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_________________ _______________(ПІБ), паспорт _______, виданий_________ __.__.__ .року , 
який (яка) проживає за адресом: __________, вул.__________, буд №________,  

Реєстраційний номер облікової картки платника податку: ______________, який (яка) надалі 
іменується «Позичальник», з іншої Сторони, які надалі разом іменуються як Сторони , а кожен окремо - 
Сторона, уклали цей Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 
кредиту, надалі за текстом - «Договір» про нижченаведене: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитодавець, на положеннях та умовах цього Договору надає Позичальнику кредитні 
кошти (надалі Кредит), а Позичальник зобов’язується використовувати Кредит на цілі, зазначенні в 
п.2.4 цього Договору, своєчасно та в повному обсязі сплачувати Кредитодавцю проценти за 
користуванням Кредитом, повертати Кредитодавцю Кредит в повному обсязі та у строк, передбачений 
цим Договором, а також виконувати інші умови цього Договору . 

Загальна сума Кредиту, передбачена цим Договором, зменшується протягом терміну дії 
Договору  в строки та розмірах, що визначені Сторонами в Графіку погашення Кредиту, (надалі-Графік 
погашення кредиту ), який є Додатком № 2  до цього Договору. 

1.2. Кредитодавець має право в односторонньому порядку відмовитись від своїх зобов’язань 
щодо надання  кредитних коштів (відкличні зобов’язання) у випадках невиконання чи неналежного 
виконання Позичальником зобов’язань за Договором та/або в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством України та цим Договором. 

1.3. Відкличність зобов’язань Кредитодавця означає безумовне право Кредитодавця в 
односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на себе зобов’язань, з 
подальшим повідомленням про це Позичальника. 

 
2. CУMA КРЕДИТУ, BAPTICTЬ, CTPOК КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ, 

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ. 
2.1. Кредит надається у розмірі ____________,00 (_______) гривень (зазначається сума 

цифрами та прописом _____________________________________________________ гривень 00 копійок). 
2.2. Строк користування Кредитом з ________року по __________року. Кінцевий термін 

повернення Позичальником грошових коштів Кредитодавцю - _________року або термін встановлений у 
відповідності з п. п. 5.9., 5.10. цього Договору, (вище і надалі – «Термін повернення»). 

2.3. Процентна ставка за користування кредитними коштами встановлюється фіксована у 
розмірі _____________________________ процентів річних (зазначається сума цифрами та прописом ). 
Розмір процентної ставки може змінюватись в порядку, передбаченому цим Договором.  

2.4. Кредитні кошти надаються Позичальнику для використання на: ____________________ 
(споживчі потреби). 

(за необхідності зазначається конкретне цільове використання, наприклад: придбання 
автомобіля марка ______________________, модель___________________________________ / придбання 
побутової техніки, а cамe: _________________________________________________/придбання житлової 
нерухомості, а cаме: квартира загальною площею ________________ кв.м., у багатоповерховому будинку 
за адресом___________________________________________________________________________ , тощо) 

2.5. Комісія за цим Договором відсутня.  
2.6. Орієнтовно реальна річна процентна ставка за цим Договором складає _________ % 

(________________________________ процентів) річних на дату укладення цього Договору. 

2.6.1.Відповідно до вимог чинного законодавства Кредитодавець обчислює реальну річну 
процентну ставку, 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. 

Орієнтовна реальна річна процентна ставка обчислюється виходячи із витрат Позичальника за 
Кредитом (витрат пов'язаних із отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи 
проценти за користування кредитом та інші платежі за супровідні послуги Кредитодавця, пов'язані з 
наданням, обслуговуванням i поверненням кредитних коштів та третіх осіб (страхові та податкові 
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платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, тощо), які сплачуються Позичальником 
відповідно до вимог законодавства України та/або умов цього Договору. 

2.7. Орієнтовна загальна вартість Кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору 
складає __________грн. (___________________________________ ), (зазначається сума цифрами та 
прописом ________________________________________________________________ гривень 00 копійок). 

2.7.1.Орієнтовна загальна вартість Кредиту формується виходячи із загального розміру суми  
кредитних коштів, які надані та/або можуть бути надані Позичальнику за цим Договором та загальних 
витрат  Позичальника  за Кредитом  (витрат,  пов'язаних  із отриманням,  обслуговуванням  та 
поверненням  кредитних коштів, отриманих за цим Договором, уключаючи проценти та інші обов'язкові 
платежі  за супровідні  послуги Кредитодавця  та  третіх осіб (комісії за розрахунково-касове  
обслуговування банку , у якому відкритий рахунок  Кредитодавця під час  зарахування коштів у рахунок  
погашення  кредиту), які придбає Позичальник в межах цього Договору та за іншими договорами (в тому 
числі витрати пов'язані з наданням , обслуговуванням і поверненням кредитних коштів платежі за послуги 
нотаріусів, оцінювачів, державних реєстраторів, інших осіб, страхові, податкові платежі, збори на 
обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, тощо), які сплачуються Позичальником згідно 
з вимогами законодавства України та/або умовами  цього Договору.  

2.8. Кредитодавець має право обчислювати загальні витрати за Кредитом, базуючись на 
припущенні, що платежі за послуги Кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться 
протягом строку дії цього Договору. 

2.9. Таблиця обчислення орієнтовної загальної вартості Кредиту та орієнтовної реальної річної 
процентної ставки викладена в Додатку № 3, який є невід'ємною частиною цього Договору. 

2.10. При цьому, у разі відсутності у Кредитодавця  інформації про  вартість  певної    
супровідної   послуги що надається Позичальнику третьою особою у зв'язку із виконанням умов цього 
Договору, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними 
Кредитодавцем договорами, або за середньою вартістю такої послуги, визначеною Кредитодавцем за 
результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються іншими надавачами таких послуг на ринку за 
періоди та у порядку, визначені вимогами чинного законодавства України. 

2.11. У випадку внесення змін у умови цього Договору в частині зміни умов отримання, 
обслуговування і повернення кредитних коштів, витрати Позичальника за цим Договором можуть 
змінюватися та відповідно може змінюватися орієнтовна загальна вартість Кредиту, орієнтовна реальна 
річна процентна ставка. 

2.12. Вартість певної   супровідної   послуги (в разі наявності) що надається Позичальнику 
третьою особою у зв'язку із виконанням умов цього Договору сплачується Позичальником. 

 

3. ПОРЯДОК НАДАНЯ, ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ, 
НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТВ ТА ІНШІХ ПЛАТЕЖІВ 

3.1. Кредитодавець надає кредитні кошти Позичальнику безготівково, шляхом зарахування на 
поточний рахунок Позичальника № ____________________________ відкритий в ___________ у порядку 
та відповідно до вимог чинного законодавства України.  

3.2. Кредитні кошти Позичальнику надаються відповідно до п.2.1. цього Договору на підставі 
письмової Заяви Позичальника, (надалі -Заява), наданої за формою, передбаченою Додатком № 1 до цього 
Договору, та за умови належного виконання Позичальником умов цього Договору. 

3.3. Днем/датою надання Кредиту вважається день/дата перерахування відповідної суми коштів 
на рахунок Позичальника, зазначений у п. 3.1. цього Договору. 

3.4. Кредитодавець має право відмовити в наданні Кредиту у разі порушення Позичальником 
умов цього Договору, у тому числі: в разі неподання Позичальником відомостей, що стосуються його 
фінансового стану, надання Кредитодавцю недостовірної інформації, погіршення фінансового стану 
Позикальника, використання кредитних коштів не за цільовим призначенням та у інших випадках 
невиконання/неналежного виконання умов цього Договору та/або договору(ів) які можуть бути 
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укладені/будуть укладені на виконання умов цього Договору (договору(ів) поруки/договору(ів) 
забезпечення). 

3.5. За користування грошовими коштами Кредитодавцем нараховуються, а Позичальником 
сплачуються проценти за час фактичного користування грошовими коштами відповідно до умов, 
визначених цим Договором, виходячи з розміру процентної ставки, визначеної у п.2.3.цього Договору. 

3.6. Проценти за користування Кредитом нараховуються Кредитодавцем щомісячно, за 
методом факт/факт (метод розрахунку процентів, за яким кількість днів у місяці та році береться 
фактична). 

3.7. При розрахунку Процентів враховується день надання Кредиту і не враховується день 
фактичного повернення кредитних коштів. 

3.8. Проценти нараховуються на суму щоденного залишку заборгованості за Кредитом. 
3.9. Нарахування та сплата процентів здійснюються у валюті Кредиту - Українська гривня. 
3.10. Нарахування процентів повністю і остаточно припиняється в день фактично повернення 

кредитних коштів в повному обсязі. При цьому, Сторони домовились, що у разі порушення 
Позичальником строків користування Кредитом та прострочення Позичальником строків повернення 
Кредиту за цим Договором, Позичальник зобов'язаний сплатити суму боргу, а також проценти за 
користування кредитними коштами у розмірі процентної ставки, передбаченої п.2.3. цього Договору, за 
весь час прострочення. У випадку невиконання, або неналежного виконання Позичальником грошових 
зобов'язань за цим Договором, виникнення простроченої заборгованості та проведення роботи 
Кредитодавцем щодо стягнення заборгованості/простроченої заборгованості у порядку визначеному цим 
Договором, чинним законодавством України, Кредитодавцем може бути прийняте рішення, щодо 
припинення нарахування процентів. 

3.11. 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. У разі ненадходження суми процентів від Позичальника у встановлені цим Договором строки, 
суми непогашених у строк процентів визнаються простроченими. 

3.12. Сплата процентів здійснюється Позичальником шляхом внесення належної до сплати суми 
грошових коштів безготівковим шляхом на рахунок Кредитодавця ________________________________, 
зазначений у розділі 12 цього Договору. (За необхідності та/ або за бажанням Позичальника у цьому 
пункті можливо продублювати номер рахунку для погашення кредитних коштів, замість зазначення 
посилання на пункт договору). 

3.13. Повернення Кредиту здійснюється Позичальником з врахуванням Графіку погашення 
кредиту та процентів, визначеного у Додатку № 2 до цього Договору. 

3.14. Повернення Кредиту та остаточне погашення отриманих грошових коштів здійснюється 
Позичальником безготівковим шляхом на рахунок Кредитодавця _________________________________, 
зазначений у розділі 12 «Реквізити та підписи сторін» цього Договору на умовах цього Договору, але у 
будь якому разі не пізніше останнього дня строку користування Кредитом, визначеного у п.2.2. цього 
Договору. (За необхідності та/ або за бажанням Позичальника у цьому пункті можливо продублювати 
номер рахунку для погашення кредитних коштів, замість зазначення посилання на пункт (розділ) 
договору). 

3.15. Остаточним днем/датою повернення заборгованості за Кредитом є день фактичного 
виконання Позичальником всіх грошових зобов'язань перед Кредитодавцем за цим Договором в повному 
обсязі заборгованості, включаючи повну сплату процентів, пені, штрафів (якщо такі будуть), збитків, 
іншої заборгованості за цим Договором , платежів та санкцій, які передбачені та/або випливають з цього 
Договору та/або договору(ів) поруки (за наявності). 

3.16. У разі, якщо день сплати процентів, штрафів та/або повернення кредитних коштів 
припадає на вихідний, святковий, або інший неробочий день, визначений відповідно до чинного 
законодавства України, сплата відповідних платежів здійснюється в перший робочий день, що є 
наступним за вихідним (святковим, неробочим) днем. 

3.17. У разі якщо протягом дії цього Договору Позичальник несвоєчасно та/або не у повній сумі 
здійснює/здійснив платежі, передбачені умовами цього Договору щодо сплати процентів та/або Кредиту 
та/або інших платежів за цим Договором, Кредитодавець незалежно від зазначених Позичальником в 
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розрахунковому документі реквізитів платежу при погашені заборгованості, має право, а Позичальник 
доручає Кредитодавцю здійснювати зарахування коштів в рахунок виконання зобов’язань Позичальника 
за цим Договором в наступній черговості: 

- в першу чергу погашається прострочена до повернення сума Кредиту та прострочені проценти за 
користування грошовими коштами; 

- у другу чергу погашається строкова заборгованість за Кредитом , нарахованими процентами за 
користування грошовими коштами; 

- у третю чергу погашається неустойка (штраф, пеня) та інші платежі відповідно до цього 
Договору.  

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА 
ДОГОВОРОМ 

Пункт 4.1. для бланкових кредитів має наступний зміст: 

4.1. Усі вимоги Кредитодавця до Позичальника, щодо виконання/належного виконання 
зобов'язань Позичальника по цьому Договору, сплати нарахованих процентів, пені, можливих штрафних 
санкцій, а також інших витрат забезпечуються усім майном та коштами Позичальника, на які може бути 
звернено стягнення, у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

у випадку наявності фінансового поручителя до п.4.l. додається підпункт 4.1.1. наступного 
формулювання:  

4.1.1. фінансовою порукою________________________________________ (зазначити Прізвище, 
Ім’я, По батькові), реєстраційний номер облікової картки платника податків №_________________; 
(у випадку, якщо у паспорті є відмітка при наявність права здійснювати будь-які платежі за серією 
та номером паспорта, зазначається серія та номер паспорту) 

Пункт 4.1. для заставних кредитів, має наступний зміст: 

4.1. Усі вимоги Кредитодавця до Позичальника, щодо виконання/належного зобов'язань 
Позичальника по Договору, сплати нарахованих процентів, пені, можливих штрафних санкцій, а також 
інших витрат забезпечуються:  

4.1.1. заставою/іпотекою (зазначається узагальнена назва: нерухомість, обладнання, товари у 
обігу, тощо), яке/і/а належить (ать) ___________________________________________________________ 
на правах власності, перелік яких зазначено у договорі/договорах забезпечення, укладеного/них між 
Кредитодавцем та _____________________________________________(ПІБ заставодавця/іпотекодавця) 
(можно зазначити дату або строк необхідний для укладання договору іпотеки/застави). Оціночна 
вартість майна становить____________________________________________________________(без ПДВ) 
(зазначити в разі необхідності згідно звіту про оцінку вартості майна від «___» _____________ 
______ року, здійснену незалежним суб'єктом оціночної діяльності, за рахунок 
Позичальника/Заставодавця /Іпотекодавця). 

(У випадку, якщо у заставу передається майно майнового поручителя, зазначається фраза «які 
належать майновому поручителю», зазначається найменування юридичної особи та ії код ЄДРПОУ 
для Юридичної особи та ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків для 
Фізичної особи). 

4.1.2. а також усім майном та коштами Позичальника , на які може бути звернено стягнення, у 
порядку, встановленому чинним законодавством України. 
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4.1.3. у випадку наявності фінансового поручителя до п.4. 1. додається підпункт 4.1.3. 
наступного формулювання: фінансовою порукою (зазначити Прізвище, /Ім’я, По батькові), 
реєстраційний номер облікової картки платника податків № ____________________; (у випадку, якщо у 
паспорті є відмітка права здійснювати будь які платежі за серією та номером паспорта, зазначаються 
серія та номер паспорту). 

5. ЗМІНА УМОВ КРЕДИТУВАННЯ. ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ. 

5.1. Сторони вносять, запропоновані Кредитодавцем та/або Позичальником, зміни та/або 
доповнення до цього Договору щодо нових умов кредитування за домовленістю та взаємною згодою 
Сторін шляхом укладання додаткового договору до цього Договору у письмовій формі. При цьому інша 
Сторона має розглянути зміни, запропоновані Стороною ініціатором та надати свою письмову відповідь 
та/або підписати відповідний додатковий договір протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати 
направлення зацікавленою Стороною (ініціатором) іншій Стороні письмового повідомлення про 
необхідність внесення змін до цього Договору. 

5.2. Сторони домовилися вважати відмовою від укладення договору про внесення змін та 
доповнень до цього Договору у порядку, передбаченому п. 5.1. цього Договору, як прямо виражену в 
будь-якій формі незгоду Кредитодавця або Позичальника, так і відсутність прямо вираженої згоди 
Кредитодавця, або Позичальника у письмовій формі протягом строку, визначеного п. 5.1. цього Договору. 

5.3. У випадку зміни процентних ставок на кредитному ринку України, в тому числі внаслідок 
прийняття компетентними державними органами України рішень, що прямо, або опосередковано 
впливають на стан кредитного ринку України Кредитодавець має право ініціювати зміну розміру 
процентної ставки за цим Договором. 

5.4. Про намір змінити розмір процентів Кредитодавець зобов'язаний повідомити 
Позичальника шляхом направлення офіційного листа на адресу, зазначену у розділі 12 «Реквізити і 
підписи сторін» цього Договорі, а також надати проект додаткового договору до цього Договору про 
внесення відповідних змін на ознайомлення. 

5.5. У випадку, якщо Позичальник погодиться із новим (зміненим розміром процентної ставки) 
він зобов'язаний протягом строку визначеного у п.5.1. цього Договору підписати з Кредитодавцем 
відповідний додатковий договір про внесення змін та доповнень до цього Договору. 

5.6. У випадку, якщо Позичальник не погодився з запропонованим розміром процентної ставки 
та не уклав відповідний додатковий договір до цього Договору, Сторони, підписанням цього Договору 
погодили, що кінцевий термін до якого здійснюється надання та має бути повністю погашена 
Позичальником заборгованість за Кредитом, за взаємною згодою Сторін, вважається таким, що настав, на 
10 (десятий) календарний день (за Кредитом , у забезпечення виконання зобов'язань якого оформлена 
іпотека та/або за Кредитом, наданим на придбання житла - на 40 (сороковий) день) з дня, наступного 
за останнім днем строку протягом якого Позичальник має підписати відповідний додатковий договір 
згідно порядку внесення змін, передбаченому у п. 5.1. цього Договору. 

5.7. Зміна умов кредитування протягом строку дії Договору за згодою Сторін може мати 
наслідком застосування інших комісії, процентної ставки, які будуть відображені у додатковому договорі 
до цього договору та застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної 
вартості кредиту для Позичальника. 

5.8. Заборгованість за Кредитом може бути достроково повністю погашена Позичальником зі 
сплатою процентів та вартості всіх супровідних послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням 
Кредиту за період фактичного користування ним, а також інших платежів (неустойка, збитків), які 
повинні бути сплачені Позичальником на відповідну дату дострокового. При цьому термін повернення 
грошових кошті наступає в момент фактичної сплати Позичальником всієї заборгованості за цим 
Договором у повному обсязі.  

5.9. З врахуванням ст. 592, ст. 611, ст. 1052, ст. 1056 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону 
України «Про споживче кредитування», Сторони домовились, що у Кредитодавця виникає право 
вимагати дострокового виконання грошових зобов'язань за цим Договором, а у Позичальника виникає 
зобов'язання повернути Кредитодавцю заборгованість за цим Договором в повному обсязі раніше 
календарної дати, визначеної п.2.2. цього Договору в разі настання наступних обставин: 

5.9.1. затримання Позичальником сплати частини кредиту (порушення графіку погашення 
Кредиту) та/або процентів на один календарний місяць, а у випадку оформлення у забезпечення за 
Кредитом іпотеки, та/або використання кредитних коштів на придбання житла на три календарні місяці;  
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5.9.2. смерті або визнання недієздатним в установленому чинним законодавством України 
порядку Позичальника; 

5.9.3. виявлення факту недостатності вартості забезпечення наданого Позичальником у 
забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором, невиконання умов Договору щодо забезпечення 
повернення кредитних коштів, у разі втрати предметів забезпечення, погіршення його стану (у випадку 
наявності забезпечення); 

5.9.4.  виявлення Кредитодавцем фактів неможливості перевірки інформації наданої 
Позичальником з метою укладення цього Договору та/або договорів, укладених в забезпечення виконання 
зобов'язань Позичальником за цим Договором (за наявності), чи якщо така інформація та документи чи їх 
частина виявилися недостовірними; 

5.9.5. невиконанні, або неналежному виконанні Позичальником п. 7.1.10. цього Договору; 
5.9.6. у разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом, або за наявності інших 

обставин, які явно свідчать про те, що надані Позичальникові кредитні кошти своєчасно не будуть 
повернені; 

5.9.7. у разі невиконання, або неналежного виконання Позичальником суттєвих умов цього 
Договору та/або інших договорів, що забезпечують погашення отриманого Кредиту; 

5.9.8. 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. 

5.10. Сторони домовилися, що у разі настання однієї, або декількох обставин, передбачених в 
підпунктах 5.9.1. - 5.9.8. п.5.9. цього Договору, терміном повернення кредитних коштів, отриманих за цим 
Договором та іншої заборгованості у повному обсязі є 30 (тридцятий) календарний день (а у випадку 
оформлення у забезпечення за Кредитом іпотеки та/або використання кредитних коштів на придбання 
житла є 60 (шістдесятий) календарний день) з дня одержання від Кредитодавця повідомлення з 
вимогою про дострокове повернення заборгованості за Кредитом. До кінця визначеного терміну 
Позичальник має погасити у повному обсязі заборгованість за Кредитом. 

5.11. Якщо з дня одержання Позичальником повідомлення від Кредитодавця з вимогою 
повернення кредитної заборгованості за цим Договором (включаючи нараховані проценти та інші 
платежі, передбачені цим Договором) протягом визначеного терміну Позичальник усуне порушення умов 
цього Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність. Умова цього пункту не стосується вимоги 
Кредитодавця на підставі підпунктів 5.9.2, 5.9.4, 5.9.6, 5.9.8 пункту 5.9. 

5.12. Вимогу про дострокове погашення заборгованості Кредитодавцем направляється 
Позичальнику рекомендованим листом за адресом Позичальника, зазначеною у реквізитах розділ 12 цього 
Договору. 

5.13. Настання терміну повернення грошових коштів тягне за собою необхідність виконання 
Позичальником в повному розмірі всіх передбачених цим Договором зобов'язань. 

5.14. 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. ПРАВА СТОРІН 

6.1. Крім прав, які випливають з інших положень цього Договору, Позичальник має право: 
6.1.1. За умови належного виконання цього Договору отримати грошові кошти в межах суми 

Кредиту, визначеної в п. 2.1. цього Договору. 
6.1.2. Звертатися до Кредитодавця з питанням про внесення змін до умов кредитування (можливе 

продовження строку користування Кредитом, перегляду Графіку погашення Кредиту, заміну предметів 
забезпечення, тощо у випадку виникнення тимчасових фінансових, або інших труднощів з незалежних від 
нього  причин). 

6.1.3. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення цього Договору 
відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, 
повідомивши Кредитодавцю в письмовій формі до закінчення 14 денного строку, протягом якого може 
бути реалізоване право відмови. При цьому протягом семи календарних днів з дати подання письмового 
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повідомлення про відмову від договору Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавцю грошові 
кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня 
їх повернення, за ставкою, передбаченою умовами цього Договору. При цьому таке право Позичальника 
не може бути застосоване у випадку: 

1) якщо виконання зобов'язань за цим Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально 
посвідчених договорів  забезпечення;  

2) якщо Кредит надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення 
строку відмови від Договору.  

6.1.4. Достроково повернути Кредит, як у повному обсязі так і частково та виконувати/виконати 
інші грошові зобов'язання за цим Договором у повному обсязі. При цьому термін повернення кредитних 
коштів наступає в момент фактичної сплати Позичальником всієї заборгованості за цим Договором. 

6.1.5. Отримувати від Кредитодавця  консультації та інформацію стосовно виконання цього 
Договору. 

6.1.6. Звертатись до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем/новим 
кредитором та/або колекторською компанією (в разі наявності) законодавства у сфері споживчого 
кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії з Позичальником при врегулюванні 
простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки). 

6.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі 
врегулювання простроченої заборгованості . 

6.2.  Крім прав, які випливають з інших положень цього Договору, Кредитодавець має 
право: 

6.2.1. Вимагати від Позичальника належного виконання умов цього Договору. 
6.2.2. За необхідності вимагати від Позичальника оформлення належним чином всіх копій 

документів Позичальника, включених до кредитної справи. 
6.2.3. Перевіряти цільове використання Кредиту. 
6.2.4. Вимагати надання додаткового забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань 

за цим Договором у разі суттєвого погіршення фінансового стану Позичальника. 
6.2.5. Вимагати надання Позичальником фінансових документів, необхідних для перевірки 

Кредитодавцем фінансового стану Позичальника. 
6.2.6. Вимагати від Позичальника повернення кредитних коштів та сплати належних процентів 

та/або інших платежів за Договором у випадках, передбачених цим Договором. 
6.2.7. Відмовити Позичальнику у наданні Кредиту, призупинити/зупинити надання 

Позичальнику Кредиту та/або вимагати дострокового виконання Позичальником зобов'язань перед 
Кредитодавцем щодо повернення наданих грошових коштів, сплати нарахованих процентів, інших 
нарахувань, передбачених цим Договором, відповідно до умов цього Договору , у тому числі: 

6.2.7.1.Наявності простроченої заборгованості за Кредитом та процентами передбаченими цим 
Договором; 

6.2.7.2. Невиконання, або неналежного виконання умов цього Договору та договору(ів) 
застави/іпотеки/поруки; 

6.2.7.3. Виявлення нецільового використання кредитних коштів; 
6.2.7.4.Погіршення фінансового стану Позичальника та/або Заставодавця/ Іпотекодавця/ 

Поручителя (за наявності); 
6.2.7.5. Наданні Позичальником Кредитодавцю недостовірної інформації, в тому числі що 

стосується ідентифікації Позичальника, цільового використання кредитних коштів; 
6.2.7.6. При подачі позову про визнання недійсними у повному обсязі чи в частині цього Договору 

та/або договору(ів) поруки, забезпечення (за їх наявності); 
6.2.7.7. у випадках, передбачених п. 6.2.8. цього Договору. 
6.2.8. відмовити Позичальнику у наданні письмового дозволу на вчинення вказаних в п. 7.1.10. 

цього Договору дій у випадку порушення строку повідомлення Кредитодавця про намір здійснити вказані 
дії, а також у випадку, якщо вчинення таких дій становить обґрунтовану загрозу виконанню зобов'язань 
Позичальника за цим Договором. 
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6.2.9.  отримувати, надавати, збирати, зберігати та використовувати інформацію про кредитну 
історію Позичальника, з дотриманням вимог законодавства України, через Приватне акціонерне 
товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», адреса якого: вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 
м. Київ, 02002, (далі - Бюро кредитних історій), з яким Кредитодавцем укладено відповідний договір про 
надання інформаційних послуг, інформацію про Позичальника та відомості за цим Договором, надані 
Кредитодавцем до Бюро кредитних історій, передбачені Законом України «Про організацію формування 
та обігу кредитних історій» про що Позичальник надає свою згоду Кредитодавцю уклавши цей Договір, а 
саме: передавати протягом дії цього Договору до Бюро кредитних історій у повному обсязі - інформацію, 
що ідентифікує Позичальника; відомості про грошове зобов’язання Позичальника; інформацію про 
Позичальника, яка складається із сукупності документованоі інформації про особу з державних реєстрів, 
інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел; інформацію 
про кредитну історію Позичальника; одержання Кредитодавцем з Бюро кредитних історій - інформації з 
кредитної історії Позичальника у формі кредитних звітів; протягом дії цього Договору актуалізованої, 
оновленої, перевіреної та доповненої інформації, що складає кредитну історію Позичальника. 

6.2.10. Укладанням цього Договору Позичальник гарантує, що не буде мати будь-яких претензій 
до дій Кредитодавця, вказаних у пункті 6.2.9. цього Договору. 

____________________________________(__________________________________П.І.Б._ Позичальника)  

6.2.11. Без згоди Позичальника передавати у заставу свої майнові права за цим Договором (право 
вимоги виконання Позичальника зобов'язань), а також здійснювати уступку (відступлення) прав вимоги за 
цим Договором на будь-яких умовах будь-якій треті й особі відповідно до цивільного законодавства 
України, повідомивши Позичальника про передачу третій особі своїх прав за цим Договором протягом 10 
робочих днів. 

6.2.12. 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. 

6.2.13. 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. 

6.2.14. Вимагати дострокового виконання Позичальником зобов'язань перед Кредитодавцем щодо 
повернення наданих грошових коштів, сплати нарахованих процентів, інших нарахувань, передбачених 
цим Договором при виникненні обставин, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження  зброї масового знищення. 
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6.2.15. Вимагати дострокового виконання Позичальником зобов'язань перед Кредитодавцем щодо 
повернення наданих грошових коштів, сплати нарахованих процентів, інших нарахувань, передбачених 
цим Договором у інших випадках, передбачених цим Договором. 

6.2.16. Залучати Колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості. 

6.3. Кредитодавець/новий кредитор/колекторська компанія має право звертатися до третіх осіб у 
порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», цим 
Договором, з метою інформування про необхідність виконання Позичальником зобов'язань за цим 
Договором. 

7. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН: 

7.1. Крім зобов'язань, які випливають з інших положень цього Договору, Позичальник 
зобов'язаний: 

7.1.1. У випадку застосування свого права про відмову від споживчого кредиту отриманого/який 
може бути отримано за цим Договором повідомити Кредитодавцю про намір відмовитися від Договору у 
письмовій формі до закінчення строку, встановленого у п.7.1.3 цього Договору. Якщо Позичальник подає 
повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально, або подане і підписане представником 
за наявності довіреності на вчинення таких дій. 

7.1.2. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від 
Договору, у випадку, передбаченому п. 7.1.3. цього Договору повернути Кредитодавцю грошові кошти, 
одержані згідно з цим Договором та сплатити проценти за період з дня одержання кошів до дня їх 
повернення за ставкою, встановленою цим Договором. 

7.1.3. Повернути/повертати Кредитодавцю Кредит, з дотриманням Графіку погашення Кредиту, 
встановленого Додатком № 2 до цього Договору та не пізніше терміну повернення Кредиту, своєчасно 
сплачувати Кредитодавцю суму нарахованих  проценті в порядку, передбаченому цим Договором, 
сплатити Кредитодавцю штрафні санкції у розмірі, строки, у випадках та порядку, що передбачені цим 
Договором, та відшкодувати збитки. 

7.1.4. Забезпечити Кредитодавця всіма необхідними документами. 

7.1.5. При укладанні цього Договору та протягом всього строку його дії: на вимогу Кредитодавця 
надавати відомості та документальне підтвердження щодо цільового використання кредитних коштів, 
доходів Позичальника, включаючи, але не обмежуючись цим, відомості та їх документальне 
підтвердження, необхідні для ідентифікації Позичальника у відповідності до чинного законодавства 
України. 

7.1.6. Надати забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором у разі суттєвого погіршення 
власного фінансового стану, протягом 10 (десяти) календарних днів від дати отримання вимоги 
Кредитодавця про надання забезпечення виконання зобов'язання. 

7.1.7. Допускати працівників Кредитодавця в належні Позичальнику приміщення для надання 
можливості Кредитодавцю перевірки цільового використання кредитних коштів, забезпеченості Кредиту. 
Кількість перевірок та їх строки визначаються Кредитодавцем. Кредитодавець  повідомляє Позичальника 
про проведення перевірки за 1 (один) робочий день до її проведення. 

7.1.8. Протягом 5 (п'яти) робочих днів письмово повідомляти Кредитодавця про зміну фактичної 
адреси проживання та/або адреси реєстрації, місця роботи, номерів телефонів, прізвища та імені, а також 
про факти розлучення, одруження, народження дітей та інших обставин, що можуть вплинути на  
виконання зобов'язань за цим Договором, з наданням відповідних документів, що їх підтверджують. У 
випадку не надання інформації щодо зміни адреси, вказаної у цьому Договорі, направлення на таку адресу 
повідомлення Кредитодавцю буде вважатися зробленим належним чином. 
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7.1.9. Надавати Кредитодавцю оригінали та/або копії документів, що мають бути включені до 
кредитної справи, посвідчені в установленому чинним законодавством порядку та за рахунок 
Позичальника; 

7.1.10. до виконання в повному розмірі зобов'язань за цим Договором: 

• не відчужувати в будь-який спосіб належне Позичальнику нерухоме майно, без письмової 
згоди на це Кредитодавця. При цьому, для отримання такої згоди, повідомляти Кредитодавцю про намір 
відчуження не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку його проведення; 

• не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на обтяження майна та/або майнових прав, які 
належать Позичальнику без письмової згоди на це Кредитодавця. При цьому, для отримання такої згоди, 
повідомляти Кредитодавця про намір проведення вказаних дій не пізніше, ніж за 30 (тридцять) 
календарних днів до початку їх вчинення. 

7.1.11. у випадку оформлення за цим Договором забезпечення, відшкодувати Кредитодавцю 
збитки та витрати, пов'язані із примусовим стягненням заборгованості за цим Договором, включаючи 
звернення стягнення на заставлене майно та/або майнові права (включаючи, але не обмежуючись 
названими: витрати на сплату державного мита, інших обов'язкових зборів та платежів, витрати на 
відрядження уповноважених осіб Кредитодавця, оформлення передбачених законодавством документів, 
пов'язаних з примусовим стягнення заборгованості за цим Договором, включаючи звернення стягнення на 
заставлене майно та/або майнові права) 

7.1.12. використати Кредит за його цільовим призначенням згідно цього Договору. 

7.1.13. Протягом 10 (десяти) календарних днів від дати отримання запиту Кредитодавця надати 
інформацію про фінансовий стан (довідка про доходи з місяця роботи, податкова декларація про 
майновий стан і доходи, тощо).  

7.1.14. Достроково повернути кредитні кошти та сплатити Кредитодавцю проценти, відповідно до 
ставки, обумовленої Договором, за час фактичного користування Кредитом у разі відмови Позичальника 
від зміни процентної ставки за користування кредитними коштами та від укладення додаткового договору 
про таку зміну, передбачену п. п. 5.3 - 5.6. цього Договору. 

7.1.15. Достроково повернути кредитні кошти та сплатити Кредитодавцю проценти, відповідно до 
ставки, обумовленої Договором, за час фактичного користування Кредитом у інших випадках, 
передбачених цим Договором. 

8. КРІМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО 
ДОГОВОРУ, КРЕДИТОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ: 

8.1. Розглядати Заяву про надання суми кредитних коштів (додаток №1) 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 суми Кредиту 
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Кредитодавцем всіх документів від 
Позичальника. 

8.2. Ознайомити Позичальника з послугами Кредитодавця, а також з іншими фінансовими 
зобов'язаннями Позичальника, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням Кредиту. 

8.3. У разі зміни кредитної політики, внаслідок рішень законодавчої або виконавчої влади, 
Національного банку України - змінити процентну ставку за користування Кредитом, повідомивши 
письмово Позичальника не менше ніж за 7 (сім) робочих днів про нові умови кредитування, новий графік 
платежів та підписавши з Позичальником  відповідний Додатковий договір до цього Договору. 

8.4. Після укладення цього Договору на вимогу Позичальника, але не частіше 1 (одного) разу 
на місяць, безоплатно повідомляти Позичальнику інформацію про поточний розмір його заборгованості, 
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розмір суми кредитних коштів, повернутої Кредитодавцю, зокрема інформацію про платежі за цим 
Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких 
сум, а також іншої інформації, надання якої передбачено законодавством України, а також цим 
Договором. 

8.5. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), якщо її учасником, або 
вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням 
терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови 
застосування санкцій передбачають зупинення  або заборону фінансових операцій). 

8.6. Відмовитися від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових  
відносин), або проведення фінансової (их) операцій (ії) у разі, коли здійснення ідентифікації та/або 
верифікації Позичальника є неможливим, або якщо у Кредитодавця виникає сумнів стосовно того, що 
особа виступає не від власного імені. 

8.7. Відмовити Позичальнику в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових 
відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації 
Позичальника (поглибленої перевірки) недостовірної інформації, або подання інформації з метою 
введення в оману Кредитодавця. 

8.8. Здійснювати особисто, а у разі залучення новим кредитором або колекторською компанією, 
фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі 
виникнення) з Позичальником, та/або його близькими особами, представником, спадкоємцем, 
поручителем, майновим поручителем або третіми особами, якщо взаємодія з такими особами  
передбачена цим Договором та/або Договорами забезпечення, та які надали згоду на таку взаємодію, за 
допомогою відео-та/або  звукозаписувального технічного засобу попередивши зазначених осіб про таке 
фіксування. 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

9.1. За порушення встановлених цим Договором строків повернення грошових коштів, у тому 
числі з врахуванням графіку та 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 але не більше 15% (п'ятнадцяти процентів) суми 
простроченого платежу. 

9.2. У разі невиконання Позичальником прийнятих на себе зобов'язань, передбачених п. п.п. 
7.1.1 - 7.1.5, 7.1.8, 7.1.10. цього Договору, Кредитодавець має право стягувати з Позичальника, а 
Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю, на його першу письмову вимогу, штраф у розмірі - 
2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок) за кожний випадок порушення, не пізніше трьох банківських 
днів з моменту отримання письмової вимоги Кредитодавця. 

9.3. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань 
Позичальника на підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної 
Позичальником за цим Договором. 

9.4. Стягнення пені та штрафів не звільняє Позичальника від відшкодування завданих 
Кредитодавцю збитків в повному обсязі. 

9.5. Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України 
за незаконне розголошення/використання інформації. 
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9.6. 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 форс-мажорних 
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 
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. 

9.7. За невиконання зобов'язань відповідно до п. 8.4. даного Договору Кредитодавець несе 
відповідальність у вигляді штрафу в розмірі – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок). 

9.8. 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 тридцяти денний строк після дня завершення дії такого 
карантину та у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцяти денний строк після його 
припинення або скасування. 

10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Позичальник не має права передавати третім особам своє право на отримання кредитних 
коштів за цим Договором, а будь-які інші права та зобов'язання за цим Договором без письмової згоди на 
це Кредитодавця . 

10.2. Цей Договір набирає чинність з моменту його підписання Сторонами і діє до повного 
виконання Позичальником своїх зобов'язань перед Кредитодавцем за цим Договором. 

10.2.1. Цей Договір може бути достроково розірвано, в порядку передбаченому законодавством 
України: у випадку настання обставини передбачених цим Договором; за згодою Сторін; за рішенням 
суду. 

10.3. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у 
випадку якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, або 
врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. 

10.4. При цьому повідомлення направлені засобами поштового зв'язку вважаються наданими 
Кредитодавцем належним чином та отриманими Позичальником, після спливу 4 (чотирьох) календарних 
днів з дати передачі установі поштового зв'язку, або кур'єрської служби для направлення Позичальник. До 
надання повідомлення на адресу Позичальника прирівнюється також і його вручення Позичальнику чи 
його довіреній особі під розписку. 

10.5. У випадку направлення Позичальником повідомлень Кредитодавцем, такі повідомлення 
вважаються направленими належним чином за умови відправлення їх на адресу, зазначену в реквізитах 
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Сторін (або письмово повідомлену Кредитодавцем Позичальнику рекомендованим листом) і вважаються 
отриманими Кредитодавцем з дати їх фактичного отримання Кредитодавцем, або вручення 
уповноваженому представнику Кредитодавця під розпис. 

10.6. У випадку виникнення спору Сторони звертаються до суду. Проведення переговорів щодо 
вирішення спорів між Сторонами допускається, але не може розглядатися як умова для звернення до суду. 

10.7. Кредитодавець засвідчує, що інформація, яка стала йому відома у зв'язку із укладанням та 
виконанням цього Договору, щодо якої Позичальником було вказано на її конфіденційність, не буде 
розголошена третім особам, за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством та 
цим Договором. 

10.8. Позичальник цим засвідчує, що інформація, яка стала йому відома у зв'язку із укладанням 
та виконанням цього Договору, щодо якої Кредитодавцем було вказано на її конфіденційність, не буде 
розголошена третім особам. 

10.9. Позичальник без додаткового погодження з ним дозволяє Кредитодавцю надавати 
інформацію, яка містить інформацію про себе, поручителя/майнового поручителя за цим Договором, в 
обсягах на розсуд Кредитодавця: страховим компаніям, приватним та державним нотаріусам, банкам, 
Національному банку України, у державні реєстри, суб'єктам оціночної діяльності, та в інших випадках, 
коли надання такої інформації третім особам повинно відбутися у зв'язку із необхідністю забезпечення 
інтересів Кредитодавця, пов'язаних із виконанням цього Договору. 

10.10. Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії заборонено повідомляти 
інформацію про укладення Позичальником Договору в частині надання споживчого кредиту, його умови, 
стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору. 
Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, 
спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими 
передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі 
інформації про прострочену заборгованість, близьким особам Позичальника, («близькі особи» вживається 
в значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання корупції») із дотриманням вимог Закону 
України «Про споживче кредитування». Підписанням цього Договору, Позичальник підтвердив власне 
волевиявлення щодо передачі вищезазначеної інформації. 

Або зазначити в наступній редакції : 

10.10. Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії заборонено повідомляти 
інформацію про укладення Позичальником Договору в частині надання споживчого кредиту, його 
умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є 
стороною Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації 
представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, 
взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію.  

Цей Договір не передбачає здійснення Кредитодавцем  взаємодії  із близькими особами 
(«близькі особи» вживається в значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання корупції») 
Позичальника  та третіми особами в процесі  врегулювання  простроченої заборгованості  
Позичальника  за цим Договором (якщо  така виникне). Кредитодавець підтверджує, що не збирає 
дані близьких осіб Позичальника та третіх осіб для врегулювання заборгованості Позичальника за 
цим Договором  (на випадок, якщо така виникне у майбутньому) при укладенні цього Договору, а 
також не планує збирати вказані дані у майбутньому при його виконанні.  

10.11. Позичальник цим засвідчує і гарантує що: 

10.11.1. джерело повернення кредитних коштів є законним (легальним), він не використовуватиме 
отримані кредитні кошти в будь-яких протизаконних цілях та зобов'язується не здійснювати будь-яких 
дій/операцій, направлених на легалізацію грошових коштів, набутих злочинним шляхом; 
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10.11.2. цей Договір укладений в інтересах сім'ї, виконання Позичальником своїх зобов’язань за 
цим Договором не завдасть шкоди майновому стану сім 'ї та її членів; 

10.11.3. будь-яка інформація, надана Позичальником з метою укладення та виконання цього 
Договору на момент його укладення, відповідає дійсності та кваліфіковано перевірена Позичальником, 
або за його дорученням третіми особами, та надана ним з метою отримання Кредиту від Кредитодавця.  

10.11.4. він попереджений про передбачену чинним законодавством відповідальність за надання 
недостовірної інформацій з метою отримання Кредиту; 

10.11.5. він вичерпно ознайомлений із змістом цього Договору, в повній мірі усвідомлює його, не 
має щодо нього заперечень та/або доповнень, також ознайомлений зі змістом внутрішніх документів 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Сузір’я Фінанс, а саме: «Правила надання коштів у позику, в 
тому числі і на умовах фінансового кредиту», «Умови та порядок надання споживчих кредитів 
Товариством з обмежено відповідальністю «Сузір'я Фінанс»,  «Положення про встановлення вимог щодо 
взаємодії із споживачами  фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої 
заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Сузір’я 
Фінанс» ; 

10.11.6. перед укладанням цього Договору, з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо 
укладення Договору: 

- самостійно ознайомився з наявними та можливими схемами кредитування в Кредитодавця, 
різними пропозиціями Кредитодавця; 

- отримав від Кредитодавця у письмовій формі інформацію, необхідну для порівняння різних 
пропозицій кредитування (Паспортів споживчого кредиту) та прийняв усвідомлене рішення щодо обрання 
Кредиту на умовах, встановлених цим Договором; 

- ним отримані необхідні пояснення Кредитодавця з метою забезпечення можливості оцінити, чи 
адаптовано цей Договір до його потреб та фінансового стану, а також щодо істотних характеристик 
запропонованих послуг та наслідків для Позичальника, зокрема у разі невиконання зобов'язань за цим 
Договором; 

- вважає умови цього Договору сприятливими для себе 

- попереджений, що при проведенні Кредитодавцем (новим кредитором та/або колекторською 
компанією в разі їх залучення) взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі 
виникнення), буде здійснюватися фіксування за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного 
засобу. 

10.12. Цей Договір укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, по одному для кожної із Сторін. Позичальник підтверджує, що ним отриманий оригінал даного 
Договору разом з додатками, що є його невід'ємними частинами. 

10.13. Визнання будь-якого з пунктів цього Договору недійсним в порядку, визначеному 
законодавством України, не відміняє дії інших пунктів цього Договору та не тягне за собою визнання 
недійсним цього Договору в цілому. 

10.14. Цим Договором Сторони підтверджують, що Кредитодавець повідомив Позичальнику у 
письмовій формі всю необхідну інформацію, визначену чинним законодавством України, про умови 
кредитування та орієнтовну сукупну вартість Кредиту, 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.  
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10.15. Позичальник цим надає свою згоду Кредитодавцю на перевірку інформації, що внесена 
Позичальником до Опитувальника, Заяви про надання суми кредитних коштів тощо, а також отримання 
Кредитодавцем додаткової інформації, порівняно з внесеною Позичальником до Опитувальника, Заяви 
про надання суми кредитних коштів, шляхом надсилання запитів та отримання відповідей від державних 
реєстрів в особі їх уповноважених органів (держателів, розпорядників, адміністраторів), а також з 
відкритих для загального користування джерел (за винятком інформації, що становить державну 
таємницю), баз даних публічного користування, інформацію з державних реєстрів, що відкрита для 
загального користування. 

10.16. Позичальник підписанням цього договору надає згоду на обробку своїх персональних 
даних,а саме: 

« Я, _______________________________________________________________________________, 
надаю згоду та дозвіл ТОВ «СФ» на обробку моїх персональних даних у відповідній базі, володільцем 
якої є Кредитодавець, з метою організації та надання будь-яких послуг відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних». Мої права, мета збору персональних даних, та інші відомості, 
встановлені законодавством України, мені повідомлені». 

__________________________________ ( _________________________________ П.І.Б.) 

10.17. Шляхом укладення та підписання цього Договору Позичальник підтверджує факт його 
ознайомлення зі статтею 11 Закону України «Про захист прав споживачів». Шляхом укладення та 
підписання  цього Договору Позичальник підтверджує факт отримання  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». 

10.18. 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).  

10.19. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг клієнт має право, відповідно до 
законодавства України, звернутися до Національного банку України . 

10.20. З питань виконання сторонами умов договору Клієнт має право звернутися безпосередньо 
до уповноважених працівників ТОВ «СФ» за адресом Кредитодавця, за контактними телефонами 
вказаними на офіційному сайті Кредитодавця в мережі Інтернет, або письмово у порядку встановленому 
чинним законодавством для звернення громадян. 

11. ДОДАТКИ: 

11.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною та включають: 

11.2. Додаток № 1 - Форма Заяви про надання суми кредитних коштів. 

11.3. Додаток № 2 - Графік погашення кредиту та процентів . 

11.4. Додаток № З - Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для Позичальника та 
реальної річної процентної ставки за Кредитним договором. 

11.5. Всі терміни та визначення, застосовані в Додатках до цього Договору, використовуються в 
значенні, передбаченому цим Договором, якщо додатками прямо не передбачено інше. 

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДІШСИ СТОРІН. 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЗІР’Я ФІНАНС» 
 
Юридична адреса: 03067, м. Київ,  
вулиця Гарматна 6. 
ЄДРПОУ 39804515 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
тел.(050) 357 32 66 
 
 
 
 
__________________________/_______________/ 
 

 

____________________________________________ 
 
Паспорт _____________ виданий ___________ 
_______________________________________року, 
Адреса реєстрації: 
Адреса фактичного місця проживання 
____________________________________________ 
Банківські реквізити: ______________________ 
____________________________________________ 
  
Номер облікової картки платника податків 
____________________________________________ 
Тел. ________________________________________ 
 
____________________________/_______________/ 

 

Оригінал цього Договору отримано 

           «___»._______._______  року/                    __________             ______________(П.І.Б.) 

                                                                                        підпис 

 

 



18 
від Кредитодавця ___________________                                             від Позичальника ______________ 
 

                                                                                                                                                  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  
(П.І.Б, дата народження, паспортні данні, номер 
облікової картки платника податків, адреса 
реєстрації, адреса фактичного проживання, адреса 
для листування, електрона пошта, телефон ) 
 

 

2. Цільове призначення кредиту : Прошу надати кредит на наступних умовах: 
Споживчі потреби (за  необхідності зазначається 
конкретне цільове використання) 

3.Вид кредиту:  Разовий кредит  
4.Валюта кредиту:  Українська гривня  
5.Сума кредиту яка запитується: 
(цифрами та прописом) 

______________________________грн _______ коп. 
(______________________________грн. _____ коп )

6.Срок кредиту який запитується: 
(цифрами та прописом) 

 

7.Переодичність погашення: 
(одноразово в кінці строку, згідно Графіку 
погашення кредиту і 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)

 

Я, __________________________________________________________________, надаю згоду на доступ до 
інформації, що складає мою кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через 
бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо мене та 
цього кредиту, визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". 

Я, ______________________________________, підтверджує, шо у випадку передачі (надсилання) мною з 
будь-яких причин ТОВ «СФ»  персональних даних третіх осіб, передача (надсилання) таких даних буде 
узгоджуватися мною з такими особами та я буду  отримувати від них згоду на таку передачу 
персональних даних третіх осіб ТОВ «СФ». 

Я, ______________________________________ , ознайомлений зі змістом внутрішніх документів ТОВ 
«СФ», а саме: «Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту», «Умови 
та порядок надання споживчих кредитів Товариством з обмежено відповідальністю «Сузір'я Фінанс», 
«Положення про встановлення вимог щодо взаємодії із споживачами  фінансових послуг та іншими 
особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)в Товаристві з 
обмеженою відповідальністю «Сузір’я Фінанс». 

 Підпис Позичальника __________________________________________  ______________(ПІБ)   

 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. 

Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення 
кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме: 

Дата  Залишок До сплати 

 Основна сума Основна сума Процент 
    
    
    
    
    
    
    

 
Всього: 

   

Цей Графік 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» 

 

 
____________________________________________ 
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Юридична адреса: 03067, м. Київ,  
вулиця Гарматна 6. 
ЄДРПОУ 39804515 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
тел.(050) 357 32 66 
 
 
 
 
__________________________/_______________/ 
 

 

Паспорт _____________ виданий ___________ 
_______________________________________року, 
Адреса реєстрації: 
Адреса фактичного місця проживання 
____________________________________________ 
Банківські реквізити: ______________________ 
____________________________________________ 
  
Номер облікової картки платника податків 
____________________________________________ 
Тел. ________________________________________ 
 
____________________________/_______________/ 
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Додаток № 3 
 до Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

 № _______ від «» _______20___ р. 
 

У нижченаведеній таблиці наведено узгоджений Сторонами Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового  кредиту  
№________________ від ________ перелік та вартість послуг, які становлять загальну вартість кредиту та реальної річної ставки. 

 

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної 

ставки за договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  

№ _______ від «» _______20___ р. 
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Продовження додатка 3 
Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                Х Х 

                Х Х 

                Х Х 

                Х Х 

                Х Х 

                Х Х 

                Х Х 
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Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про надання коштів у позику , в тому числі і на умовах фінансового  кредиту  № ____________ від ___________ 
року 
                                                                                                                 ПІДПИСИ  СТОРІН 

 
КРЕДИТОДАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СУЗІР’Я ФІНАНС» 

Юридична адреса : 03067 , Київ, вулиця Гарматна 6. 

ЄДРПОУ 39804515 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

тел.(050) 357 32 66 

 ___________________________(ПІБ) 

(підпис) 

ПОЗИЧАЛЬНИК 

_____________________________________________________ 

Паспорт __________________ виданий _________________ року,  

Адреса реєстрації: 

Адреса фактичного місця проживання  

Банківські реквізити ______________________________________ 

Номер облікової картки платника податків ________________________ 

Тел. __________________________ 

 
__________________________________________________(ПІБ) 
(підпис ) 
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	первая
	НОВИЙ  Кредитній договір Споживчий кредит
	последняя

