти) робочих лнiв з моменry отримання Крелитолавчем Bcix локументiв вiл
позичальника.
5.J.2.Письмово повiдоvляти Позичальника про зviни мiсttезнаходження, а також iнших вiдомостей.

зазначениху роздiлi lз ttього l(оговору у I0(десяти)деннийстрокзмоментуТхвиникнення.
5.3.2. У разi звернеllня ['lозичальника щодо змiни умов flогов<lру розглянути таке звернення та
у разi
погодження оформити TaKi змiни додатковою угодою (догоsором).
5.3.3. Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за чим [оговором (у тому числi й

дострокове як частинами. так i в повному обсязi).
5.3.4. Забезпечити Позичальника консультацiями з питань виконання цього,Щоговору.
вiд Кредитолавчя

вiд Позичальн
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5.4. Кредитодавець, KpiM прав, передбачених iншими розлiлами цього !,оговору, ма€ лраво:
5,4.1, Вимагати вiд Позичальника виконання ним умов цього Договору;

5.4.2. Вимагати вiд Позичальника надання

ycix необхiдних документiв для здiйснення

перевiрки

дотриман ня цiльового призначення кредиту;
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентiв. у разi наявностi хоча б однiсТ
iз зазначених обставин: а) затримання сплати частини крелиту та./або лрочентiв бiльш як на один
календарний мiсяць: б) iншого iстотного порушення )vов договор} про надання крелиту: в) в iнших

випадках, передбачених законодавством Украiни.
5.4.4. Вимагати вiд Позичмьника укладення договору щодо забезпечення аиконання зобов'язання
Позичальником перед Кредитодавцем за цим ffоговором, якщо забезпечення зобов'язання пiдлягас,
оформленню окремим договором.
5.5. Yci права та обов'язки Позичальника щодо цього ,Щоговору можуть за згодою Кредитодавця
перейти до третьоТ особи. Кредитодавець мас право уступати право вимоги (i передавати yci права та
обов'язки) за цим flоговором TpeTiM особам без згоди Позичальника. Кредитодавець зобов'язаний
повiдомити Позичальника про вiдступлення права вимоги протягом 10 робочих днiв iз дати такого
вiдступлення,
5,6, У випадку cMepTi Позичальника. що наступила до закiнчення crpoKy лii чього Д,оговору. Bci права
i обов'язки щодо цього ,Щоговору переходять до його спадкосмцiв 1 порялку. визначеноvу чинниv
законодавством Украiни. або зазначаеmься 5.б. У випалку реорганiзаuii Позичальникц що наступила
до закiнчення строку лii цього .Щоговору, Bci права i обов'язки щодо цього flоговору переходять до
його правонаступникiв у порялку. визначеному чинним законодавством Украiни.

5.7. Вимагати дострокового виконання грошових зобов'язань у Позичальника за цим договором }
випадках припинення дiлових вiдносин та iнших випалках. перелбачених законодавством яке регулюе
вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiТ (вiдмиванню) доходiв. одержаних злочинним шляхом.

фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищення,
5.8. Витребувати у Позичальника документи i вiдомостi, необхiднi для здiйснення iлентифiкаuiТ та./або
верифiкаuiТ, аналiзу та виявлення фiнансових операчiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та
iншi передбаченi законодавством УкраIви документи та вiдомостi, якi витребус Кредитодавечь з

метою виконання вимог законодавства, яке регулюс вiдносини у сферi запобiгання легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдження зброт масового зн ищен ня.
5.9. Вiдмовитися вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання
дiлових вiдносин у порядку та на умовах цього Договору), або проведення фiнансовоТ операшiТ у разi

ненадання Позичальником необхiдних для вивчення клiснтiв документiв чи вiдомостей. у разi
виникнення cyMHiBiB
дiйсностi розрах)нкоsо-касових докуvентiв та законносгi проведення
операцiй, при вiлмовi у наланнi, або ненаданнi Позичальником у встановлений в письмовiй вимозi
строк вiдомостей чи документiв, якi Крелитолавець мас право вимагати, або умисного надання
неправдивих вiдомостей про себе, необхiдних для з'ясування його особи, невiдловiднiсть проведення
фiнансовоТ операшii cyTi дiяльностi Позичальника, його фiнансовому стану, а також у виладку
встановлення, що така операцiя мiстить ознаки операuiТ. яка пiдлягас фiнансовому монiторинг1
вiдповiлно до Закону УкраТrrи <IIро запобiгання та протиttiю лега-lliзацii (вiлмиванню) лохолiв.
одержаних злочинним ttlляхом, фiнансування тероризм), та фiнансуванню розповсюдження зброi
масового знищенняD та ма€ ознаки пiлозрiлоТ фiнансовоi операцii, або встановлення Позичальнику
неприйнятно високого ризику за рез}льтатами оцiнки чи переочiнки ризику.

у

6. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
6.1. Позичальник ма€ право в будь-який час повнiстю або частково достроково повернути кредит, }
тому числi шляхом збiльшення суми перiоличних платежiв.
6.2. Якrцо Позичальник скористався правом повсрнення крелиту шляхом збiльшення суми
перiоличних платежiв, Кредитолавечь зобов'язаний здiйснити вiдповiдне коригуваннЯ Та На ВИМОrУ
Позичальника надати йому новий <Графiк погашення кредиту та процентiв>,

6.3. Позичальник

у

разi дострокового повернення кредиту сплачус Кредитодавцю проценти

за

користування кредитом та BapTicTb ycix послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кРеДИТ)
(за наявностi). за перiод фактичного користування кредитом.

5

вiд Кредитодавця

вiл llозича.rьника

6.4. Кредитодаве_ць ма€ право вимагати ловернення кредиту! строк виплати
якого ще не настав,

в

повному обсязi вiдповiдно до п.п 5.4.3 цього
!оговору.
6.5. Якщо Кредитодавець вiдповiдно до
умов Щоговору вимагае здiйснення платежiв, строк сплати
'здiiспюютrся

яких не настав, або повернення кредиту, TaKi платежi або повернення
кред"ту

Лозичальником протягом 30 (трилцяти) кмендарних дня. а за кредитом,
забезпеченим iпотекою, та за
к_редитоМ на прилбаннЯ HepyxoMocTi
60 (rrriстлесяТ) каJендарниХ дня з дня одержання вiд
Кредитодавця повiдомлення про таку вимогу.

-

7,

lнФормАцlя про нАслIдки прострочЕння виконАння зоБов,язАнь

7.1.Y разi прострочення

зI

сIlлАти

nor"runrX*lJ'JioJ"ijo,l?jr",r'.?X

зi сплати платежiв за !оговором
можуть настати правовi наслiдки, встановленi [оговором або законом, зокрема:
l ) Розiрван ня [оговору в порядку та з пiдстав лередбачен
их !оговором та 7або законом.
),Щострокове ловернення Позичальником кредиту з лiдстав та в порядку! передбаченому
роздiлом 6

flоговору.
3) Сплата Позичальником на вимогу Кредитодавця грошовоi суми
у розмiрi, визначеному вiдповiдно

до п, 9.4 uього .Щоговору.
8.

здстЕрЕжЕння позичАльникА щодо дlЙсностI умов договору

l, При укладаннi цього Договору Позичальник пiдтверджус що:
l) е повнiстю,аiсздатним/правозлатними та щодо Позичальника немас
рiшень судiв (якi набрали
законноi сили та не cKacoBaHi iншими рiшеннями) про обмеження його
дiсздатносiiiпрuuоrлаrпо.ri,
у
8.

а.також йомУ невiдомо про розгJlяд судами слрав з вказаним вимогами;

2) його волевиявлення с вiльним та вiдповiдас його внутрiшнiй волi; сtбо 2)преОuпавнuк
Позuчаlьttuка.uас Bci пtлвноваlкеuня пч пidпuсання цьоzо !ozoBopy;
3) чiтко усвiдомлюе Bci умови чього.ffоговору та не перебувае пiд
впл"uом помилки чи обману;
4) вважае умови цього [оговору вигiдними для себе;
5) документи, наданi ним для отримання кредиry € достовiрними та вiдображають
його реальний
фiнансовий стан на дату нмання документiв:
6) майно, яким забезпечусться виконання зобов'язання за цим {оговор ом llсr|leJ1.umb йо.чу (або
зозначаmu ПIБ власнuка майна) на правi власностi, не обмежене в обiгу (Ьборотi) та пiд
заставою не
перебувас.

9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOP|H

ТА ВИРIШЕННЯ СПОРlВ

9.J, СторонИ несуть вiдповiДальнiсть за порушеннЯ умов цьогО !оговору згiдно

чинного
законодавства УкраТни.
9.2. Сторона !оговору, яка порушила зобов'язання, звiльнясться вiд вiдповiдальностi за часткове.
або

повне невиконання /порушення своIх зобов'язань за uим .Щоговором, якщо sона доведе,
що це
порушення стмося внаслiдок випадку, або форс-мажорних обставин (обставини непереборноТ сили),
Що засвiдчуються Торгово-пром исловою палатою УкраТни, уповноваженими нею
регiональними
торго8о-п ром ислови м и паJlатами.
Якщо дiя форс-мажорних обставин тривас бiльше 3-х (трьох) мiсячiв, !оговiр може бути
розiрваниЙ за заявоЮ Сторони з повiдомленням iншоТ Сторони за I0 (десять) календарних днiв.

При виникненНi обставиН

нелереборноi сили Сторонц що потрапила пiл лiю форсм&корних обставин, зобов'язана письмово, протягом 5 (л'яти) робочих днiв з MoMeHTy'ix виникнення,
iяформувати iншу СторонУ про ttаявнiсть таких обставин. ['Iовiдомлення повинно бути вiдправлено
у
виглядi термiнового рекомендованого листа, телеграми або лоставлено нарочним! з подальшою
реестрашiею у вхiдних документах .
Протягом З0 каленларних днiв з моменту виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, що
потрапила пiд дiю форс-мажорних обставин, повинна надати iншiй CTopoHi пiлтвердження
факту

вiд Кредитодавця

вiд Позичмьн ика

настання та строку дiт обставин t|епереборноi сили. що засвiдчуеться Торгово-п
ром исловою палатою
украiни, уповноваженими нею регiона.llьними торгово-промисловими палатами, Пiсля припинення

дii обставин

непереборноТ сили Сторони продовжують виконувати своТ зобов'язання за
flоговором,
якщо письмово не доvовляться ttpo iнше,

с його невиконання або неналежне виконання. тобто
виконання з порушенням умов, визначених змiстом цього Договору.
9.4. За порушення встановлених цим .Щоговором cTpoKiB повернення грошових коштiв, тому числi
у
кiнцевого TepMiHy повернення кредитних KoutTiB. cTpoKiB спла.ги процентiв, Кредитодавець мас
право нараховувати та стягувати, а Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю, на його першу
письмоsУ вимогу, пенЮ в розмiрi подвiйноi облiкоВот стаsкИ Нацiонального банку Украiни,
Що дiяла ),
перiод виникнення прострочки! вiл простроченот суми зазначених платежiв,
розраховану за кожен
9,3, Порушенням умов цього !оговору

день прострочення платежу. не пiзнiше трьох банкiвських днiв
вимоги Крдитодавця.

У

з

MoveHTy отримання лисьмовоi

разi невиконання Позичальником прийнятих на себе зобов'язань, передбачених п,4,5,5.1.4.

5.1.6. шього .Щоговору, Кредитолавець мас право стягувати з Ilозичальникц а Позичальник
зобов'язаний сплатити Кредитодавцю, на його першу лисьмову вимогу, штраф
у розмiрi - 2 000,00
гРн, (двi тисячi гривень 00 копiйок) за кожний випадоК порушення, не пiзнiше трьох банкiвських днiв
з моменту отримання письмовоi вимоги Кредитодавця.
9.5. Позичальнику/прелставнику Позичальника роз'яснено змiст ст. l90 '.Шахрайство'' та ст. 358

"ПiдробленнЯ документiв, печаток, штампiв

та бланкiв, збут чи

документiв, лечаток, штамлiв" Кримiнального кодексу Укратни.

використання пiлроблених

9.6. За невиконання зобов'язань вiдповiдно до п. 1.I. ланого ffоговору Кредитодавець несе
вiдловiдальнiстЬ у виглялi штрафу В розмiрi - 2 000,00 грн, (двi тисячi ,рrr"",00 копiйок).
9,7, Спори. якi виникнуть пiд час виконання цього flоговору, пiдлягають врегулюванню шляхом
переговорiв.

9.8, Якщо вiдповiдний спiр не vожливо вирiшиrи шляхоv переговорiв. BiH вирiшусться в с)лOаоvу
порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору вiдповiдно до чинного в Украiнi

законодавства.

9.9. Позичальник звiльнясться вiд обов'язкiв сплатити на користь Кредитодавця
у разi прострочення
Позичальником виконання грошового зобов'язання за чим .Щоговором, неустойку, штраф, пеню за

таке прострочення. якi виникли у зв'язку з порушенням Позичальником зобов'язань за цим
,ц,оговором пiд час дiт карантину, таlабо у тридцятиленний строк пiсля дня завершення дiт такого
карантину та у перiод дii в Украiнi во€нного, надзвичайного стану та у Тридцятиденний строк пiсля
його припинення або скасуванн

l0.

я.

порядок внЕсЕння змIн тА доповнЕнь, припинЕння, розIрвАння
договору

]0.1, Внесення змiн та доповнень до цього {оговору оформлюсться шляхом пiдписання Сторонами
додаткових угод (договорiв) у письмовiй формi в такому порядку.

l0.1,1. Якцо Сторона договору погодилась

м

iз

пропозицiсю, додаткова угода укладасться за

iсцезнаходжен ням Кредитодавця. в письмовiй формi,

l0.1.2. Змiни до.ЩоговорУ набирають чинностi з дня пiдписання додатковоТ угоди (дого8ору). Bci
змiни, доповнення та додатки до цього Договору, пiдписанi обома Сторонами € його складовою i
невiд'ем ною частиною.

l0.2. ffiя цього ,Щоговору припинясться у випадку лос]рокового розiрвання l|оговору в порядку,
визначеному умовами .щоговору, виконання Сторонами свот обов'язкiв та в iнших випадках
перелбачен их законодавством.

J0.3.

!оговiр може бути достроково розiрваний:

|0.З. l. За рiшенням сулу.

Bi.l Кредитодавчя

вiл

ГIози чаlьн

и

ка

l0.з.2.

У

дострокового повернення Позичальником суми кредиту та yci€i iншоi
заборгованостi ло ньомУ (зокрема процентiв), в тому числi за вимогою КЬедитЪдавця-на
пiдставi
ви_падку

п.5.4,3.

l 0.3.3. За вза€мною зголою cTopiH, шляхом
укладання додатковоi угоди ( договору).
]0.3.4, В iнших випадках. лередбачених за*Ьнодавством.

l0,4, Позичальник мае право

достроково розiрвати чей !оговiр лише за умови дострокового
повернення кредиту та сллати процентiв за користування кредитом в
день розiрвiння !оговору, якщо
iнше не передбачено законодавст8ом та
умоsами цього !оговору.

ll. порядок тд умови вцмови вц нлддння тд одЕржлння крЕдиту

J1,1, Кредитодавець мас право вiдмовитися вiд надання Позичальниковi
передбаченого договором
кредиту частково або в повному обсязi у разi порушення процедури аизнання
Ilозичальника

бан крутом.

I1.2. Кредитодавець повинен повiдомити Позичмьника про вiлмову
надавати крелит протягом З

(трьох) робочих днiв з моменту виникнення обставини передбачених
n. t t. t До.оuоiу.
l1,3, Крелитодавець мас право вiдмовитися вiд надання Позичальниковi передбаченого
договором
кредиту до закiнчення встановленого !оговором строку його надання,
якщо iнше не встаноsлено
[оговором або законом.

l1.4, Позичальник ма€ право вiдмовитися вiд одержання кредиту частково або в повному
обсязi,
'
повiдомившИ про це КредитоДавця до за KiH чеН н" uстапоuлЪпuru
логовором строку його надан ня.

якщо iнше не встановлено ,щоговором або законом.

l2.1.

12.

строкдiдоговору тА IншI умови

Щей !ОГОВiр НабиРас Чиннiсть з моменту його пiдписання

Сторонами i дiе до повного виконання
Позичальником своiх зобов'язань перед Кредитодавцем за цим
!оговором.
l2.2. I{ей.Щоговiр склаленО в 2 (лвох) оригiнальниХ лримiрниках
украТнською мовою, по одному для
кожноТ iз CTopiH, що мають однакову юридичну силу.

|2.3. Пiсля

пiдписання цього Договору Bci попереднi лереговори за ним, листування, попереднi
договори, протоколи про намiри та буль-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CiopiH з питань,
що
так чи iнакше стосуються цього !оговору, втрачають юридичну силу,

Yci

не врегульованi цим Договором правовiдносини CTopiH регулюються чинним
законодавством УкраТни.
l2.5. Позичальн ик пiдтверджуе, що:
- отримаВ в лисьмовiЙ формi вiД
Цедитодu"цЯ до укладення .Щоговору iнформачiю вказану в частинi
другiй cTaTTi l2 Закону Украiни (Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових
послуг);
- ознайомлений iз Правилами надання Кредитодавцем
фiнансових послуг (надання коштiв у позику, у
тому числi i на умовах фiнансового кредиту);
- iнформацiя надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства
про захист прав споживачiв.
]2.4.

l2.6. Пiдпис Позичальника в розлiлi l3 цього !оговору с пiдтвердженням того, що Позичаtьник
0тримав В письмовiЙ формi iнформашiю, вказанУ в п, l2,5 та один З оригiналiв
цього.Щоговору,
Iнформачiя, що надана Позичальнику, йому зрозумiла, Послуга Позичалопr*у na ruu'"ayr-aa",
l2.7. I{им Щоговором Сторони пiдтверлжують. що Кредитодавець повiдомив Позичальника
у
лисьмовiй формi про всю необхiлну iнформаuiю, визначену чинним законодавством Украiни (у тому
числi i про умови крелитування), а Позичальник ознайомився з такою iнформачiсю
повному
у

обсязi

(у тому числi й на офiцiйному сайтi Кредитолавчя https://sikiev,ua в мережi lHTepHeT) перед
укладенняМ uього ,.Щоговору. в повнiй Mipj усвiдом,гlюс Тх та не мас щодо них заперечень та./або
доповнень, Пiдпис Позичальника в розлiлi l3 кПiдписи та реквiзити cTopiHll {оговору с
п

iдтвердженням цього,

вiд Кредитодавця

вiд

Пози чальн

и

ка

l2.8. Сторони домовилися, що листу8ання мiж ними бу,lе
вiлбуватися за адресою

(

мiсцезнаходженням), що зазначенi в
розлiлi I3 uього /lоговору.

п

рожи вання

|2.9. Вiдповiдальними особами за зв'язок мiж
Сторонами с:

-

Вiд Кредитодавця;

- Вiд

(вказусmься П IБ вidповidальна особа),

Позичальника:

(вказусmься

сlсоба).

П!Б

вidповidа,lьнч

l2.|0. Фiзичнi особи вiдповiдно ло Закону Украiни <Про
захист персональних данихr! шляхоl\l
пiдписання даного !оговору. +lадають зlоду на
обробк; та використання Тх персонмьних даних
'особистi
(паспортнi ланi. ilентифiкаuiй ни й номер.
вiймостi. вйомостi npo ,i.ua*npo"."uurnr,
зображення, iншi персональнi ланi) виключно з
,a u ,"*u* виконання вимог законода8ства про
"arоto
лослуги, фiнансовий монiторинг Tu norur*oro.o
PlHaHc9li
УкраТни.
l2,il, Фiзичнi особи такоЖ посвiдчують' ЩО по"iдо"raпr'
'ч*онодавства
про включеннЯ даних про них до бази
персональних даних отримали, iз правами, якi вони
мають вiдповiдно до ,";ar!.r. в 5u*ory V*puTм
<Про захисТ лерсональниХ даних>, ознайомЛенi та
шляхоМ nion"""""' в тому числi даного
!оговору
дають с8ою згоду на передачу своТх лерсональних даних третiй
особi
iЗч*оrу
персональних даних) та iнших чинних нормативно-пра8ових
""*n,o""o aKTiB,
".riJ*
здiйснення
Ijr:.1_1lo::^xиcт
ПРО.Передачу третiй особi Тх персональних
даних не вимагають.
::1'{o},r:n'
lz,lz,L\eи доl o8lp складено вiдповiдно до Правил наданн я коштiв
* '' 1 пози
ку, в тому ч исл i iHa умовах
'";;;::,,:";:::':::,::.:.
фiнансового кредиту, затверджених
.

пpaBtl,t),

заmверOэlееннл
J2.13, Iнформацiя.

вквуеmься iнформацiя про

y.ltboMy

вiдноситьсЯ

.ЩоговОрi
до iяформацiI з обмеженим доступом
_визначена
УкраТни ,,Про iнформацiю'') та може бути поширена за sза€мною
згодою CTopiH та в
lнших випадках, передбачених чинним в ykpaTHi законодавством.
|2,14, Сторони досягли згоди, щоло пр""оriд"осин, пов'язаних
з укладанням. змiною та виконанням
застосовус гься збiльшениЙ строк по,}овноТ лавностi тривалiсIю
5 (п'ять) poкiB

l::i]"'|]*"*

arr''О'rr"rоr.
вlдповlдност| до ст. 259 l]K УкраТни

у

Jазначений clpoK лозовноi давносгi.

розповсюджусться на вимоги по стягненню неустойки (штрафу, пенi).
l2,l5. Додатки до цього f]оговору с його невiдiсмноо uu.rrnob
,u включають:
Додаток ЛР I -Форма Заяви про надання суми кредитних KoLtlTiB.
додаток М 2 - Графiк погашення кредиту та процентiв

Кредитодавець

Юр"Ди"пu алреса: 0З067, Киiв, вулиця Гарматна
6,

398045l5

тел. (050) З57 З2 66

Оригiнал цього Щоговору отримано

(_)
вiд Кредитодавця

вiд Позичальн

и

ка

гомr

}

числi,

--l

ИСИ ТА РЁКВlзИ'ГИ CTOPIH:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ ( СУЗIР'Я ФIНАНС)

сдрпоу

в

додаток М

l

ло [оговору лро надання коштiв у позику,
в тому числi i на умовах фiнансового кредиту
ЛЪ
вiл

K_u

_

Заява про надання суми кредитних коштiв
l

--

_р.

.позичальник

(для ФОП : ПIБ. код /]РФО серiя га номер
Витягу /свiдоц,гва (при наявностi), ким i коли
8идане. адреса peccTpauiT iфактичного viсttя
прожи ван ня, електрона пошта
для юридичних осiб: повне найменування,

ня - юридична адреса,
адреса,
СДРПОУ, електрона
фактична
м

iсцезнаходжен

пошта, ПIБ (представника юр. особи), посала
пiдставi
якого дiе представн и к ).
2. Щiльове при]начення креди,у ;

ПIБ представника документ на

3. Вид кредиту :
4,Валюта крелиту :
5.Сума крелиту яка запитуеться

( цифрами та прописом

прошу надати кредит на нафлних умовах:
(за необхidпосmiзазначасmься конкреmне

Разовий кредит
УкраТнська гри вня

коп,

:

грн.-

)

коп,

6.Срок кредиту яки й залитусться:
( цифрам и та прописом )
7. Переодичн icTb погашення :

(одноразово

цi.,tьове

вuкорuсmQння/ qбо попоrltrcння oбi,,oBtlx KoutmiB )

)

в кiнцi строку, згiлно Графiку
та процентiв, iнше)

погашення кредиry
8.Процентна ставка

%

:

9.Надасться забезпечення

:

(Iпотека /порука,/май HoBi права , iнше)

I0. Крелит надати у безготiвковiй формi
шляхоv перерахування коштiв на рахунок

(реквiзити банку Пози чальн и ка)
ознайомлен и й з зм lcToМ <Правил надання коштiв
кредиту),
п iдпис Пози чальн

и

позику, в тому числi

i

на умовах фiнансового

(п,LБ.)

ка
м,

faTa

у

п, ( за наявнiстю)

:

Заява отримаtlа

<

Ким

Заява

про

вiд Кредитодавця

надан

н

я

суми

( ПIБ вiдповiдального працiвника

кредитних кtrшrтiв
вiд

8изнана

)

ловною/не

ловllою
10

Пози чальн

и

ка
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