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надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – «Договір»), про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Кредитодавець
зобов’язується
надати
Позичальнику
грошові
кошти
у
сумі
____________(вказується сума цифрами) (________________вказується сума прописом) гривень (далі
– «Кредит») на засадах строковості, зворотності, цільового використання та платності, а Позичальник
зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах,
визначених цим Договором.
1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит за цільовим призначенням (метою):
____________________________________ (вказується мета кредиту).
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1. Кредит надається строком з «_____»______ __ 202__ р. по «_____»______ __ 202__ р. Закінчення
строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під
час дії цього Договору.
2.2. Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до
закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору і відповідно до «Графіку погашення кредиту та
процентів» , що є Додатком № 2 до цього Договору (далі – «Графік погашення кредиту та процентів »).
Кредитодавець обчислює зобов’язання Позичальника у «Графіку погашення кредиту та процентів»,
базуючись на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого
умовами цього Договору та що Сторони виконають свої зобов’язання на умовах та у строки,
визначені в цьому Договорі.
2.3. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на
банківський рахунок, вказаний Позичальником в реквізитах до цього Договору (Розділ 13).
2.4. Датою надання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.
Вищезазначена дата надання кредиту зазначається в «Графіку погашення кредиту та процентів» .
2.5. Датою повернення (погашення) кредиту, так само як і датою сплати процентів, вважається дата
зарахування коштів на банківський рахунок Кредитодавця.
2.6. Сторони погодили, що у разі укладення Договору із забезпеченням (у разі необхідності
забезпечення за цим Договором), що потребує нотаріального посвідчення, Позичальнику необхідно
укласти договори щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням
та поверненням кредиту. Вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами.
2.7.
Загальна
вартість
кредиту
складає
____________(вказується
сума
цифрами)
(____________________________вказується сума прописом) грн. та включає в себе:
2.7.1.
загальний
розмір
кредиту
____________(вказується
сума
цифрами)
(________________________ вказується сума прописом) грн.;
2.7.2. загальні витрати за кредитом, які включають такі витрати Позичальника: - проценти за
користування
кредитом
______________(вказується
сума
цифрами)
(______________________________вказується сума прописом) грн.; - інші складові - ____ ________
(вказується цифрами) (_________________________ вказується прописом).
2.8. Сторони погодили, що до загальної вартості кредиту не входять і сплачуються окремо у разі
виникнення: 1) платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов’язків,
передбачених Договором.
3. ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА КРЕДИТОМ, ЇЇ ТИП , ПОРЯДОК ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ
ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою. Процентна ставка становить
______(вказуються проценти цифрами) (__________________________вказуються проценти
прописом) % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Фіксована
процентна ставка є незмінною протягом усього строку Договору. Встановлений Договором розмір
фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Кредитодавцем в односторонньому порядку.
3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів
користування кредитом в межах строку, передбаченого п. 2.1. Договору. Проценти за користування
коштами нараховуються щомісячно, за методом факт/факт (метод розрахунку процентів, за яким
2
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кількість днів у місяці та році береться фактична). При розрахунку Процентів враховується день
надання Кредиту і не враховується день фактичного повернення кредитних коштів.
3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно «Графіку погашення кредиту та процентів»
припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний
за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається
порушенням розрахунків.
3.4. Черговість погашення вимог за Договором. У разі недостатності суми здійсненого платежу для
виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги у такій черговості: 1)
у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за
користування кредитом; 2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування
кредитом; 3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору.
3.5. Позичальник зобов'язаний сплачувати проценти за користування Кредитом щомісячно, не
пізніше 15 числа наступного місяця, та у дату повернення в повному обсязі кредитних коштів за цим
Договором.
Позичальник зобов'язаний повернути Кредит в кінці строку не пізніше дати, визначеної у п. 2.1.
цього Договору.
Або зазначити наступний текст (стосовно повернення Кредиту) .
Позичальник зобов'язаний здійснювати повернення Кредиту щомісячно 15 числа відповідно до
«Графіку погашення кредиту та процентів».
Зобов’язання Позичальника щодо сплати процентів за користування Кредитом та повернення
Кредиту, які зазначені у «Графіку погашення кредиту та процентів», розраховані базуючись на
припущенні, що Договір залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами цього
Договору та що Сторони виконають свої зобов’язання на умовах та у строки, визначені в цьому
Договорі.
3.6. Після спливу визначеного Договором строку, на який Кредитодавцем був наданий кредит,
нарахування процентів за цим Договором припиняється.
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 13 цього Договору.
3.8. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
3.9. Позичальник має право на авансову сплату процентів за поточним платежем (поточними
платежами) по кредиту у разі, якщо така сплата здійснюється раніше дати, вказаної в «Графіку
погашення кредиту та процентів». Право на авансову сплату процентів за поточним платежем
(поточними платежами) по кредиту виникає у Позичальника лише після погашення заборгованості
згідно послідовності, передбаченої п.3.4. Договору.
3.10. У випадку смерті Позичальника нарахування процентів за цим Договором припиняється з дня
смерті (зазначається якщо Позичальник ФОП).
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. В якості забезпечення своїх зобов’язань щодо повернення Кредиту, сплати процентів за
користування Кредитом та неустойки (пені), а також інших витрат за цим Договором Позичальник
передав Кредитодавцю: _________________________________________________ (вказати вид
забезпечення: застава, порука, гарантія, інші види забезпечення, не заборонені законодавством; опис
забезпечення – рухоме та нерухоме майно тощо; оціночна
вартість
(зазначити в разі
необхідності згідно звіту про оцінку вартості майна від «__» _____ _ року, здійснену
незалежним
суб'єктом
оціночної
діяльності, за рахунок Позичальника/Заставодавця
/Іпотекодавця). Передається в забезпечення за договором ______ (вид забезпечення) не пізніше
«__»_____ ___ року.
Або зазначити наступний текст (для бланкових кредитів) .
Сторони дійшли згоди про те, що на забезпечення виконання зобов’язань Позичальника, щодо
своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а також пені,
штрафних санкцій у разі невиконання або ж неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань
за цим Договором, не буде укладено додаткових угод (договорів) про забезпечення виконання
зобов’язань Позичальника за цим договором.
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення Кредиту у відповідності до вимог чинного
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законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника.
4.3. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення, Кредит також забезпечується всім
належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства
може бути звернено стягнення.
4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання
зобов’язання за цим Договором належить йому (зазначити ПІБ Позичальнику, та/або ПІБ власника
/співвласника майна) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває,
а також не знаходиться у податковій заставі.
4.5. На період дії цього Договору та до моменту повного виконання зобов’язань, Позичальник
зобов’язується без письмового погодження з Кредитодавцем не здійснювати дій, направлених на
відчуження особистого рухомого чи нерухомого майна, а також майна що перебуває у спільній
власності Позичальника та інших осіб.
5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРIН
5.1. Позичальник, крім обов’язків, передбачених іншими розділами цього Договору, зобов’язаний:
5.1.1. Використати кредит за цільовим призначенням.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового
використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування
кредитом, відповідно до умов договору.
5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місцезнаходження/адреса проживання, роботи,
контактних телефонів, зміну чи доповнення КВЕД, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні
вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх
виникнення.
5.1.5. Оплатити третім особам за свій рахунок пов’язані з виконанням цього Договору можливі
витрати (за їх наявності).
5.1.6. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором, якщо воно підлягає оформленню окремим договором.
5.1.7. На вимогу Кредитодавця надавати всі необхідні матеріали (документи) для перевірки
забезпечення Кредиту i контролю за його використанням та поверненням, а також будь-яку
інформацію та документи стосовно свого фінансово-майнового стану та іншу інформацію i
документи, що мають відношення до цього Договору.
5.1.8. Надавати Кредитодавцю оригінали та/або копії документів, що мають бути включені до
кредитної справи, посвідченні в установленому чинним законодавством порядку та за рахунок
Позичальника.
5.2. Позичальник, крім прав, передбачених іншими розділами цього Договору, має право:
5.2.1. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом
збільшення суми періодичних платежів, достроково (авансом) сплачувати проценти.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з клопотанням про зміну умов цього Договору .
5.2.3. Вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог цього Договору та
законодавства України.
5.3. Кредитодавець, крім обов’язків, передбачених іншими розділами цього Договору, зобов’язаний:
5.3.1. Розглядати Заяву про надання суми кредитних коштів (Додаток 1 до договору) й інші
документи Позичальника (перелік документів згідно Правил надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту) та приймати рішення про надання або про відмову в наданні Кредиту
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Кредитодавцем всіх документів від
Позичальника.
5.3.2.Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей,
зазначених у розділі 13 цього Договору у 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
5.3.2. У разі звернення Позичальника щодо зміни умов Договору розглянути таке звернення та у разі
погодження оформити такі зміни додатковою угодою (договором).
5.3.3. Прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й
дострокове як частинами, так і в повному обсязі).
5.3.4. Забезпечити Позичальника консультаціями з питань виконання цього Договору.
5.4. Кредитодавець, крім прав, передбачених іншими розділами цього Договору, має право:
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5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору;
5.4.2. Вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки
дотримання цільового призначення кредиту;
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів, у разі наявності хоча б однієї
із зазначених обставин: а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один
календарний місяць; б) іншого істотного порушення умов договору про надання кредиту; в) в інших
випадках, передбачених законодавством України.
5.4.4. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання
Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає
оформленню окремим договором.
5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця
перейти до третьої особи. Кредитодавець має право уступати право вимоги (і передавати усі права та
обов’язки) за цим Договором третім особам без згоди Позичальника. Кредитодавець зобов’язаний
повідомити Позичальника про відступлення права вимоги протягом 10 робочих днів із дати такого
відступлення.
5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права
і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним
законодавством України. або зазначається 5.6. У випадку реорганізації Позичальника, що наступила
до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до
його правонаступників у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.7. Вимагати дострокового виконання грошових зобов’язань у Позичальника за цим договором у
випадках припинення ділових відносин та інших випадках, передбачених законодавством яке регулює
відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
5.8. Витребувати у Позичальника документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або
верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та
інші передбачені законодавством України документи та відомості, які витребує Кредитодавець з
метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
5.9. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання
ділових відносин у порядку та на умовах цього Договору), або проведення фінансової операції у разі
ненадання Позичальником необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей, у разі
виникнення сумнівів у дійсності розрахунково-касових документів та законності проведення
операцій, при відмові у наданні, або ненаданні Позичальником у встановлений в письмовій вимозі
строк відомостей чи документів, які Кредитодавець має право вимагати, або умисного надання
неправдивих відомостей про себе, необхідних для з'ясування його особи, невідповідність проведення
фінансової операції суті діяльності Позичальника, його фінансовому стану, а також у випадку
встановлення, що така операція містить ознаки операції, яка підлягає фінансовому моніторингу
відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» та має ознаки підозрілої фінансової операції, або встановлення Позичальнику
неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.
6. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
6.1. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у
тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
6.2. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми
періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування та на вимогу
Позичальника надати йому новий «Графік погашення кредиту та процентів».
6.3. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за
користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту
(за наявності), за період фактичного користування кредитом.
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6.4. Кредитодавець має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в
повному обсязі відповідно до п.п 5.4.3 цього Договору.
6.5. Якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати
яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються
Позичальником протягом 30 (тридцяти) календарних дня, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за
кредитом на придбання нерухомості – 60 (шістдесят) календарних дня з дня одержання від
Кредитодавця повідомлення про таку вимогу.
7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ
ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОГОВОРОМ
7.1.У разі прострочення Позичальником виконання зобов’язань зі сплати платежів за Договором
можуть настати правові наслідки, встановлені Договором або законом, зокрема:
1) Розірвання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором та /або законом.
2) Дострокове повернення Позичальником кредиту з підстав та в порядку, передбаченому розділом 6
Договору.
3) Сплата Позичальником на вимогу Кредитодавця грошової суми у розмірі, визначеному відповідно
до п. 9.4 цього Договору.
8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ
8.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:
1) є повністю дієздатним/правоздатними та щодо Позичальника немає рішень судів (які набрали
законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності/правоздатності,
а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі; або 2)представник
Позичальника має всі повноваження на підписання цього Договору;
3) чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
4) вважає умови цього Договору вигідними для себе;
5) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний
фінансовий стан на дату надання документів;
6) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (або
зазначити ПІБ власника майна) на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не
перебуває.
9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного
законодавства України.
9.2. Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за часткове, або
повне невиконання /порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що це
порушення сталося внаслідок випадку, або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили),
що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України, уповноваженими нею регіональними
торгово-промисловими палатами.
Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 3-х (трьох) місяців, Договір може бути
розірваний за заявою Сторони з повідомленням іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів.
При виникненні обставин непереборної сили Сторона, що потрапила під дію форсмажорних обставин, зобов'язана письмово, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх виникнення,
інформувати іншу Сторону про наявність таких обставин. Повідомлення повинно бути відправлено у
вигляді термінового рекомендованого листа, телеграми або доставлено нарочним, з подальшою
реєстрацією у вхідних документах .
Протягом 30 календарних днів з моменту виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, що
потрапила під дію форс-мажорних обставин, повинна надати іншій Стороні підтвердження факту
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настання та строку дії обставин непереборної сили, що засвідчується Торгово-промисловою палатою
України, уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Після припинення
дії обставин непереборної сили Сторони продовжують виконувати свої зобов'язання за Договором,
якщо письмово не домовляться про інше.
9.3. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
9.4. За порушення встановлених цим Договором строків повернення грошових коштів, у тому числі
кінцевого терміну повернення кредитних коштів, строків сплати процентів, Кредитодавець має
право нараховувати та стягувати, а Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю, на його першу
письмову вимогу, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у
період виникнення прострочки, від простроченої суми зазначених платежів, розраховану за кожен
день прострочення платежу, не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання письмової
вимоги Кредитодавця.
У разі невиконання Позичальником прийнятих на себе зобов'язань, передбачених п. 4.5, 5.1.4,
5.1.6. цього Договору, Кредитодавець має право стягувати з Позичальника, а Позичальник
зобов'язаний сплатити Кредитодавцю, на його першу письмову вимогу, штраф у розмірі – 2 000,00
грн. (дві тисячі гривень 00 копійок) за кожний випадок порушення, не пізніше трьох банківських днів
з моменту отримання письмової вимоги Кредитодавця.
9.5. Позичальнику/представнику Позичальника роз’яснено зміст ст. 190 “Шахрайство” та ст. 358
“Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених
документів, печаток, штампів” Кримінального кодексу України.
9.6. За невиконання зобов'язань відповідно до п. 1.1. даного Договору Кредитодавець несе
відповідальність у вигляді штрафу в розмірі – 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок).
9.7. Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом
переговорів.
9.8. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
9.9. Позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь Кредитодавця у разі прострочення
Позичальником виконання грошового зобов’язання за цим Договором, неустойку, штраф, пеню за
таке прострочення, які виникли у зв’язку з порушенням Позичальником зобов’язань за цим
Договором під час дії карантину, та/або у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого
карантину та у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після
його припинення або скасування.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ
ДОГОВОРУ
10.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами
додаткових угод (договорів) у письмовій формі в такому порядку.
10.1.1. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додаткова угода укладається за
місцезнаходженням Кредитодавця, в письмовій формі.
10.1.2. Зміни до Договору набирають чинності з дня підписання додаткової угоди (договору). Всі
зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і
невід'ємною частиною.
10.2. Дія цього Договору припиняється у випадку дострокового розірвання Договору в порядку,
визначеному умовами Договору, виконання Сторонами свої обов’язків та в інших випадках
передбачених законодавством.
10.3. Договір може бути достроково розірваний:
10.3.1. За рішенням суду.
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10.3.2. У випадку дострокового повернення Позичальником суми кредиту та усієї іншої
заборгованості по ньому (зокрема процентів), в тому числі за вимогою Кредитодавця на підставі
п. 5.4.3.
10.3.3. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткової угоди ( договору).
10.3.4. В інших випадках, передбачених законодавством.
10.4. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового
повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом в день розірвання Договору, якщо
інше не передбачено законодавством та умовами цього Договору.
11. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ
11.1. Кредитодавець має право відмовитися від надання Позичальникові передбаченого договором
кредиту частково або в повному обсязі у разі порушення процедури визнання Позичальника
банкрутом.
11.2. Кредитодавець повинен повідомити Позичальника про відмову надавати кредит протягом 3
(трьох) робочих днів з моменту виникнення обставини передбачених п. 11.1 Договору.
11.3. Кредитодавець має право відмовитися від надання Позичальникові передбаченого договором
кредиту до закінчення встановленого Договором строку його надання, якщо інше не встановлено
Договором або законом.
11.4. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі,
повідомивши про це Кредитодавця до закінчення встановленого договором строку його надання,
якщо інше не встановлено Договором або законом.
12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ
12.1. Цей Договір набирає чинність з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання
Позичальником своїх зобов'язань перед Кредитодавцем за цим Договором.
12.2. Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для
кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
12.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що
так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
12.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним
законодавством України.
12.5. Позичальник підтверджує, що:
- отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині
другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»;
- ознайомлений із Правилами надання Кредитодавцем фінансових послуг (надання коштів у позику, у
тому числі і на умовах фінансового кредиту);
- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів.
12.6. Підпис Позичальника в розділі 13 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник
отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 12.5 та один з оригіналів цього Договору.
Інформація, що надана Позичальнику, йому зрозуміла. Послуга Позичальнику не нав'язувалась.
12.7. Цим Договором Сторони підтверджують, що Кредитодавець повідомив Позичальника у
письмовій формі про всю необхідну інформацію, визначену чинним законодавством України (у тому
числі і про умови кредитування), а Позичальник ознайомився з такою інформацією у повному обсязі
(у тому числі й на офіційному сайті Кредитодавця https://sf.kiev.ua в мережі Інтернет) перед
укладенням цього Договору, в повній мірі усвідомлює їх та не має щодо них заперечень та/або
доповнень. Підпис Позичальника в розділі 13 «Підписи та реквізити сторін» Договору є
підтвердженням цього.
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12.8. Сторони домовилися, що листування між ними буде відбуватися за адресою проживання
(місцезнаходженням), що зазначені в розділі 13 цього Договору.
12.9. Відповідальними особами за зв'язок між Сторонами є:
- Від Кредитодавця: ___________________________________ (вказується ПІБ відповідальна особа).
- Від Позичальника: ______________________________________ (вказується ПІБ відповідальна
особа).
12.10. Фізичні особи відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», шляхом
підписання даного Договору надають згоду на обробку та використання їх персональних даних
(паспортні дані, ідентифікаційний номер, особисті відомості, відомості про місце проживання,
зображення, інші персональні дані) виключно з метою та в межах виконання вимог законодавства про
фінансові послуги, фінансовий моніторинг та податкового законодавства України.
12.11. Фізичні особи також посвідчують, що повідомлення про включення даних про них до бази
персональних даних отримали, із правами, які вони мають відповідно до змісту ст. 8 Закону України
«Про захист персональних даних», ознайомлені та шляхом підписання в тому числі даного Договору
дають свою згоду на передачу своїх персональних даних третій особі виключно в межах Закону
України «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативно-правових актів, здійснення
повідомлень про передачу третій особі їх персональних даних не вимагають.
12.12. Цей договір складено відповідно до Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту, затверджених _____________________________(вказується інформація про
затвердження правил).
12.13. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом
(стаття 21 Закону України „Про інформацію”) та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в
інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
12.14. Сторони досягли згоди, щодо правовідносин, пов'язаних з укладанням, зміною та виконанням
цього Договору, застосовується збільшений строк позовної давності тривалістю у 5 (п'ять) років у
відповідності до ст. 259 ЦК України . Зазначений строк позовної давності, в тому числі,
розповсюджується на вимоги по стягненню неустойки (штрафу, пені).
12.15. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною та включають:
Додаток № І - Форма Заяви про надання суми кредитних коштів.
Додаток № 2 - Графік погашення кредиту та процентів
13. ПIДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРIН:
Кредитодавець
Позичальник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЗІР’Я ФІНАНС»
Юридична адреса : 03067, Київ, вулиця Гарматна
6.
ЄДРПОУ 39804515

______________________
тел. (050) 357 32 66
______________ __________________
Оригінал цього Договору отримано
_._______._______ року/

________________

____________________ (______)
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Додаток №1
до Договору про надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту
№ _____ від «____» _______ ______р.
Заява про надання суми кредитних коштів
1.Позичальник
(для ФОП : ПІБ , код ДРФО серія та номер
Витягу /свідоцтва (при наявності), ким і коли
видане, адреса реєстрації і фактичного місця
проживання, електрона пошта
Для юридичних осіб: повне найменування,
місцезнаходження – юридична адреса,
фактична адреса, ЄДРПОУ, електрона
пошта, ПІБ (представника юр. особи), посада
ПІБ представника, документ на підставі
якого діє представник ).
2. Цільове призначення кредиту :
Прошу надати кредит на наступних умовах:
(за необхідності зазначається конкретне цільове
використання/ або поповнення обігових коштів )
3.Вид кредиту :
Разовий кредит
4.Валюта кредиту :
Українська гривня
5.Сума кредиту яка запитується :
__________________грн
_______
коп.
( цифрами та прописом )
(_________________________________________грн.__
___ коп.)
6.Срок кредиту який запитується :
( цифрами та прописом )
7.Переодичність погашення :
(одноразово в кінці строку, згідно Графіку
погашення кредиту та процентів, інше)
8.Процентна ставка :
_______%
9.Надається забезпечення :
(Іпотека /порука/майнові права , інше)
10. Кредит надати у безготівковій формі
шляхом перерахування коштів на рахунок
(реквізити банку Позичальника)
Ознайомлений з змістом «Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту».
Підпис Позичальника ____________________

_____________ (П.І.Б.)

м.п. ( за наявністю)
Дата : ______________
Заява отримана « » __________ 202__ року ,
Ким _______________________________( ПІБ відповідального працівника )
Заява
про
надання
суми
кредитних
коштів
визнана
_______________________________________

повною/не

повною
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Додаткові коментарі ( рекомендації що були наданні Позичальнику )
_____________________________
Директор ТОВ «СФ» (або особа яка виконує обов'язки Директора, або особа яка має відповідні
повноваження)
Погоджую надання кредиту ________________(ПІБ)

Додаток № 2
до Договору про надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту
№ ___
від «__»______.р.
Графік погашення кредиту та процентів
Сума Кредиту на дату укладання Договору: _____________ грн.
Закінчення терміну дії Договору: ______

р.

Строк кредиту __________
Цим Графіком погашення кредиту та процентів встановлюються періодичність та розміри платежів
Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
Дата

Залишок
заборгованості суми
кредиту

До сплати
Сума кредиту

Процент

Всього
Цей Графік погашення кредиту та процентів є невід’ємною частиною Договору про надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № ______________________ від « »
____________________ 20___ р.
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕННОЮ
______________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЗІР’Я ФІНАНС»
Юридична адреса : 03067 , Київ, вулиця
Гарматна 6.
ЄДРПОУ 39804515
п/р_______________________
_________________________
тел.(050) 357 32 66
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