«ПРИМІРНА (ТИПОВА) ФОРМА
кредитного договору»
Затверджена наказом Директора
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
№ 1 від «27» січня 2020 року
Директор ___________ Денисенко К. Ю.

Кредитний договір № ________
м. Київ

«___» __________ 20___ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«КРЕДИТОН» (код за ЄДРПОУ: 41361657, що є фінансовою установою відповідно до Законодавства України
(Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № 934 від 15.08.2017 року) та платником податку на прибуток
на загальних підставах, передбачених Податковим Кодексом України (далі – Кредитодавець або Товариство), в
особі ________ ___________, який(а) діє на підставі ____, з одного боку, та
___________________________________ (паспорт у формі книжечки: паспорт серія __ №_________,
виданий _____________________________________.__.____р., РНОКПП _________), далі – Позичальник, – з
іншого боку,
___________________________________ (паспорт у формі картки: номер паспорта _________, виданий
_______, дата видачі __.__.___р., дата закінчення строку дії __.__.____ р., РНОКПП _________), далі –
Позичальник, – з іншого боку,
які далі разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, усвідомлюючи значення своїх дій,
перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, уклали цей Кредитний договір (далі – Договір) про таке:
Терміни і визначення
1. Терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, які викладені у Правилах
надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТОН»
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, затверджених наказом Директора
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН» № ___ від _____ р. (далі – Правила), які є невід’ємною частиною цього Договору та
перебувають у вільному доступі на Офіційному веб-сайті Кредитодавця (далі – Сайт).
2. Якщо визначення терміну, викладеного в Правилах, відрізняється від визначення, викладеного в
Договорі, Сторони повинні розуміти та застосовувати такий термін за визначенням, яке міститься у тексті цього
Договору.
3. Також у цьому Договорі використовуються такі терміни і визначення:
Дата видачі Кредиту – календарна дата здійснення Переказу.
Запланована дата повернення Кредиту – запланований згідно зі Строком кредитування та Графіком
платежів термін, в який Кредит має бути повернений Позичальником, а Комісія за надання Кредиту та проценти –
сплачені у повному обсязі, та який визначається конкретною календарною датою і може бути перенесений за
ініціативою Позичальника згідно з умовами Договору.
Комісія за надання Кредиту – комісійна винагорода Кредитодавця за надання Кредиту, розмір, порядок
нарахування та сплати якої визначається умовами цього Договору.
Кредит – грошові кошти у національній валюті України, які надаються Кредитодавцем Позичальнику за
умовами цього Договору під визначений процент та обов’язкові до повернення останнім у строк та на умовах,
передбачених Договором.
Переказ – рух грошової суми Кредиту, який ініціюється Кредитодавцем та проводиться у відповідності
до правил міжнародних платіжних систем (Visa та/або MasterCard) для сервісів Visa Direct/ MasterCard MoneySend,
з метою їх зарахування на Рахунок Позичальника.
Період нарахування процентів – строк, протягом якого нараховуються проценти за користування
Кредитом згідно з умовами цього Договору.
Пільговий період – строк після настання Запланованої дати повернення Кредиту / дати часткового
повернення Кредиту згідно з Графіком платежів, наведеним у Додатку 1 до цього Договору, протягом якого
неустойка (штраф, пеня) не нараховуються.
Процентна ставка (ПС) – процентна ставка за користування кредитом, що застосовується на умовах,
визначених цим Договором.
Ставка особливої міри відповідальності (СОМВ) – ставка у процентах для розрахунку розміру
компенсації (плати) за користування утримуваними Позичальником коштами, належними до сплати (поверненню)
Кредитодавцеві.
Рахунок Позичальника – банківський рахунок Позичальника, операції за яким здійснюються за
допомогою Платіжної картки номер та термін закінчення дії якої вказані Позичальником під час реєстрації
Особистого кабінету.
Реальна річна процентна ставка - загальні витрати Позичальника за цим Договором, виражені у
процентах річних від загальної суми Кредиту
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1. Предмет Договору
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику Кредит, а Позичальник зобов’язується повернути
Кредит Кредитодавцю, сплатити Проценти за користування Кредитом, Комісію за надання Кредиту та інші платежі
на умовах, визначених у цьому Договорі
1.2. Тип Кредиту, сума Кредиту, Строк кредитування, Запланована дата повернення Кредиту, розміри
Комісії за надання Кредиту, ПС, СОМВ, Пільговий період, розмір Реальної процентної ставки, загальна вартість
Кредиту та інші умови (параметри) Кредиту, а також Графік платежів наведені у Додатку 1 до цього Договору, що
є його невід’ємною частиною.
1.3. Кредит за даним Договором надається без забезпечення (є бланковим).
2. Порядок надання Кредиту.
2.1. Кредит надається лише за умови виконання Позичальником таких умов:
2.1.1. реєстрація на Сайті / в Мобільному додатку та заповнення і надсилання Позичальником Заявки
із зазначенням достовірних та актуальних даних про себе;
2.1.2. ознайомлення із Правилами;
2.1.3. отримання пропозиції Кредитодавця (оферти) укласти цей Договір та прийняття (акцепт) її.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
2.1.4. ознайомлення із Паспортом кредиту.
2.2. Кредитодавець має право відмовити Позичальнику у наданні Кредиту у випадку:
2.2.1. невиконання Позичальником вимог, що передбачені пунктом 2.1 цього Договору;
2.2.2. зазначення в Заявці недостовірних/помилкових даних, що унеможливлюють надання Кредиту,
зокрема надання Позичальником недостовірної інформації про Платіжну картку/Рахунок
Позичальника;
2.2.3. укладення цього Договору шляхом здійснення Позичальником неправомірних дій (незаконні дії з
банківськими рахунками/платіжними картками, несанкціоноване втручання в роботу електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку і таке інше);
2.2.4. наявності обставин, що явно свідчать про те, що наданий Кредит не буде повернений;
2.2.5. виникнення в Кредитодавця підозри в тому, що особою, яка хоче отримати Кредит за реквізитами
Позичальника є особа, відмінна від Позичальника;
2.2.6. дії/бездіяльності третіх осіб, а також настання обставин та подій, які не залежать від волі і дій
Кредитодавця, що унеможливлюють видачу Кредиту, зокрема, але не виключно, у разі технічної
неможливості здійснити Переказ.
2.3. Кредитодавець не несе жодної відповідальності за відмову Позичальнику в наданні Кредиту.
2.4. Кредит надається Позичальнику в безготівковій формі шляхом Переказу протягом 3 (трьох)
Банківських днів з дати укладення цього Договору.
2.5. Кредитодавець не несе відповідальності за будь-які затримки зарахування суми Кредиту на Рахунок
Позичальника, які виникли внаслідок дій/бездіяльності третіх осіб, що забезпечують здійснення Переказу, а також
за будь-які комісії та/або інші платежі, що можуть стягуватись за зарахування суми Кредиту банком, в якому
відкритий Рахунок Позичальника.
2.6. Невикористання Позичальником наданих Кредитодавцем грошових коштів (Кредиту) не є причиною
для розірвання цього Договору, визнання його неукладеним або недійсним. У будь-якому випадку, з Дати видачі
кредиту на Позичальника покладаються зобов’язання виконати умови цього Договору, зокрема повернути Кредит,
сплатити Комісію за надання Кредиту, Проценти за користування Кредитом тощо.
2.7. Позичальник має право відмовитись від одержання Кредиту, повідомивши про це Кредитодавця до
Дати видачі Кредиту шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення в Особистому кабінеті або за
допомогою телефонного зв’язку, або шляхом використання вбудованого засобу комунікації зі співробітниками
Кредитодавця (онлайн-чату) на Сайті / в Мобільному додатку.
3. Порядок повернення Кредиту, нарахування та сплати Комісії за надання Кредиту і процентів.
3.1. Повернення Кредиту, сплата Комісії за надання Кредиту та Процентів за користування Кредитом
здійснюється не пізніше Запланованої дати повернення Кредиту / терміну часткового повернення Кредиту
відповідно до Графіку платежів.
3.2. Комісія за надання Кредиту нараховується в Дату надання Кредиту.
3.3. Нарахування Процентів за користування Кредитом здійснюється протягом Періоду нарахування
процентів щодня на залишок Суми Кредиту, яка підлягає поверненню, з урахуванням умов цього Договору.
3.4. Проценти нараховуються за ставкою ПС, розмір та порядок застосування якої наведений у Додатку 1
до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.
3.5. Розміри процентної ставки ПС є фіксованими та не підлягають перегляду під час дії Договору.
3.6. Під час розрахунку процентів враховуються день початку і день закінчення Періоду нарахування
процентів.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який не поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
3.7. Первинний розрахунок суми Комісії за надання Кредиту та Процентів за користування Кредитом
здійснюється до надання Кредиту Позичальнику на підставі умов Кредиту, викладених у Додатку 1 до цього
Договору, і результати розрахунків включаються до Графіку платежів.
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[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»].
3.7. Первинний розрахунок суми Комісії за надання Кредиту та Процентів за користування Кредитом
здійснюється до надання Кредиту Позичальнику на підставі умов Кредиту, викладених у Додатку 1 до цього
Договору, та в Паспорті споживчого Кредиту, наведеному в Додатку 2 до цього Договору, і результати розрахунків
включаються до Графіку платежів.
3.8. Кредит, Комісія за надання Кредиту та Проценти за користування Кредитом вважаються
простроченими у разі незарахування на поточний рахунок Кредитодавця належної до сплати суми у дату
відповідного платежу, визначену Графіком платежів.
3.9. Позичальник має право повністю або частково достроково повернути Кредит.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який не поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
3.10. У разі недостатності суми грошових коштів, що надійшла в рахунок погашення Заборгованості за
Кредитом, такі кошти розподіляються для виконання зобов’язань Позичальника у такій черговості:
- витрати Кредитодавця, пов'язані з одержанням виконання;
- неустойка (штраф та/або пеня);
- прострочена Комісія за надання Кредиту;
- прострочені проценти;
- матеріальні втрати (збитки) від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та
компенсація (плата) за користування утримуваними Позичальником коштами, належними до сплати
(поверненню) Кредитодавцеві як сума Кредиту;
- нарахована Комісія за надання Кредиту;
- нараховані проценти;
- прострочена до повернення Сума Кредиту;
- Сума Кредиту;
- інші платежі відповідно до цього Договору.
Сторони погодили, що черговість погашення заборгованості Позичальника за цим Договором, що визначена
в цьому пункті Договору, може змінюватись Кредитодавцем самостійно, та Сторони встановлюють, що зміна
черговості погашення заборгованості не являється зміною умов цього Договору, у зв’язку з чим такі дії Кредитора
не потребують двостороннього погодження Сторонами та відповідного письмового оформлення.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
3.10. У разі недостатності суми грошових коштів, що надійшла в рахунок погашення Заборгованості за
Кредитом, такі кошти розподіляються для виконання зобов’язань Позичальника у такій черговості:
- прострочена до повернення Сума Кредиту та прострочені проценти;
- Сума Кредиту та нараховані проценти;
- неустойка (штраф та/або пеня);
- прострочена Комісія за надання Кредиту;
- нарахована Комісія за надання Кредиту;
- витрати Кредитодавця, пов'язані з одержанням виконання;
- інші платежі відповідно до цього Договору.
3.11. У випадку перерахування Позичальником коштів у рахунок сплати чергової Заборгованості за
Кредитом у сумі більшій, ніж було нараховано на відповідну дату згідно з Графіком платежів, Кредитодавець
спрямовує такі кошти на погашення Заборгованості за Кредитом у порядку, визначеному п. 3.10 цього Договору.
3.12. У випадку перерахування Позичальником коштів у рахунок повної сплати Заборгованості за Кредитом
у сумі більшій, ніж було нараховано згідно з Графіком платежів, він / вона має право протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дати такого перерахування звернутись до Кредитодавця з письмовою вимогою про повернення
суми переплати. Якщо Позичальник не звернувся з такою вимогою до Кредитодавця, останній має право
зарахувати отримані кошти в рахунок своїх доходів.
3.13. Для дострокового повернення Кредиту Позичальнику необхідно: 1) ініціювати розрахунок остаточної
суми Заборгованості за Кредитом станом на заплановану дату погашення через Особистий кабінет та здійснити
оплату розрахованої Заборгованості за Кредитом станом на заплановану дату у повній сумі; або 2) здійснити повне
погашення Заборгованості за Кредитом відповідно до Графіку платежів на найближчу майбутню розрахункову
дату і повернути залишок Суми Кредиту. Будь-яких штрафних санкцій та/або комісій за дострокове погашення
Заборгованості за Кредитом до Позичальника не застосовується.
3.14. У разі невиконання Позичальником умов п. 3.13 цього Договору, він / вона самостійно несе ризик
невірної сплати Заборгованості за Кредитом.
3.15. Кредит буде вважатись повністю погашеним, а Договір – припиненим, починаючи з дати зарахування
на поточний рахунок Кредитодавця суми, достатньої для погашення Заборгованості за Кредитом на дату її
зарахування на поточний рахунок Кредитодавця, про що Позичальника буде повідомлено через Особистий кабінет,
а також шляхом додаткового інформування за допомогою SMS-повідомлення або електронною поштою.
4. Зобов’язання Кредитодавця
Кредитодавець зобов’язується:
4.1. За умови повного належного виконання Позичальником узятих на себе зобов’язань за цим Договором
та умов, визначених цим Договором, надати Позичальнику Кредит у порядку та на умовах, викладених у цьому
Договорі.
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4.2. Приймати від Позичальника та інших осіб платежі в рахунок погашення Заборгованості за Кредитом.
4.3. Надавати Позичальнику консультації, зокрема, надавати інформацію з питань виконання, зміни,
припинення цього Договору та розрахунків за ним, а також іншу інформацію, яку Кредитодавець зобов’язаний
надати Позичальнику (споживачу) відповідно до чинного законодавства.
4.4. Повідомляти Позичальника про зміну умов кредитування, платіжних реквізитів або інших реквізитів
Кредитодавця, зазначених у цьому Договорі, шляхом надсилання Позичальнику Електронного повідомлення через
Особистий кабінет, а також надсилання Позичальнику повідомлення електронною поштою або SMS-повідомлення
відповідного змісту.
4.5. Належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.
5. Зобов’язання Позичальника
Позичальник зобов’язується:
5.1. Надавати Кредитодавцю виключно достовірні дані, включаючи персональні дані.
5.2. Використати Кредит на передбачені цим Договором цілі.
5.3. Своєчасно та у повному обсязі повернути Кредит, сплатити Комісію за надання Кредиту та сплачувати
Проценти за користування Кредитом відповідно до Графіку платежів та інші платежі згідно з умовами цього
Договору.
5.4. За порушення строків повернення Кредиту, сплати Процентів за користування Кредитом та Комісії за
надання Кредиту сплачувати Кредитодавцю штрафні санкції, визначені умовами цього Договору.
5.5. Ознайомлюватися з інформацією про стан Заборгованості за Кредитом через Особистий кабінет
протягом Строку кредитування та обов’язково в день повного погашення Заборгованості за Кредитом,
контролювати стан заборгованості і терміни її погашення.
5.6. Визнавати електронні документи, складені Кредитодавцем та Позичальником (договори, заявки, акти
тощо), як документи, складені в простій письмовій формі відповідно до ст. 207 Цивільного Кодексу України та
інших норм законодавства України.
5.7. У випадку зміни своїх даних, вказаних у цьому Договорі або наданих при реєстрації на Сайті / в
Мобільному додатку, повідомити Кредитодавця протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати такої зміни.
5.8. Достроково погасити Заборгованість за Кредитом у повному обсязі, у разі отримання вимоги
Кредитодавця, передбаченої умовами Договору.
5.9. У разі наміру здійснити дострокове повне погашення Заборгованості за Кредитом, дотримуватись умов
п. 3.13 Договору.
5.10. Виконувати інші зобов’язання, встановлені цим Договором.
6. Права Кредитодавця
Кредитодавець має право:
6.1. Відмовити у видачі Кредиту у випадках, передбачених цим Договором.
6.2. Вимагати від Позичальника повернення суми Кредиту, сплати Комісії за надання Кредиту, Процентів
за користування Кредитом, неустойки (штрафу та/або пені) – у разі її нарахування – та виконання Позичальником
усіх інших зобов’язань, обумовлених цим Договором.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який не поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
6.3. Вимагати від Позичальника дострокового повернення Заборгованості за Кредитом у випадку настання
однієї з таких обставин:
А) порушення Позичальником умов цього Договору;
Б) виявлення недостовірної інформації у Заявці Позичальника, що була ним надана для отримання
Кредиту;
В) внесення до Бюро кредитних історій інформації негативного характеру про Позичальника;
Г) виявлення відкритих судових або виконавчих проваджень з майновими вимогами до Позичальника,
враховуючи зустрічні позови до Позичальника, а також виявлення інших боргів Позичальника
(податкових тощо);
Ґ) виявлення недостовірності хоча б однієї із заяв та гарантій Позичальника, наведених у розділі 13
цього Договору.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
6.3. Вимагати від Позичальника дострокового повернення Заборгованості за Кредитом у випадку
затримання Позичальником сплати частини Кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць.
6.4. Відступити або іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам без отримання
додаткової згоди Позичальника.
6.5. Зменшувати суму нарахованих процентів і Комісії за надання Кредиту в односторонньому порядку.
Таке право розповсюджується виключно на суму нарахованих Процентів і Комісії за надання Кредиту та не
розповсюджується на зменшення Суми Кредиту.
6.6. У разі порушення Позичальником своїх зобов’язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованої
Комісії за надання Кредиту та/або нарахованих процентів, Кредитодавець має право нараховувати Позичальнику
неустойку відповідно до Розділу 8 цього Договору та вимагати її оплати.
7. Права Позичальника
Позичальник має право:
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7.1. Отримати Кредит від Кредитодавця після виконання усіх передбачених цим Договором умов.
7.2. Відмовитись від одержання Кредиту частково або в повному обсязі в порядку, передбаченому цим
Договором, якщо інше не встановлено чинним законодавством.
7.3. Достроково повернути Кредит з дотриманням відповідної процедури, передбаченої умовами цього
Договору.
7.4. Отримувати від Кредитодавця інформацію з питань виконання, зміни, припинення цього Договору та
розрахунків за ним, а також іншу інформацію, яку Кредитодавець зобов'язаний надати позичальнику (споживачу)
відповідно до чинного законодавства.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
7.5. Отримувати від Кредитодавця інформацію відповідно до Ст. 9 Закону України «Про споживче
кредитування» за його зверненням до Кредитодавця після укладення цього Договору. За бажанням Позичальника
така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається споживачу за його
зверненням після укладення цього Договору.
8. Відповідальність Сторін
[Обирається вид неустойки, що застосовується за порушення зобов’язань]
[штраф]
[пеня]
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який не
не поширюється дія Закону України «Про споживче поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
кредитування»]
8.1. За порушення термінів повернення
8.1. За порушення термінів повернення Кредиту
Кредиту та/або сплати Комісії за надання Кредиту та/або сплати Комісії за надання Кредиту та/або
та/або Процентів за користування Кредитом, Процентів за користування Кредитом, визначених у
визначених у Графіку платежів, Позичальник Графіку платежів, Позичальник зобов’язується сплатити
зобов’язується сплатити Кредитодавцю штраф у Кредитодавцю пеню в розмірі, наведеному у Додатку 1
розмірі, наведеному у Додатку 1 до цього Договору, до цього Договору, що є його невід’ємною частиною, за
що є його невід’ємною частиною, за кожен факт кожний день такого прострочення.
порушення.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування»]
8.1. За порушення термінів повернення Кредиту
кредитування»]
8.1. За порушення термінів повернення та/або сплати Комісії за надання Кредиту та/або
Кредиту та/або сплати Комісії за надання Кредиту Процентів за користування Кредитом, визначених у
та/або Процентів за користування Кредитом, Графіку платежів, Позичальник зобов’язується сплатити
визначених у Графіку платежів, Позичальник Кредитодавцю пеню в розмірі подвійної облікової
зобов’язується сплатити Кредитодавцю штраф у ставки Національного банку України від суми
розмірі ___% (__________ відсотків - не більше 50%) простроченого платежу за кожний день такого
від суми простроченого платежу за кожен факт прострочення.
порушення.
Пеня нараховується за кожний день прострочення,
Штраф нараховується за кожен факт порушення включаючи день погашення заборгованості, за методом
Позичальником свого зобов’язання за цим Договором «факт/360» (метод «факт/360» передбачає, що для
щодо повернення Кредиту, сплати Комісії за надання розрахунку використовується фактична кількість днів у
Кредиту та сплати Процентів за користування місяці й умовна кількість днів у році - 360 днів), але в
Кредитом, але в будь-якому випадку сукупний розмір будь-якому випадку розмір неустойки не може
неустойки не може перевищувати її граничний розмір перевищувати її граничний розмір і суму, встановлені
і суму, встановлені чинним законодавством України на чинним законодавством України на момент її
момент її нарахування.
нарахування.
8.2. У випадку нарахування неустойки, Кредитодавець може повідомити про це Позичальника шляхом
надсилання Позичальнику Електронного повідомлення через Особистий кабінет, а також надсилання
Позичальнику SMS-повідомлення або повідомлення електронною поштою відповідного змісту. Крім цього, в
Особистому кабінеті Позичальника розміщується відповідна інформація про нарахування неустойки.
8.3. Кредитор має право на власний розсуд зменшити розмір неустойки та Сторони встановлюють, що така
зміна розміру неустойки не являється зміною умов цього Договору, у зв’язку з чим такі дії Кредитора не
потребують двостороннього погодження Сторонами та відповідного письмового оформлення.
8.4. У випадках, передбачених цим Договором, Кредитодавець має право вимагати негайного дострокового
повного погашення Заборгованості за Кредитом. У цьому випадку дата дострокового погашення Заборгованості за
Кредитом вказується Кредитодавцем у відповідній вимозі.
8.5. Сторони дійшли згоди та погодили, що вимога Кредитодавця про сплату Позичальником
Заборгованості за Кредитом (зокрема щодо сплати неустойки) може бути пред’явлена Кредитодавцем
Позичальнику одним із наведених способів, шляхом:
 надсилання текстового SMS- або голосового повідомлення відповідного змісту засобами телефонного,
в т. ч. мобільного зв’язку на номер, вказаний у цьому Договорі або зазначений Позичальником під час
реєстрації на Сайті / в Мобільному додатку, або наданий додатково після зміни Телефонного номера);
 надсилання повідомлення відповідного змісту на адресу електронної пошти, вказану в цьому Договорі
або зазначену Позичальником під час реєстрації на Сайті / в Мобільному додатку, або надану додатково
після зміни адреси електронної пошти;
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 надсилання Електронного повідомлення відповідного змісту через Особистий кабінет;
 розміщення інформації про суму заборгованості з вимогою щодо її оплати в Особистому кабінеті;
 особистого вручення під підпис або надсилання відповідної вимоги засобом поштового зв’язку; при
цьому Сторони домовились, що необхідним та достатнім доказом надсилання Позичальнику вимоги сплатити
Заборгованість за Кредитом засобом поштового зв’язку є поштова квитанція (касовий/фіскальний чек) поштового
відділення про прийняття від Кредитодавця поштових відправлень – рекомендованих листів на поштову адресу
Позичальника, вказану в цьому Договорі або зазначену Позичальником під час реєстрації на Сайті / в Мобільному
додатку, або надану додатково після зміни адреси, а також опис вкладення у конверті такого відправлення з
відповідною відміткою поштового відділення.
9. Особлива відповідальність Позичальника.
9.1. У випадку прострочення Позичальником зобов’язання зі сплати (повернення) Кредиту Позичальник
відповідно до вимог частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України зобов’язаний відшкодувати Кредитодавцеві
матеріальні втрати (збитки) від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та сплатити
Кредитодавцеві компенсацію (плату) за користування утримуваними Позичальником коштами, належними до
сплати (повернення) Кредитодавцеві як сума Кредиту.
9.2. Матеріальні втрати (збитки) від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів
розраховуються Кредитодавцем за весь час прострочення Позичальником зобов’язання зі сплати (повернення)
Кредиту розраховуються з урахуванням офіційного індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення.
9.3. Сума компенсації (плати) за користування утримуваними Позичальником коштами, належними до
сплати (повернення) Кредитодавцеві як сума залишку заборгованості за Кредитом, розраховується за весь час
прострочення за Ставкою особливої міри відповідальності (СОМВ), розмір та порядок застосування якої наведений
у Додатку 1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною. Компенсація (плата) нараховується за кожний
день прострочення включно до дня, що передує дню повного погашення заборгованості за Кредитом, за методом
«факт/360» (метод «факт/360» передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці
й умовна кількість днів у році - 360 днів).
9.4. Вказані в пунктах 9.2 та 9.3 цього Договору види відповідальності можуть застосовуватись як разом
так і окремо будь-який з видів.
9.5. Застосування вказаних у пунктах 9.2 та 9.3 цього Договору видів відповідальності є правом Кредитора,
а не його обов’язком.
9.6. Кредитор має право на власний розсуд зменшити розміри відповідальності, передбаченої пунктами 9.2
та 9.3 цього Договору, та Сторони встановлюють, що така зміна розмірів відповідальності не являється зміною
умов цього Договору, у зв’язку з чим такі дії Кредитора не потребують двостороннього погодження Сторонами та
відповідного письмового оформлення.
10. Порядок вирішення спорів
10.1. Усі спори або розбіжності, які виникають між Сторонами у зв’язку з цим Договором, у тому числі
такі, що стосуються його виконання, припинення, порушення або визнання недійсним, вирішуються шляхом
переговорів.
10.2. У випадку недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, такі спори підлягають
остаточному вирішенню шляхом передання їх до суду відповідно до чинного законодавства України.
11. Заяви, гарантії та згоди Позичальника
Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує та гарантує, що:
11.1. він / вона є повністю дієздатним / дієздатною, щодо нього / неї немає жодних чинних судових рішень
або судових процесів по обмеженню або позбавленню його / її дієздатності, які тривають;
11.2. він / вона не обмежений / обмежена жодним законом, іншим нормативно-правовим актом, судовим
рішенням або іншим законним способом у праві укладати цей Договір та виконувати всі його умови;
11.3. його / її волевиявлення при укладенні цього Договору є вільним та відповідає його / її внутрішній волі;
11.4. він / вона не перебуває під впливом тяжкої для нього / неї обставини, що змушує його / її укласти цей
Договір;
11.5. він / вона вільно володіє мовою, якою укладено цей Договір, повністю розуміє всі його умови;
11.6. він / вона не перебуває під впливом помилки або омани, насильства або погрози, зловмисної угоди або
збігу тяжких обставин;
11.7. усі умови Договору для нього / неї зрозумілі, відповідають його / її інтересам, є розумними,
справедливими та вигідними для себе;
11.8. у разі перебування у шлюбі або проживання однією сім’єю інший з подружжя повідомлений про
наміри укладення цього Договору, про його умови та не має заперечень щодо них, і погоджується із укладенням
цього Договору, оскільки воно здійснюється в інтересах сім’ї Позичальника;
11.9. уся інформація надана йому / їй Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав
споживачів та споживче кредитування, і забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги
без нав’язування її придбання;
11.10.
він / вона повідомлений / повідомлена про всі свої права, пов’язані із укладенням цього Договору,
згідно з чинним законодавством України;
11.11.
уся інформація, надана Позичальником при укладенні цього Договору, відповідає дійсності,
надані документи є достовірними та відображають реальний фінансовий та інший стан Позичальника на день
укладення цього Договору;
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11.12.
він / вона усвідомлює та погоджується із дистанційним та електронним способом укладення цього
Договору, а також з тим, що Договір укладений тільки в електронній формі;
11.13.
він / вона, усвідомлюючи всі правові наслідки, до укладення цього Договору надав / надала згоду
на використання у подальшому в рамках договірних правовідносин Сторін Аналога власноручного підпису (далі –
АВП) / Електронного підпису одноразовим ідентифікатором для укладання / підписання зі сторони Позичальника
цього Договору та інших договорів/документів;
11.14.
він / вона усвідомлює та погоджується із формою та способом прийняття (акцептом) умов
Договору, визначеними в цьому Договорі;
11.15.
він / вона надає згоду на відправлення йому / їй SMS- або повідомлень електронною поштою з
інформацією, що має відношення до цього Договору та виконання зобов’язань за ним;
11.16.
він / вона надає згоду на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних, їх обробку, зберігання
та використання для цілей цього Договору, зокрема (проте не обмежуючись) для оцінки фінансового стану
Позичальника та його спроможності виконати зобов’язання за цим Договором;
11.17.
він / вона надає згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про
фінансовий стан Позичальника до будь-яких третіх осіб, у тому числі тих, що пов’язані з Позичальником діловими,
професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками;
11.18.
він / вона надає свою повну безвідкличну письмову згоду на:
11.18.1. збір, передачу та обробку своїх персональних даних (у тому числі з використанням інформаційних
(автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація,
накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,
реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування,
редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або
електронними способами, розміщення на Сайті Товариства / у Мобільному додатку, передачу (зокрема
транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних;
11.18.2. збір, зберігання, використання та поширення Кредитодавцем інформації про Позичальника,
зокрема його / її персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою
діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: Приватне акціонерне товариство
«Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження:
02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); Приватне акціонерне товариство «Міжнародне Бюро кредитних
історій» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34299140; місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65,
оф. 306), Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д);
11.18.3. передачу його / її персональних даних іншим особам, зареєстрованим відповідно до законодавства
України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими
Кредитодавець уклав договір відступлення права вимоги за цим Договором або будь-який інший договір за яким
права кредитора за цим Договором переходять від Кредитодавця до іншої особи;
11.18.4. Згода Позичальника також включає в себе згоду на передачу Кредитодавцем зазначеним вище
особам за вказаними вище умовами персональних даних Позичальника без додаткового повідомлення
Позичальника про таку передачу.
11.19.
він / вона підтверджує, що отримав / отримала від Кредитодавця до укладення цього Договору
інформацію відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», у тому числі інформацію про тарифи, проценти, комісії або інші елементи вартості Кредиту,
механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають
у процесі надання фінансової послуги, реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових
послуг (адреса, номер телефону), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
11.20.
він / вона надає свою згоду на те, що Кредитодавець має право повністю або частково передати
(відступити) свої права та зобов’язання за цим Договором третій особі без отримання додаткової згоди
Позичальника. У цьому випадку правила конфіденційності, визначені умовами Договору, не вважаються
порушеними Кредитодавцем;
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який не поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
11.21.
він / вона погоджується та підтверджує, що виходячи з умов цього Договору, Договір не підпадає
під дію Закону України «Про споживче кредитування», а тому до правовідносин між Кредитодавцем та
Позичальником цей Закон не застосовується.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
11.21. він / вона підтверджує, що був ознайомлений із інформацією щодо Кредиту, яка була надана для
ознайомлення до укладення цього Договору у вигляді Графіку платежів та Паспорту споживчого кредиту, який
наведений у Додатку 2 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.
12. Умови конфіденційності
12.1. Доступ до положень цього Договору, інформації пов’язаної з його укладенням, виконанням, зміною,
припиненням, технічної, комерційної, фінансової та іншої інформації про Сторони Договору тощо (конфіденційна
інформація) мають лише Сторони та особи, які безпосередньо беруть участь у його виконанні. Інші особи можуть
отримати доступ до такої інформації лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.
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12.2. Сторони є відповідальними за збереження конфіденційної інформації та зобов’язані запобігати її
несанкціонованому отриманню третіми особами, а також протягом строку дії Договору не мають права передавати
конфіденційну інформацію третім особам або розголошувати її в інший спосіб.
12.3. Сторона, винна в несанкціонованому розголошенні конфіденційної інформації, відповідає перед
іншою Стороною в порядку, встановленому чинним законодавством.
13. Строк дії Договору
13.1. Цей Договір набирає чинності (вступає в силу) з моменту прийняття (акцепту) Позичальником
пропозиції (оферти) Кредитодавця укласти цей Договір, що підтверджується його підписанням Позичальником
шляхом накладення АВП або Електронного підпису одноразовим ідентифікаторам, та діє до повного виконання
Сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.
13.2. Строк дії цього Договору може не збігатися зі Строком кредитування.
13.3. Настання Запланованої дати повернення Кредиту та закінчення Строку кредитування не звільняє
Позичальника від зобов’язання щодо повернення Кредиту, сплати Процентів за користування Кредитом, Комісії
за надання Кредиту, а також сплати неустойки (штрафу та/або пені) – у разі її нарахування – і відшкодування
збитків (у разі їх наявності).
13.4. Датою повернення Кредиту вважається дата зарахування на поточний рахунок Кредитодавця усієї
належної до повернення Заборгованості за Кредитом, розрахованої станом на таку дату.
13.5. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, що
відбулися під час дії Договору, а завершення Строку кредитування не припиняє нарахування процентів у разі
прострочення Позичальником терміну Запланованої дати повернення Кредиту.
13.6. До настання Запланованої дати повернення Кредиту Позичальник має право ініціювати перед
Кредитодавцем зміни до цього Договору, зокрема, щодо зміни (продовження) Строку кредитування, у порядку,
наведеному у Правилах.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
13.6. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення цього Договору
відмовитися від нього, про що зобов’язаний повідомити Кредитодавця до закінчення зазначеного строку в
письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних
цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному
законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання Позичальником відповідного письмового
повідомлення про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю Кредит,
сплатити Комісію за надання Кредиту та проценти за період з Дати видачі Кредиту до дати повернення Кредиту
включно.
14. Особливі умови
14.1. Даний Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) пропозиції (оферти) Кредитодавця укласти
Кредитний договір у порядку та на умовах, визначених Кредитодавцем і викладених у Правилах на Сайті / в
Мобільному додатку. Договір укладається в електронному вигляді з використанням дистанційних каналів
комунікації та підписується Позичальником за допомогою використання АВП / Електронного підпису
одноразовим ідентифікатором.
14.2. Пропозиція укласти даний Договір (оферта) направляється Кредитодавцем шляхом розміщення в
Особистому кабінеті у вигляді проекту даного Договору разом із іншими його невід’ємними складовими
частинами та виражає намір Кредитодавця вважати себе зобов’язаним у разі її прийняття Клієнтом, та у зв’язку з
цим вважається підписаною зі сторони Кредитодавця його уповноваженою особою, що має належні повноваження
на підписання та укладення від імені Кредитодавця даного Договору, та скріплена печаткою Кредитодавця.
Наявність на графічному зображенні цієї пропозиції укласти даний Договір (оферти) в розділі 15 «Реквізити та
підписи Сторін:» будь-яких написів щодо підписання цього Договору від імені Кредитодавця, в тому числі, але не
виключно, слова «підпис», будь-якого факсимільного відтворення підпису уповноваженого представника
Кредитодавця, а також відтворення відбитку печатки Кредитодавця носять лише інформативний характер, та
відсутність вказаних елементів не є підставою для визнання розміщеної в Особистому кабінеті пропозиції
укладення даного Договору (оферти) непідписаної зі сторони Кредитодавця.
14.3. Пропозиція укласти даний Договір (оферта) дійсна протягом календарної дати, в яку вона була
розміщена в Особистому кабінеті Позичальника.
14.4. Будь-які проекти даного Договору до моменту його укладення, які наведені в інших місцях, окрім
Особистого кабінету, та/або надіслані Позичальнику в електронному вигляді, та/або наведені (роздруковані) у
паперовому вигляді не є пропозицію (офертою) укласти цей Договір, а носять лише інформаційний характер для
можливості ознайомлення Позичальника з проектом даного Договору та його умовами.
14.5. Сторони домовились, що у випадку прийняття (акцепту) Позичальником пропозиції (оферти)
Кредитодавця даний Договір є укладеним та дійсним і не вимагає будь-якого додаткового погодження
Кредитодавцем та/або додаткового підписання уповноваженою особою Кредитодавця та/або скріплення печаткою
Кредитодавця.
14.6. Ідентифікація Позичальника та авторизація АВП для укладення даного Договору відбувається шляхом
входу Позичальника до Особистого кабінету за допомогою введення Логіну Особистого Кабінету та Паролю
Особистого Кабінету на Сайті. У випадку використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором
додатково для його авторизації та ідентифікації Позичальника використовується одноразовий ідентифікатор.
14.7. Даний Договір укладений без участі кредитного посередника.
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14.8. Сторони визначили, що текстові повідомлення в електронному вигляді (надіслані за допомогою
електронних засобів зв’язку SMS-повідомлення, повідомлення електронною поштою або електронні повідомлення
через Особистий кабінет Позичальника на Сайті / в Мобільному додатку), які пов’язані із виконанням, внесенням
змін, доповнень або розірванням цього Договору та надіслані Кредитодавцем на Телефонний номер, скриню
електронної пошти (E-mail адресу) Позичальника або через Особистий кабінет Позичальника, вважаються такими,
що вчинені у письмовій формі, є вираженням волі кожної зі Сторін, є прийнятими Сторонами до відома особисто
та не вимагають будь-якого додаткового письмового оформлення.
14.9. Сторони підтверджують, що даний електронний Договір, усі Додатки та Додаткові договори до нього,
підписані АВП / Електронним підписом одноразовим ідентифікатором, за своїми правовими наслідками
прирівнюються до договорів, укладених у письмовій формі, мають таку саму юридичну силу для Сторін, як
документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій
письмовій формі (у відповідності до ст. 207 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про електронну
комерцію»).
14.10. За домовленістю Сторін цей Договір також може бути підписаний іншим способом, визначеним ст. 12
Закону України «Про електронну комерцію».
14.11. Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує, що він / вона ознайомлений / ознайомлена з
Правилами, повністю їх розуміє, погоджується, зобов’язується неухильно їх дотримуватись та виконувати всі свої
зобов’язання, визначені Правилами.
14.12. Сторони цього Договору погодили, що зобов’язання Позичальника за цим Договором не є нерозривно
пов’язаними з особою Позичальника та можуть бути виконані як самим Позичальником, так і будь-якою третьою
особою (у тому числі правонаступниками / спадкоємцями Позичальника).
14.13. Нарахування та стягнення Кредитодавцем неустойки, відповідно до Розділу 8 цього Договору, є
правом, а не зобов’язанням Кредитодавця.
14.14. Під час укладання цього Договору Сторони досягли згоди та виклали в Договорі всі істотні умови,
які вони мали намір викласти та які є обов’язковими для договорів такого виду. Жодна зі Сторін не має права у
майбутньому посилатись на недосягнення згоди за істотними умовами Договору як на підставу для визнання його
недійсним.
14.15. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності інших положень або
визнання Договору недійсним в цілому, та не звільняє Позичальника від зобов’язання повністю погасити свою
заборгованість за Договором, а саме – повернути отриманий Кредит, сплатити Комісію за надання Кредиту,
проценти, сплатити нараховану неустойку, у разі її наявності, та сплатити інші платежі, передбачені умовами цього
Договору.
14.16. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі (в електронному або паперовому
вигляді) шляхом укладення відповідних додаткових договорів до нього.
14.17. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в цьому Договорі.
14.18. Даний Договір складено при повному розумінні Сторонами всіх його умов та термінології
українською мовою в електронній формі та розміщено в Особистому кабінеті у форматі, який унеможливлює зміну
його змісту.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який не поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
14.19. Сторони підтверджують, що примірник Позичальника даного Договору, а також усіх додатків до
нього, вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх
підписання Позичальником за допомогою АВП / Електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
Розміщений в Особистому кабінеті примірник цього Договору доступний для перегляду, скачування у вигляді
файлу та друку Позичальником.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
14.19. Сторони підтверджують, що примірник Позичальника даного Договору, а також усіх додатків до
нього, вручаються Позичальнику шляхом їх направлення на E-mail адресу (електронну адресу) Позичальника,
зазначену в розділі 14. Реквізити та підписи Сторін цього Договору. Примірник Позичальника даного Договору, а
також усіх додатків до нього розміщується в Особистому кабінеті з моменту їх підписання Позичальником за
допомогою АВП / Електронного підпису одноразовим ідентифікатором та є доступним для перегляду, скачування
у вигляді файлу та друку Позичальником.
14.20. Цей електронний Договір зберігається в Особистому кабінеті протягом строку існування Особистого
кабінету на Сайті, але в будь-якому разі не довше 5 (п’яти) років з дати його припинення.
15. Реквізити та підписи Сторін:
Кредитодавець
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
Адреса: ________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41361657
поточний рахунок ________________
в ___________________, м. Київ,
Код банку _____________

Позичальник:
[Прізвище] [Ім’я] [По батькові]
[паспорт у формі книжечки]
Паспорт серії [серія п-та] номер [номер п-та]
виданий [орган видачі п-та] [дата видачі п-та]
або
[паспорт у формі картки]
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Номер паспорта [номер п-та]
виданий [код уповноваженого суб’єкта, що видав п-т]
дата видачі паспорта [дата видачі п-та]
дата закінчення строку дії паспорта [дата]
РНОКПП [податковий номер]
Адреса проживання: [зареєстроване місце
проживання]
E-mail адреса (електронна адреса): [______]
_____________
підпис / _________________ /

[Прізвище та ініціали]
Аналог власноручного підпису/
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
Логін Особистого кабінету: [Login]
Пароль Особистого кабінету: [p******d]
Одноразовий ідентифікатор [1234]
[дата та час ОІ]
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Додаток 1
до Кредитного договору № ___,
укладеного між ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
та ______________
__.__.20__ року

1.

Умови (параметри) Кредиту

1.1.

Тип Кредиту: кредит.

1.2.

Сума Кредиту: ____________ грн. (____________________ гривні/гривень __ копійок).

1.3.

Строк кредитування: ____________ (___________) календарних днів.

1.4. Запланована дата повернення Кредиту: __ _______ 201_ року / згідно з наведеним нижче Графіком
платежів.
1.5.

Цільове призначення Кредиту (мета Кредиту): власні споживчі потреби Позичальника.

1.6.

Спосіб надання Кредиту: безготівковим шляхом.

1.7. Комісія за надання Кредиту: [0-15]% (_______ процентів) від суми Кредиту, що підлягає сплаті в дату
першого платежу згідно з Графіком платежів / у Заплановану дату повернення Кредиту.
1.8. Пільговий період: [0-5] (_______) календарних днів – після настання Запланованої дати повернення
Кредиту / дати часткового повернення Кредиту згідно з Графіком платежів, протягом яких неустойка (пеня та/або
штраф) не нараховується.
1.9.

ПС - застосовується у таких розмірах:

- [0,00001-2]% (_______ процентів) [річних, на день, тощо] за умови непорушення Позичальником зобов’язань,
передбачених п. 5.3 цього Договору;
- [0,00001-3]% (_______ процентів) [річних, на день, тощо] у випадку порушення Позичальником зобов’язань,
передбачених п. 5.3 цього Договору. Вказаний розмір ПС починає застосовуватися з дати, в яку відбулося
порушення хоча б одного зобов’язання, передбаченого п. 5.3 цього Договору, до дати, в яку такі порушення були
припинені.
1.10. Тип процентної ставки ПС – фіксована.
1.11. Період нарахування процентів: починається в Дату видачі Кредиту / [1 - 6-го] (________) календарного
дня після Дати видачі Кредиту та закінчується включно: в дату, що передує даті фактичного повернення
Заборгованості за Кредитом або [___]-го (_______________) календарного дня після Запланованої дати повернення
Кредиту, в залежності від того, яка подія відбулася раніше.
1.12. СОМВ застосовується в таких розмірах:
- [0,00001-2]% (_______ процентів) на день починаючи з дати, наступної за Запланованою датою повернення
кредиту до [___]-го (_______________) календарного дня після Запланованої дати повернення Кредиту включно;
- [0,00001-3]% (_______ процентів) річних з [___]-го (_______________) календарного дня після Запланованої дати
повернення Кредиту.
1.13. Реальна річна процентна ставка (з урахуванням Комісії за надання Кредиту, ПС, Строку кредитування та
на основі припущення, що зобов’язання за Договором виконуються належним чином і не нараховується неустойка
та інші платежі) - ____% (_____________________ процентів) річних.
[У Договорі, за яким надається Кредит, на який не поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування» обрати необхідне]:
1.14. Розмір штрафу - __% (___________ процентів) від суми простроченого платежу за кожен факт
порушення.
1.15. Розмір пені - __% (_____________ процентів) від суми простроченого платежу за кожний день такого
прострочення.
2. ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
(визначення загальної вартості Кредиту)
2.1. Даний Графік платежів є невід’ємною частиною Договору.
2.2. Графіком платежів визначається загальна вартість Кредиту з урахуванням Комісії за надання Кредиту,
Процентів за користування Кредитом.
2.3. Графік платежів базується на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на
припущенні, що Договір залишатиметься дійсним протягом Строку кредитування, а Кредитодавець і Позичальник
виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.
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Графіком платежів не передбачені зміна Строку кредитування, прострочення платежів, нарахування
неустойки та інших платежів.
Дата платежу

Сума Кредиту, грн.

Сума нарахованих
процентів, грн.

Сума Комісії за
користування
Кредитом, грн.

Усього
до сплати,
грн.

2.4. Загальна вартість Кредиту складає ___ (___) грн. __ коп. або ___ % (___ процентів) річних.

Кредитодавець
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
______________
підпис / ____________________ /

Позичальник:
[Прізвище] [Ім’я] [По батькові]
Аналог власноручного підпису/
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
Логін Особистого кабінету: [Login]
Пароль Особистого кабінету: [p******d]
Одноразовий ідентифікатор [1234]
[дата та час ОІ]
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[У Договорі, за яким надається Кредит, на який поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування»]
Додаток 2
до Кредитного договору № ___,
укладеного між ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
та ______________
__.__.20__ року
Паспорт споживчого кредиту
1. Інформація та контактні дані Кредитодавця
Найменування Кредитодавця та його структурного або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
відокремленого підрозділу, в якому поширюється ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
інформація
КОМПАНІЯ «КРЕДИТОН»
Місцезнаходження Кредитодавця та адреса структурного 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, будинок 2 (Літ.
або відокремленого підрозділу, в якому поширюється Д), офіс 8
інформація
Ліцензія/Свідоцтво

свідоцтво про реєстрацію Фінансової установи
___ № ___від ___ року

Номер контактного телефону

+380 (44)

Адреса електронної пошти

info@crediton.ua

Адреса офіційного веб-сайту

crediton.ua

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника - немає
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту

кредит

Сума / ліміт кредиту, грн.
Строк кредитування
Мета отримання кредиту

власні споживчі потреби Позичальника

Спосіб та строк надання кредиту

безготівковим шляхом

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

без забезпечення (бланковий)

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту

ні

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання
товару/роботи/послуги, %
4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних
Тип процентної ставки

фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

-

Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, відсутні
обов'язкові для укладання договору, грн.:
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за
весь строк користування кредитом
(у т. ч. тіло кредиту,
відсотки, комісії та інші платежі), грн.
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту
для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених
вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого
строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за
послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про
споживчий кредит.
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Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов
кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної
загальної вартості кредиту для споживача.
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

Наведені у Графіку платежів

6. Додаткова інформація*
Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для відсутні
отримання кредиту:
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання [зазначаються розмір платежу, база
зобов'язань за договором про споживчий кредит:
розрахунку та умови його застосування]

його

пеня

подвійна облікової ставки НБУ від суми
простроченого платежу за кожний день такого
прострочення

штрафи

-

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні
зобов’язання щодо повернення кредиту
інші платежі

-

7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи
електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від
продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про так
споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку
та на умовах, визначених Законом України «Про споживче
кредитування».
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з
достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення
кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті
споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача
з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР *

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною
до: ДД/ММ/РРРР

* Даний Паспорт споживчого кредиту був наведений Позичальнику в Особистому кабінеті для ознайомлення
перед укладенням Договору та є невід’ємною частиною пропозиції (оферти) Кредитодавця укласти Кредитний
договір та вважається підписаним зі сторони Кредитодавця.
Позичальник:
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну
вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано
договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі
суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі
в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.
Підтверджую, що даний Паспорт споживчого кредиту був наданий мені для ознайомлення до укладення
Договору.
Кредитодавець
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
______________
підпис /____________________ /

Позичальник:
[Прізвище] [Ім’я] [По батькові]
Аналог власноручного підпису/
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
Логін Особистого кабінету: [Login]
Пароль Особистого кабінету: [p******d]
Одноразовий ідентифікатор [1234]
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«ПРИМІРНА (ТИПОВА) ФОРМА
Кредитного договору з юридичною особою»
Затверджена наказом Директора
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
№ 14 від «02» жовтня 2019 року
Директор __________________ Денисенко К. Ю.
Під час оформлення договору пояснення інформаційного характеру повинні бути вилучені з тексту
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № _____________
місто Київ

«___» _________ 20__ року

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
«КРЕДИТОН» (ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»), далі за текстом – «Кредитодавець», в особі
__________________________ (посада, повністю ПІБ уповноваженої особи), який (яка) діє на підставі (Статуту,
Довіреності №________ від «__»____________ 20__ року, посвідченої приватним нотаріусом ____ міського
нотаріального округу _____________ та зареєстрованої в реєстрі за номером ____),
та
___________«_____________________» (повна назва юридичної особи), далі за текстом - «Позичальник», в
особі _________________________ (посада, повністю ПІБ уповноваженої особи), який (яка) діє на підставі
_______________ (Статуту та/або Довіреності № ___ від «__»_________ 20__ року, посвідченої приватним
нотаріусом ______ міського нотаріального округу ______ та зареєстрованої в реєстрі за номером____),
далі за текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона»,
уклали цей Кредитний договір, далі за текстом – «Договір»,
про таке:
СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти, далі за текстом – «Кредит», у тимчасове
користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання,
а Позичальник зобов’язується своєчасно повернути отриманий Кредит, сплатити проценти за користування
Кредитом, а також виконати інші зобов’язання за цим Договором.
1.1.1. Надання Кредиту здійснюється в сумі ________,__ гривень (_________ гривень __ копійок), далі за
текстом – «Сума Кредиту», зі сплатою процентів за користування Кредитом у розмірі __% (____прописом___
процента/ів) на день / річних на строк до «__»__________20__ року (далі за текстом – «Дата повернення
Кредиту») включно, на умовах визначених цим Договором.
Формулювання п.1.1.2 обирається в залежності від порядку погашення Кредиту:
або (обирається у разі погашенні Кредиту в кінці строку)
1.1.2. Повернення Кредиту здійснюється у валюті наданого Кредиту, не пізніше Дати повернення Кредиту.
або (обирається у разі погашенні рівними частинами)
1.1.2. Повернення Кредиту здійснюється у валюті наданого Кредиту, рівними частинами згідно з Графіком
платежів, наведеним у Додатку №1 до цього Договору. Останній платіж у рахунок погашення Кредиту сплачується
в Дату повернення Кредиту в сумі фактичного залишку заборгованості за Кредитом.
або (обирається у разі встановлення індивідуального графіку погашення Кредиту)
1.1.2. Повернення Кредиту здійснюється у валюті наданого Кредиту, у відповідності до Графіку платежів:
- у сумі _______,__ гривень (_________ гривень __ копійок) у строк до «__»_________ 20__ року включно;
…
- у сумі _______,__ гривень (_________ гривень __ копійок) у строк до «__»_________ 20__ року включно.
1.1.3. У випадку невиконання Позичальником будь-якого з зобов’язань, передбачених п.п. 3.3.16 цього
Договору, процентна ставка за користування Кредитом встановлюється в розмірі _____ % ( ___ прописом___
процентів) на день / річних, та починає застосовуватися до взаємовідносин Сторін за цим Договором, починаючи
з дня, наступного за кінцевим терміном (днем) виконання відповідного зобов’язання та діє до дня (включно)
виконання умов, передбачених п.п. 3.3.16 цього Договору. Сторони домовились, що встановлення зазначеного
розміру річної процентної ставки є заздалегідь погодженим.
(додається у разі потреби)
1.1.4. У разі прострочення Дати повернення Кредиту, процентна ставка за цим Договором встановлюється в
розмірі ___ % (_____ прописом процентів) на день / річних, та починає застосовуватися до взаємовідносин Сторін
за цим Договором, починаючи з дня, наступного за Датою повернення Кредиту до дня фактичного погашення
простроченої заборгованості за Кредитом (невключно). Сторони домовились, що встановлення зазначеного
розміру річної процентної ставки є заздалегідь погодженим.
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1.2. Кредит надається Позичальнику з метою __________________ (необхідно зазначити відповідне
цільове призначення кредиту: поповнення обігових коштів, фінансування поточної діяльності, придбання
основних засобів (чітко вказати яких саме – нерухомості, автотранспорту, обладнання тощо).
1.3. Забезпеченням виконання Позичальником своїх зобов'язань щодо повернення Кредиту, сплати
нарахованих процентів, комісій, можливу неустойку (штраф, пеню), а також інших витрат на здійснення
забезпеченої заставою вимоги за цим Договором, виступає забезпечення, яке не суперечить вимогам Кредитодавця
та чинного законодавства України, про що укладаються відповідні договори.
У разі потреби вказуються договори забезпечення.
Сторони домовились про укладення таких договорів забезпечення:
1.3.1. Договір іпотеки нерухомого майна _________, загальною площею_______ кв. м., що розташоване за
адресою _______________________ та належить ______________________ (зазначити власника);
1.3.2. Договір застави ___________________________, що належить _________________(зазначити
власника);
1.3.3. Договір поруки, що укладений з _________________ (повна назва юридичної особи / ПІБ фізичної
особи).
1.4. Позичальник гарантує, що:
1.4.1. для укладання цього Договору є всі належні повноваження представника Позичальника та дозволи
інших органів управління Позичальника;
1.4.2. Позичальник є юридичною особою, яка належним чином створена та існує за законодавством України
і має необхідну за законодавством України правоздатність для укладення та виконання положень цього Договору.
1.5. Позичальник гарантує, що на момент підписання цього Договору не існує подій, відомих йому, що
створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про
які він не повідомив Кредитодавця.
1.6. За умовами цього Договору Позичальник сплачує Кредитодавцю комісії: (УВАГА! Нумерація підпунктів
в п. 1.6 може бути змінена в залежності від умов продукту!)
або (обирається, якщо разова комісія за надання Кредиту передбачена умовами продукту)
1.6.1. За надання Кредиту одноразово комісію в розмірі _____ % (__________ процентів) від Суми Кредиту.
та / або (обирається, якщо щомісячна комісія за управління Кредитом передбачена умовами продукту)
1.6.2. За управління Кредитом щомісяця комісію в розмірі ____ % (__________ процентів) від Суми
Кредиту.
або
1.6.2. За управління Кредитом щомісяця комісію в розмірі ____ % (__________ процентів) на день / річних
від залишку непогашеної Суми Кредиту на дату нарахування.
СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ,
НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ, КОМІСІЙ
Формулювання п.2.1 обирається в залежності від рахунку спрямування Кредиту:
або (обирається, якщо кредитні кошти перераховуються на поточний рахунок Позичальника)
2.1. Видача Кредиту на цілі, визначені в п. 1.2 цього Договору, проводиться шляхом перерахування Кредиту
з поточного рахунку Кредитодавця на поточний рахунок Позичальника UA__ ______ 00000 26____________ в
__________ згідно з письмовою заявою Позичальника / протягом ___ банківських днів після дати укладення цього
Договору.
або (обирається, якщо кредитні кошти перераховуються на поточний рахунок контрагента Позичальника,
та виконується на підставі окремого договору з Позичальником)
2.1. Видача Кредиту на цілі, визначені п. 1.2 цього Договору, проводиться шляхом перерахування Кредиту
з поточного рахунку Кредитодавця, на поточний рахунок ________________(вказати повну назву контрагента
Позичальника) UA__ ______ 00000 26___________ в _____________ (назва банку), згідно з письмовою заявою
Позичальника / протягом ___ банківських днів після дати укладення цього Договору .
2.1.1. Видача Кредиту не здійснюється за цим Договором у разі:
- несплати Позичальником комісії за надання Кредиту, зазначеної в п. 1.6.1 цього Договору;
- відсутності належним чином укладених договорів, зазначених у п. 1.3 цього Договору, а також
припинення дії або визнання недійсними таких договорів;
- наявності простроченої заборгованості та/або невиконання будь-яких інших зобов’язань за будьякими договорами, що укладені між Позичальником та Кредитодавцем;
(додаються інші умови у разі потреби)
- невиконання Позичальником зобов’язань, передбачених пунктом (пунктами) ______ (вказуються
необхідні пункти) цього Договору;
- ______________________________.
2.1.2. Моментом (днем) надання Кредиту вважається день перерахування кредитних коштів у Сумі Кредиту
з поточного рахунку Кредитодавця.
2.2. Нарахування та сплата процентів за користування Кредитом здійснюється виходячи з розміру
процентної ставки, встановленої в п.п. 1.1.1 цього Договору, або встановленої відповідно до п.п. 1.1.3, 1.1.4 цього
Договору.
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2.2.1. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється у валюті Кредиту щодня на
залишок заборгованості за Кредитом (непогашену суму Кредиту). Під час розрахунку процентів враховується
день надання та не враховується день повернення Кредиту.
Формулювання п.п. 2.2.2 обирається в залежності від порядку погашення Кредиту:
2.2.2. Сплата процентів здійснюється у валюті Кредиту щомісяця, не пізніше ___ (________) числа місяця
та в Дату повернення Кредиту.
або
2.2.2. Сплата процентів здійснюється у валюті Кредиту одночасно зі сплатою чергового платежу згідно з
Графіком платежів, зазначеним у п.1.1.2 цього Договору, та в Дату повернення Кредиту.
або
2.2.2. Сплата процентів здійснюється у валюті Кредиту не пізніше Дати повернення Кредиту.
2.3. Нарахування та сплата комісій здійснюється виходячи із розміру, встановленого в п. 1.6 цього Договору.
(УВАГА! Нумерація підпунктів п. 2.3 може бути змінена в залежності від умов продукту!)
або (обирається, якщо умовами продукту передбачена разова комісія за надання Кредиту)
2.3.1. Сплата комісії за надання Кредиту здійснюється не пізніше дня надання Кредиту відповідно до
п.п. 2.1.2 цього Договору.
та / або (обирається, якщо умовами продукту передбачена щомісячна комісія за управління Кредитом)
2.3.2. Нарахування комісії за управління Кредитом здійснюється в національній валюті України щомісяця,
в останній день поточного місяця, на Суму Кредиту.
Якщо останній день місяця припадає на вихідний, святковий або неробочий день, нарахування комісії за
управління Кредитом здійснюється напередодні.
Нарахування комісії за управління Кредитом не здійснюється в дату повного погашення заборгованості за
Кредитом.
2.3.3. Сплата комісії за управління Кредитом здійснюється в національній валюті України щомісяця, не
пізніше __ (____________) числа місяця, наступного за звітним.
або
2.3.2. Нарахування комісії за управління Кредитом здійснюється в національній валюті України щомісяця,
в останній день поточного місяця, та в Дату повернення Кредиту на залишок заборгованості за Кредитом
(непогашену суму Кредиту) за фактичну кількість днів користування Кредитом, за методом “факт / факт”, тобто
для розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці (28,29,30,31) та році (365/366). Під час розрахунку
комісії за управління Кредитом враховується день надання та не враховується день повернення Кредиту.
2.3.3. Сплата комісії за управління Кредитом здійснюється в національній валюті України щомісяця, не
пізніше ___ (________) числа місяця, наступного за звітним, та в Дату повернення Кредиту.
Можуть додаватися порядок нарахування та сплати інших комісій, передбачених умовами продукту або
рішенням відповідного органу Кредитодавця.
2.4. Повернення Кредиту, сплата процентів за користування Кредитом, комісій, можливої неустойки
(штрафу, пені), передбачених Договором, здійснюється шляхом перерахування Позичальником грошових коштів
у безготівковій формі на поточний рахунок UA__ ______ 00000 26____________ в __________, далі за текстом –
«Рахунок».
2.5. Моментом (днем) повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісій, можливої
неустойки (штрафу, пені), передбачених Договором, вважається день зарахування грошових коштів Позичальника
на Рахунок, зазначений у п. 2.4 цього Договору.
Якщо Дата повернення Кредиту та/або останній день строку повернення частини Кредиту, сплати процентів,
комісій припадає на вихідний, святковий або неробочий день, у такому випадку Датою повернення Кредиту та/або
останнім днем строку повернення частини Кредиту, сплати процентів, комісій вважається перший наступний за
таким днем банківський день.
2.6. Погашення заборгованості Позичальника за цим Договором здійснюється в такій черговості:
- пеня за порушення строків повернення Кредиту та сплати процентів, комісій;
- штрафи,
- прострочена заборгованість за нарахованими процентами;
- прострочена заборгованість за нарахованими комісіями;
- строкова заборгованість за нарахованими процентами;
- строкова заборгованість за нарахованими комісіями;
- прострочена заборгованість за Кредитом;
- строкова заборгованість за Кредитом;
в останню чергу відшкодовуються витрати Кредитодавця, пов’язані з пред’явленням вимоги за цим
Договором і зверненням стягнення на засоби забезпечення виконання зобов’язань Позичальником за договорами,
вказаними в п. 1.3 цього Договору, а також із відшкодуванням збитків, завданих порушенням Позичальником своїх
зобов’язань за цим Договором. Сторони погодили, що черговість погашення заборгованості Позичальника за цим
Договором, визначена в цьому пункті Договору, може змінюватись Кредитодавцем самостійно, та Сторони
встановлюють, що зміна черговості погашення заборгованості не являється зміною умов цього Договору, у зв’язку
з чим такі дії Кредитодавця не потребують двостороннього погодження Сторонами та відповідного письмового
оформлення.
СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1.

Кредитодавець зобов'язаний:
17

3.1.1. Протягом трьох робочих днів від дати перевірки Кредитодавцем легітимності отриманих від
Позичальника документів відповідно до п.п. 3.3.1 цього Договору та встановлення відсутності обставин, які
свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит своєчасно не буде повернений, а також після сплати
Позичальником комісії за надання Кредиту у порядку, визначеному в п. 2.4 цього Договору (зазначається, якщо є
разова комісія за надання Кредиту), надати Позичальнику кредитні кошти в межах Суми Кредиту, в порядку,
визначеному цим Договором.
3.1.2. Надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання умов цього Договору.
3.2. Кредитодавець має право:
3.2.1. Проводити перевірки цільового використання Кредиту, фінансового стану Позичальника /
поручителя (у випадку забезпечення виконання цього Договору порукою), та наявності майна, оформленого в
заставу/іпотеку, в тому числі на підставі фінансово-бухгалтерських і первинних документів Позичальника.
3.2.3. Надавати інформацію про Позичальника, передбачену Законом України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій», до будь-якого бюро кредитних історій для формування кредитної історії
Позичальника, а також іншим особам, згідно з законодавством України. Запит та надання інформації на підставі
цього пункту Договору вважається здійсненими за згодою Позичальника. З підписанням цього Договору
Позичальник дає згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації
щодо себе, а також дає згоду Кредитодавцю на розкриття Кредитодавцем третім особам такої інформації.
Застереження, зазначене в цьому пункті Договору, вважається письмовим дозволом Позичальника Кредитодавцю
на розкриття інформації про особу (Позичальника) у розумінні Закону України «Про інформацію».
3.2.4. Звернути стягнення на засоби забезпечення виконання зобов’язань за Кредитом та на будь-яке інше
майно Позичальника у разі невиконання Позичальником умов цього Договору.
3.2.5. Безумовно та без попереднього повідомлення і погодження Позичальника, в односторонньому
порядку відмовитись від надання Позичальнику Кредиту та/або від виконання будь-яких інших зобов’язань перед
Позичальником, а також вимагати дострокового повернення Кредиту, сплати процентів, комісій та можливої
неустойки (штрафу, пені) у разі:
 погіршення фінансового стану Позичальника (фінансових труднощів Позичальника);
 порушення процедури визнання Позичальника банкрутом;
 встановлення нелегітимності (неправомірності та/або неправильності заповнення) документів,
отриманих від Позичальника;
 ненадання Позичальником у встановлений Кредитодавцем строк документів та/або відомостей,
необхідних для виконання Кредитодавцем вимог законодавства України та/або внутрішніх документів з питань
запобігання протидії (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також в
інших випадках, передбачених законодавством України з питань запобігання протидії (легалізації) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
 невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-якого із зобов’язань, визначених п. 3.3
цього Договору, протягом більше 10 (десяти) календарних днів від дня закінчення строку, встановленого для його
виконання цим Договором;
 порушення Позичальником під час дії цього Договору договірних зобов’язань перед Кредитодавцем
за будь-якими іншими договорами;
 коли є інші обставини, які визначаються Кредитодавцем на власний розсуд та свідчать про те, що
наданий Позичальнику Кредит не буде своєчасно повернений.
3.2.6. У випадку врегулювання відносин між Позичальником та Кредитодавцем шляхом проведення
останнім заходів примусового стягнення заборгованості (подача позову до суду або вчинення нотаріусом
виконавчого напису), Кредитодавець має право припинити нарахування процентів та комісій за Кредитом без
додаткового погодження таких дій з Позичальником та без укладання з Позичальником додаткового договору до
цього Договору.
3.2.7. Не здійснювати обслуговування або зупинити проведення фінансових операцій Позичальника у разі
ненадання Позичальником у встановлений Кредитодавцем строк документів та/або відомостей, необхідних для
виконання Кредитодавцем вимог законодавства України та/або вимог внутрішніх нормативних документів
Кредитодавця з питань запобігання протидії (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування
тероризму, а також в інших випадках, передбачених законодавством України з питань запобігання протидії (легалізації)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
3.3. Позичальник зобов'язаний:
3.3.1. Надати Кредитодавцю всі документи, необхідні для надання Кредиту згідно з вимогами
Кредитодавця на момент укладення цього Договору.
3.3.2. Дотримуватися положень цього Договору та договорів, які зазначені в п. 1.3 цього Договору.
3.3.3. Протягом строку використання Кредиту сплачувати проценти за користування Кредитом, комісії, в
порядку, визначеному цим Договором.
3.3.4. Повернути Кредитодавцю у повному обсязі Кредит, сплатити проценти та комісії, а також можливу
неустойку (штраф, пеню) у порядку та строки, визначені цим Договором.
3.3.5. У разі настання обставин, зазначених у Статті 5 цього Договору, достроково повернути наявну
заборгованість за Кредитом, сплатити Кредитодавцю проценти, комісії та можливу неустойку (штраф, пеню) в
розмірах та порядку, передбачених цим Договором.
3.3.6. Надавати за вимогою Кредитодавця та у строк, визначений Кредитодавцем, документи та/або
відомості, необхідні для виконання Кредитодавцем вимог законодавства України та/або внутрішніх документів
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Кредитодавця з питань запобігання протидії (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму.
3.3.7. Протягом строку дії цього Договору повідомляти Кредитодавця не пізніше чим через три робочі дні
з моменту вчинення таких дій:
отримання кредитів в інших фінансових (в тому числі банківських) установах загальною сумою
більше як 10 (десять) процентів від Суми Кредиту;
отримання товарних кредитів загальною сумою більше як 10 (десять) процентів від Суми Кредиту;
здійснення випуску/авалю/акцепту векселів, а також інших боргових зобов'язань на загальну суму
більше як 10 (десять) процентів від Суми Кредиту;
надання порук;
обтяження майна, яке знаходиться у заставі Кредитодавця, будь-якими іншими заставними
зобов'язаннями;
зміну умов угод, які пов'язані з наданим Кредитом, зокрема: угод, на підставі яких придбаваються та
реалізуються товари, визначаються місцезнаходження товарів тощо.
3.3.8. Використовувати Кредит за цільовим призначенням згідно з п. 1.2 цього Договору.
3.3.9. Протягом строку дії цього Договору щокварталу, не пізніше двадцятого числа першого місяця
кварталу, наступного за звітним, надавати Кредитодавцю належним чином засвідчені копії:
- бухгалтерського балансу (форма 1);
- звіту про фінансові результати (форма 2).
3.3.10. Щороку, не пізніше 25 числа другого місяця року, наступного за звітним, надавати Кредитодавцю
належним чином засвідчені:
- бухгалтерський баланс за рік (форма 1);
- звіт про фінансові результати за рік (форма 2).
3.3.11. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання вимоги Кредитодавця надавати інші документи,
необхідні останньому для визначення фінансового стану Позичальника / поручителя, стану заставного майна.
3.3.12. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання відповідної вимоги Кредитодавця надати
представникам Кредитодавця можливість ознайомитися з будь-якими фінансово-бухгалтерськими документами,
зокрема за місцем знаходження документів.
3.3.13. Протягом строку дії цього Договору не здійснювати будь-яких дій щодо зниження вартості засобів
забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором.
3.3.14. Протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання відповідних відомостей, письмово повідомити
Кредитодавця про будь-які претензії та позови з боку третіх осіб до Позичальника, та свого поручителя / майнового
поручителя, з наданням усіх необхідних для їх оцінки документів.
3.3.15. Протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту внесення змін до установчих документів
Позичальника, зміни місцезнаходження, номерів телефонів, складу керівних осіб Позичальника, зміни складу
учасників, власників, акціонерів, які мають істотну участь у статутному капіталі, закінчення строку (припинення)
дії, втрати чинності чи визнання недійсними наданих Позичальником Кредитодавцю документів, надати
Кредитодавцю документи або їх копії, що підтверджують такі зміни.
3.3.16. Виконувати такі зобов’язання (вибрати необхідні підпункти) :
3.3.16.1. у день укладення цього Договору забезпечити укладення з Кредитодавцем договорів, зазначених у
п. 1.3 цього Договору;
або
3.3.16.1. у строк до «__»________ 20__року забезпечити укладення з Кредитодавцем договорів, зазначених
у п. 1.3 цього Договору;
3.3.16.2. у день укладення договору(ів) застави (іпотеки) укласти в погодженій/акредитованій
Кредитодавцем страховій компанії договір страхування заставного майна, зазначеного в п. 1.3 цього Договору.
Якщо строк дії укладеного договору страхування (страхового полісу) закінчується, а зобов’язання
Позичальника за цим Договором залишаються невиконаними, Позичальник зобов’язаний не пізніше останнього
календарного дня до закінчення строку дії чинного договору страхування (страхового полісу) укласти новий
договір страхування (страховий поліс) таким чином, щоб предмет застави залишався застрахованим протягом
усього строку дії цього Договору, та надати Кредитодавцю для ознайомлення оригінали договору страхування та
платіжних документів, що підтверджують оплату страхових платежів (премій) на наступний період страхування;
або
3.3.16.3. у строк до «__»________ 20__ року відкрити поточний рахунок в _________________ (далі – Банк),
укласти з Банком договір еквайрингу, забезпечити використання еквайрингу (під використанням еквайрингу
розуміється здійснення Позичальником 100% еквайрингових операцій (розрахунків зі своїми клієнтами з
використанням електронних платіжних засобів) через Банк), та укласти з Банком договір/угоду (надати Банку
безвідкличне розпорядження) стосовно щоденного автоматичного виконання платежів (договірного списання)
коштів з поточного рахунку Позичальника на користь Кредитодавця для погашення заборгованості за Договором
у сумі, що становить ___% (_________ процентів) від надходжень на поточний рахунок Позичальника від
еквайрингу за поточний день;
або
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3.3.16.3. у строк до «__»________ 20__ року, укласти з _______________________ (далі – Банк) договір
еквайрингу, забезпечити використання еквайрингу (під використанням еквайрингу розуміється здійснення
Позичальником 100% еквайрингових операцій (розрахунків зі своїми клієнтами з використанням електронних
платіжних засобів) через Банк), та укласти з Банком договір/угоду (надати Банку безвідкличне розпорядження)
стосовно щоденного автоматичного виконання платежів (договірного списання) коштів з поточного рахунку
Позичальника на користь Кредитодавця для погашення заборгованості за Договором у сумі, що становить ___%
(_________ процентів) від надходжень на поточний рахунок Позичальника від еквайрингу за поточний день;
або
3.3.16.3. у строк до «__»________ 20__ року відкрити поточний рахунок в _________________ (далі – Банк),
укласти з Банком договір/угоду (надати Банку безвідкличне розпорядження) стосовно щоденного автоматичного
виконання платежів (договірного списання) коштів з поточного рахунку Позичальника на користь Кредитодавця
для погашення заборгованості за Договором у сумі, що становить ___% (_________ процентів) від надходжень на
поточний рахунок Позичальника від еквайрингу за поточний день;
або
3.3.16.3. у строк до «__»________ 20__ року укласти з _______________________ (далі – Банк) договір/угоду
(надати Банку безвідкличне розпорядження) стосовно щоденного автоматичного виконання платежів (договірного
списання) коштів з поточного рахунку Позичальника на користь Кредитодавця для погашення заборгованості за
Договором у сумі, що становить ___% (_________ процентів) від надходжень на поточний рахунок Позичальника
від еквайрингу за поточний день;
або
3.3.16.4. у строк до «__» ________20__ року включно перевести ___% (______ відсотків) оборотів за всіма
поточними рахунками, що відкриті в банківських установах України, на поточні рахунки Позичальника, відкриті
в Банку. Для підтвердження виконання своїх зобов’язань Позичальник повинен щокварталу, не пізніше двадцятого
числа першого місяця кварталу наступного за звітним, надавати Кредитодавцю довідки / виписки про обороти в
банках, в яких обслуговується Позичальник.
3.3.16.5.
Зазначаються інші зобов’язання Позичальника, визначені рішенням відповідного органу Кредитодавця.
3.4. Позичальник має право:
3.4.1. Достроково повністю або частково погасити Кредит та нараховані проценти, комісії, попередивши
Кредитодавця про свої наміри не пізніше, як за 5 (п’ять) робочих днів до дати погашення.
СТАТТЯ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку прострочення Позичальником строків плати процентів, комісій, а також прострочення
строків повернення Кредиту (частини Кредиту), визначених цим Договором, Позичальник сплачує Кредитодавцю
пеню із розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від
простроченої суми за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Позичальника від зобов’язання сплатити
в повному обсязі проценти і комісії, передбачені цим Договором.
4.2. У випадку порушення Позичальником вимог п.п. 3.3.1, 3.3.6 – 3.3.16 цього Договору, Позичальник
сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі __% (_______ проценти) від Суми Кредиту за кожний випадок
порушення.
СТАТТЯ 5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. У випадку погіршення фінансового стану Позичальника (виникнення збитків або їх збільшення;
перенесення Кредиту в групу з підвищеним ступенем ризику), який визначається за власною методикою
Кредитодавця про проведення оцінки фінансового стану Позичальника; порушення процедури визнання
Позичальника банкрутом; використання Кредиту не за цільовим призначенням або коли є інші обставини, які явно
свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит не буде повернений своєчасно, Кредитодавець має право
вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту в повному обсязі, сплати процентів за користування
Кредитом, комісій та можливої неустойки (штрафу, пені), нарахованих згідно з умовами цього Договору.
Позичальник зобов’язується здійснити таке дострокове повернення Кредиту в повному обсязі, сплатити проценти
за користування Кредитом, комісії та можливу неустойку (штраф, пеню), нараховані згідно з умовами цього
Договору, у той строк, що буде зазначений Кредитодавцем безпосередньо у своєму письмовому повідомленнівимозі про дострокове повернення Кредиту.
5.2. У випадку зміни вартості кредитних коштів на ринку фінансових послуг, Кредитодавець має право
ініціювати зміну розміру процентної ставки або інших плат, встановлених за користування Кредитом за цим
Договором. Для цього Кредитодавець надає під розписку уповноваженій особі Позичальника або надсилає
рекомендованим листом Позичальнику відповідне письмове повідомлення, у разі згоди з яким Позичальник
зобов’язаний у строк, безпосередньо визначений у такому повідомленні, звернутися до Кредитодавця для
підписання додаткового договору про внесення відповідних змін до цього Договору. У випадку незгоди з
запропонованим Кредитодавцем новим розміром процентної ставки та/або новим розміром інших плат,
встановлених за користування Кредитом за цим Договором, та/або непідписання відповідного додаткового
договору у строк, вказаний у повідомленні, на одинадцятий календарний день від дня закінчення такого строку
20

строк користування Кредитом вважається таким, що закінчився та, відповідно, Позичальник зобов'язаний погасити
наявну заборгованість за Кредитом, сплатити нараховані проценти, комісії та можливу неустойку (штраф, пеню).
Після повного повернення заборгованості Позичальника за цим Договором дія цього Договору припиняється.
5.3. Сторони домовились, що невиконання або неналежне виконання (прострочення виконання тощо)
Позичальником будь-якого свого зобов’язання за цим Договором та/або будь-яким іншим договором, укладеним
між Кредитодавцем та Позичальником, є подіями, у разі настання яких припиняється кредитування Кредитодавцем
Позичальника, а Позичальник здійснює дострокове повернення отриманого Кредиту, сплачує Кредитодавцю
проценти за користування Кредитом, комісії та можливу неустойку (штраф, пеню). Для цього Кредитодавець надає
під розписку уповноваженій особі Позичальника або надсилає рекомендованим листом Позичальнику відповідну
письмову вимогу. У випадку непогашення зазначеної у вимозі суми у строк, зазначений у вимозі, Кредитодавець
після спливу цього строку має право звернути стягнення на предмет іпотеки/застави будь-яким способом за
власним вибором Кредитодавця, зокрема на підставі виконавчого напису нотаріуса, відповідно до вимог чинного
законодавства України та умов договору іпотеки/застави, чи скористатися іншими видами забезпечення виконання
зобов’язань за цим Договором, та/або пред’явити позов до Позичальника та задовольнити свої вимоги, що
випливають з цього Договору, з будь-якого майна Позичальника.
СТАТТЯ 6. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за
цим Договором у разі настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не
могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від
факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, акти державних органів влади України тощо, далі за текстом
– «Обставини». Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань, якщо
Обставини настали у період прострочення виконання зобов’язання.
6.2. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії Обставин з наданням
відповідного підтвердження Торгово-промислової палати України (м. Київ), протягом 3 (трьох) робочих днів від
дати настання або припинення Обставин. Недотримання строків повідомлення про настання Обставин позбавляє
Сторону посилатися на такі Обставини як підставу звільнення від відповідальності.
6.3. У разі настання Обставин строк виконання зобов'язань відсувається на строк дії таких Обставин, але
не більше як на один календарний місяць. Якщо Обставини будуть діяти довше одного календарного місяця
Позичальник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів, від закінчення такого місяця погасити Кредит,
сплатити проценти за фактичний час використання Кредиту, нараховані комісії та можливу неустойку (штраф,
пеню) в розмірі, передбаченому цим Договором.
СТАТТЯ 7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню
Сторонами шляхом взаємних консультацій та переговорів.
7.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі
на розгляд суду згідно з чинним законодавством України.
СТАТТЯ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та
підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей
Договір.
8.2. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, якщо вони
здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром за зазначеними адресами Сторін, або
вручені особисто під розписку уповноваженій особі Позичальника. Датою отримання таких повідомлень буде
вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.
8.3. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до остаточного виконання Сторонами
прийнятих на себе зобов’язань за цим Договором.
8.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому,
оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
8.5. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в цьому Договорі.
8.6. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не
впливають на їх зміст і тлумачення.
8.7. З усіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
8.8. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
СТАТТЯ 9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
Адреса:
________________________________________
________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41361657
поточний рахунок ________________
в ___________________, м. Київ,
Платник податку на прибуток на загальних
підставах

ПОЗИЧАЛЬНИК
___________________________________
«__________________________» (зазначається повне
найменування)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______
Україна, м. _______, вул. ___________
поточний рахунок ______________ в
________ ,
Платник податку на прибуток на загальних
підставах
____________ (зазначається посада тощо)

Уповноважена особа
___________________ ПІБ
М.П.

_____________________ ПІБ
М.П.
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«ПРИМІРНА (ТИПОВА) ФОРМА
кредитного договору з ФОП»
Затверджена наказом Директора
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
№ 14 від «02» жовтня 2019 року
Директор _____________ Денисенко К. Ю.
Під час оформлення договору пояснення інформаційного характеру повинні бути вилучені з тексту

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № _____________
місто Київ

«___» _________ 20__ року

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
«КРЕДИТОН» (ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»), далі за текстом – «Кредитодавець», в особі
__________________________ (посада, повністю ПІБ уповноваженої особи), який (яка) діє на підставі (Статуту,
Довіреності №________ від «__»____________ 20__ року, посвідченої приватним нотаріусом ____ міського
нотаріального округу _____________ та зареєстрованої в реєстрі за номером ____),
та
фізична особа-підприємець_______________ (ПІБ повністю), паспорт серії _____ видан __________,
який(а) зареєстрований (а) за адресою _________ далі за текстом - «Позичальник»,
далі за текстом разом – «Сторони», а окремо - «Сторона»,
уклали цей Кредитний договір, далі за текстом – «Договір»,
про наступне:
СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти, далі за текстом - "Кредит", у тимчасове
користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання,
а Позичальник зобов’язується своєчасно повернути отриманий Кредит, сплатити проценти за користування
Кредитом, а також виконати інші зобов’язання за цим Договором.
1.1.1. Надання Кредиту здійснюється в сумі ________,__ гривень (_________ гривень __ копійок), далі за
текстом – «Сума Кредиту», зі сплатою процентів за користування Кредитом у розмірі __% (____прописом___
процента/ів) на день/річних на строк до «___» _________20__року (далі за текстом- «Дата повернення
Кредиту») включно, на умовах визначених цим Договором.
Формулювання п.1.1.2. обирається в залежності від порядку погашення Кредиту:
або (обирається при погашенні Кредиту в кінці строку)
1.1.2. Повернення Кредиту здійснюється у валюті наданого Кредиту, не пізніше Дати повернення Кредиту.
або (обирається у разі погашення рівними частинами)
1.1.2. Повернення Кредиту здійснюється у валюті наданого Кредиту, рівними частинами згідно з Графіком
платежів, наведеним у Додатку №1 до цього Договору. Останній платіж у рахунок погашення Кредиту сплачується
в Дату повернення Кредиту в сумі фактичного залишку заборгованості за Кредитом.
або (обирається у разі встановлення індивідуального графіку погашення Кредиту)
1.1.2. Повернення Кредиту здійснюється у валюті наданого Кредиту, у відповідності до Графіку платежів:
- у сумі _______,__ гривень (_________ гривень __ копійок) у строк до «__»_________ 20__ року включно;
- у сумі _______,__ гривень (_________ гривень __ копійок) у строк до «__»_________ 20__ року включно.
1.1.3. У випадку невиконання Позичальником будь-якого з зобов’язань, передбачених п.п.3.3.16. цього
Договору, процентна ставка за користування Кредитом встановлюється в розмірі _____ % ( ___ прописом___
процентів) на день/річних, та починає застосовуватися до взаємовідносин Сторін за цим Договором, починаючи
з дня, наступного за кінцевим терміном (днем) виконання відповідного зобов’язання та діє до дня (включно)
виконання умов, передбачених п.п.3.3.16. цього Договору. Сторони домовились що встановлення зазначеного
розміру річної процентної ставки є заздалегідь погодженим.
(додається у разі потреби)
1.1.4. У разі прострочення Дати повернення Кредиту, процентна ставка за цим Договором встановлюється
в розмірі ___ %(_____ прописом процентів) на день/ річних, та починає застосовуватися до взаємовідносин
Сторін за цим Договором, починаючи з дня, наступного за Датою повернення Кредиту до дня фактичного
погашення простроченої заборгованості за Кредитом (невключно). Сторони домовились, що встановлення
зазначеного розміру річної процентної ставки є заздалегідь погодженим.
1.2. Кредит надається Позичальнику з метою __________________ (необхідно зазначити відповідне
цільове призначення кредиту: поповнення обігових коштів, фінансування поточної діяльності, придбання
основних засобів (чітко вказати яких саме – нерухомості, автотранспорту, обладнання тощо).
1.3. Забезпеченням виконання Позичальником виконання своїх зобов'язань щодо повернення Кредиту,
сплати нарахованих процентів, комісій, можливу неустойку (штраф, пеню), а також інших витрат на здійснення
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забезпеченої заставою вимоги за цим Договором, виступає забезпечення, яке не суперечить вимогам Кредитодавця
та чинного законодавства України, про що укладаються відповідні договори.
У разі потреби вказуються договори забезпечення.
Сторони домовились про укладення таких договорів забезпечення:
1.3.1. Договір іпотеки нерухомого майна _________, загальною площею_______ кв. м., що розташоване за
адресою _______________________ та належить ______________________ (зазначити власника);
1.3.2. Договір застави ___________________________, що належить _________________(зазначити
власника);
1.3.3. Договір поруки, що укладений з _________________ (повна назва юридичної особи / ПІБ фізичної
особи).
1.4. Позичальник гарантує, що:
1.4.1. для укладання цього Договору є всі належні повноваження представника Позичальника та дозволи
інших органів управління Позичальника;
1.4.2. Позичальник є фізичною особою-підприємцем, який зареєстрований та існує за законодавством
України і має необхідну за законодавством України правоздатність для укладення та виконання положень цього
Договору.
1.5. Позичальник гарантує, що на момент підписання цього Договору не існує подій, відомих йому, що
створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про
які він не повідомив Кредитодавця.
1.6. За умовами цього Договору Позичальник сплачує Кредитодавцю комісії: (УВАГА! Нумерація підпунктів
в п. 1.6. може бути змінена в залежності від умов продукту!)
або (обирається , якщо разова комісія за надання Кредиту передбачена умовами продукту)
1.6.1. За надання Кредиту одноразово комісію в розмірі _____ % (__________ процентів) від Суми Кредиту.
та / або (обирається, якщо щомісячна комісія за управління Кредитом передбачена умовами продукту)
1.6.2. За управління Кредитом щомісяця комісію в розмірі ____ % (__________ процентів) від Суми
Кредиту.
або
1.6.2. За управління Кредитом щомісяця комісію в розмірі ____ % (__________ процентів) на день/ річних
від залишку непогашеної Суми Кредиту на дату нарахування.
СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ,
НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ, КОМІСІЙ
Формулювання п.2.1. обирається в залежності від рахунку спрямування Кредиту:
або (обирається, якщо кредитні кошти перераховуються на поточний рахунок Позичальника)
2.1. Видача Кредиту на цілі, визначені в п. 1.2. цього Договору, проводиться шляхом перерахування
Кредиту
з
поточного
рахунку
Кредитодавця,
на
поточний
рахунок
Позичальника
UA__ ______ 00000 26____________ в __________, згідно з письмовою заявою Позичальника/ протягом
___банківських днів після дати укладення цього Договору.
або (обирається, якщо кредитні кошти перераховуються на поточний рахунок контрагента Позичальника,
та виконується на підставі окремого договору з Позичальником)
2.1. Видача Кредиту на цілі, визначені п. 1.2. цього Договору, проводиться шляхом перерахування Кредиту
з поточного рахунку Кредитодавця, на поточний рахунок ________________(вказати повну назву контрагента
Позичальника) UA__ ______ 00000 26___________ в _____________ (назва банку), згідно з письмовою заявою
Позичальника/ протягом ___ банківських днів після дати укладення цього Договору.
2.1.1. Видача Кредиту не здійснюється за цим Договором у разі:
- несплати Позичальником комісії за надання Кредиту, зазначеної в п. 1.6.1. цього Договору;
- відсутності належним чином укладених договорів, зазначених у п. 1.3. цього Договору, а також
припинення дії або визнання недійсними таких договорів;
- наявності простроченої заборгованості та/або невиконання будь-яких інших зобов’язань за будьякими договорами, що укладені між Позичальником та Кредитодавцем;
(додаються інші умови у разі потреби)
- невиконання Позичальником зобов’язань, передбачених пунктом (пунктами) ______ (вказуються
необхідні пункти) цього Договору;
- ______________________________.
2.1.2. Моментом (днем) надання Кредиту вважається день перерахування кредитних коштів у Сумі Кредиту
з поточного рахунку Кредитодавця.
2.2. Нарахування та сплата процентів за користування Кредитом здійснюється виходячи з розміру
процентної ставки, встановленої в п.п. 1.1.1. цього Договору, або встановленої відповідно до п. п. 1.1.3., 1.1.4.
цього Договору.
2.2.1. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється у валюті Кредиту щодня на
залишок заборгованості за Кредитом (непогашену суму Кредиту). Під час розрахунку процентів враховується
день надання та не враховується день повернення Кредиту.
Формулювання п.п. 2.2.2. обирається в залежності від порядку погашення Кредиту:
2.2.2. Сплата процентів здійснюється у валюті Кредиту щомісяця, не пізніше ___ (________) числа місяця
та в Дату повернення Кредиту.
або
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2.2.2. Сплата процентів здійснюється у валюті Кредиту одночасно зі сплатою чергового платежу згідно з
Графіком платежів, зазначеним у п.1.1.2. цього Договору, та в Дату повернення Кредиту..
або
2.2.2. Сплата процентів здійснюється у валюті Кредиту не пізніше Дати повернення Кредиту.
2.3. Нарахування та сплата комісій здійснюється виходячи із розміру, встановленого в п. 1.6. цього
Договору. (УВАГА! Нумерація підпунктів п. 2.3. може бути змінена в залежності від умов продукту!)
або (обирається, якщо умовами продукту передбачена разова комісія за надання Кредиту)
2.3.1. Сплата комісії за надання Кредиту здійснюється не пізніше дня надання Кредиту відповідно до п.п.
2.1.2. цього Договору.
та / або (обирається, якщо умовами продукту передбачена щомісячна комісія за управління Кредитом).
2.3.2. Нарахування комісії за управління Кредитом здійснюється в національній валюті України щомісяця,
в останній день поточного місяця, на Суму Кредиту,.
Якщо останній день місяця припадає на вихідний, святковий або неробочий день, нарахування комісії за
управління Кредитом здійснюється напередодні.
Нарахування комісії за управління Кредитом не здійснюється в дату повного погашення заборгованості за
Кредитом.
2.3.3. Сплата комісії за управління Кредитом здійснюється в національній валюті України щомісяця, не
пізніше _____ (_______) числа місяця, наступного за звітним.
або
2.3.2.Нарахування комісії за управління Кредитом здійснюється в національній валюті України щомісяця,
в останній день поточного місяця, та в Дату повернення Кредиту на залишок заборгованості за Кредитом
(непогашену суму Кредиту) за фактичну кількість днів користування Кредитом, за методом «факт/факт», тобто
для розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці (28,29,30,31) та році (365/366). Під час розрахунку
комісії за управління Кредитом враховується день надання та не враховується день повернення Кредиту.
2.3.3. Сплата комісії за управління Кредитом здійснюється в національній валюті України щомісячно, не
пізніше _____ (_______) числа місяця, наступного за звітним, та в Дату повернення Кредиту.
Можуть додаватися порядок нарахування та сплати інших комісій, передбачених умовами продукту або
рішенням відповідного органу Кредитодавця.
2.4. Повернення Кредиту, сплата процентів за користування Кредитом, комісій, можливої неустойки
(штрафу, пені), передбачених Договором, здійснюється шляхом перерахування Позичальником грошових коштів
у безготівковій формі на поточний рахунок UA__ ______ 00000 26____________ в __________, далі за текстом –
«Рахунок».
2.5. Моментом (днем) повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісій, можливої
неустойки (штрафу, пені), передбачених Договором, вважається день зарахування грошових коштів Позичальника
на Рахунок, зазначений у п. 2.4. цього Договору.
Якщо Дата повернення Кредиту та/або останній день строку повернення частини Кредиту, сплати
процентів, комісій припадає на вихідний, святковий або неробочий день, у такому випадку Датою повернення
Кредиту (та/або) останнім днем строку повернення частини Кредиту, сплати процентів, комісій вважається перший
наступний за таким днем банківський день.
2.6. Погашення заборгованості Позичальника за цим Договором здійснюється в такій черговості:
- пеня за порушення строків повернення Кредиту та сплати процентів, комісій;
- штрафи,
- прострочена заборгованість за нарахованими процентами;
- прострочена заборгованість за нарахованими комісіями;
- строкова заборгованість за нарахованими процентами;
- строкова заборгованість за нарахованими комісіями;
- прострочена заборгованість за Кредитом;
- строкова заборгованість за Кредитом;
в останню чергу відшкодовуються витрати Кредитодавця, пов’язані з пред’явленням вимоги за цим
Договором і зверненням стягнення на засоби забезпечення виконання зобов’язань Позичальником за договорами,
вказаними в п. 1.3 цього Договору, а також із відшкодуванням збитків, завданих порушенням Позичальником своїх
зобов’язань за цим Договором. Сторони погодили, що черговість погашення заборгованості Позичальника за цим
Договором, визначена в цьому пункті Договору, може змінюватись Кредитодавцем самостійно, та Сторони
встановлюють, що зміна черговості погашення заборгованості не являється зміною умов цього Договору, у зв’язку
з чим такі дії Кредитодавця не потребують двостороннього погодження Сторонами та відповідного письмового
оформлення.
СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Кредитодавець зобов'язаний:
3.1.1. Протягом трьох робочих днів від дати перевірки Кредитодавцем легітимності отриманих від
Позичальника документів відповідно до п. п. 3.3.1. цього Договору та встановлення відсутності обставин, які
свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит своєчасно не буде повернений, а також після сплати
Позичальником комісії за надання Кредиту у порядку, визначеному в п. 2.4. цього Договору (зазначається, якщо
є разова комісія за надання Кредиту), надати Позичальнику кредитні кошти в межах Суми Кредиту, в порядку,
визначеному цим Договором.
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3.1.2. Надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання умов цього Договору.
3.2. Кредитодавець має право:
3.2.1. Проводити перевірки цільового використання Кредиту, фінансового стану Позичальника /
поручителя (у випадку забезпечення виконання цього Договору порукою), та наявності майна, оформленого в
заставу/іпотеку, в тому числі на підставі фінансово-бухгалтерських і первинних документів Позичальника.
3.2.3. Надавати інформацію про Позичальника, передбачену Законом України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій», до будь-якого бюро кредитних історій для формування кредитної історії
Позичальника, а також іншим особам, згідно з законодавством України. Запит та надання інформації на підставі
цього пункту Договору вважається здійсненими за згодою Позичальника. З підписанням цього Договору
Позичальник дає згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації
щодо себе, а також дає згоду Кредитодавцю на розкриття Кредитодавцем третім особам такої інформації.
Застереження, зазначене в цьому пункті Договору, вважається письмовим дозволом Позичальника Кредитодавцю
на розкриття інформації про особу (Позичальника) у розумінні Закону України «Про інформацію».
3.2.4. Звернути стягнення на засоби забезпечення виконання зобов’язань за Кредитом та на будь-яке інше
майно Позичальника у разі невиконання Позичальником умов цього Договору.
3.2.5. Безумовно та без попереднього повідомлення і погодження Позичальника, в односторонньому
порядку відмовитись від надання Позичальнику Кредиту та/або від виконання будь-яких інших зобов’язань перед
Позичальником, а також вимагати дострокового повернення Кредиту, сплати процентів, комісій та можливої
неустойки (штрафу, пені) у разі:
 погіршення фінансового стану Позичальника (фінансових труднощів Позичальника);
 порушення процедури визнання Позичальника банкрутом;
 встановлення нелегітимності (неправомірності та/або неправильності заповнення) документів,
отриманих від Позичальника;
 ненадання Позичальником у встановлений Кредитодавцем строк документів та/або відомостей,
необхідних для виконання Кредитодавцем вимог законодавства України та/або внутрішніх документів з питань
запобігання протидії (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також в
інших випадках, передбачених законодавством України з питань запобігання протидії (легалізації) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
 невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-якого із зобов’язань, визначених п. 3.3.
цього Договору, протягом більше 10 (десяти) календарних днів від дня закінчення строку, встановленого для його
виконання цим Договором;
 порушення Позичальником під час дії цього Договору договірних зобов’язань перед Кредитодавцем
за будь-якими іншими договорами;
 коли є інші обставини, які визначаються Кредитодавцем на власний розсуд та свідчать про те, що
наданий Позичальнику Кредит не буде своєчасно повернений.
3.2.6. У випадку врегулювання відносин між Позичальником та Кредитодавцем шляхом проведення
останнім заходів примусового стягнення заборгованості (подача позову до суду або вчинення нотаріусом
виконавчого напису), Кредитодавець має право припинити нарахування процентів та комісій за Кредитом без
додаткового погодження таких дій з Позичальником та без укладання з Позичальником додаткового договору до
цього Договору.
3.2.7. Не здійснювати обслуговування або зупинити проведення фінансових операцій Позичальника у разі
ненадання Позичальником у встановлений Кредитодавцем строк документів та/або відомостей, необхідних для
виконання Кредитодавцем вимог законодавства України та/або вимог внутрішніх нормативних документів
Кредитодавця з питань запобігання протидії (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування
тероризму, а також в інших випадках, передбачених законодавством України з питань запобігання протидії (легалізації)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
3.3. Позичальник зобов'язаний:
3.3.1. Надати Кредитодавцю всі документи, необхідні для надання Кредиту згідно з вимогами
Кредитодавця на момент укладення цього Договору.
3.3.2. Дотримуватися положень цього Договору та договорів, які зазначені в п. 1.3 цього Договору.
3.3.3. Протягом строку використання Кредиту сплачувати проценти за користування Кредитом, комісії, в
порядку, визначеному цим Договором.
3.3.4. Повернути Кредитодавцю у повному обсязі Кредит, сплатити проценти та комісії, а також можливу
неустойку (штраф, пеню) у порядку та строки, визначені цим Договором.
3.3.5. У разі настання обставин, зазначених у Статті 5 цього Договору, достроково повернути наявну
заборгованість за Кредитом, сплатити Кредитодавцю проценти, комісії та можливу неустойку (штраф, пеню) в
розмірах та порядку, передбачених цим Договором.
3.3.6. Надавати за вимогою Кредитодавця та у строк, визначений Кредитодавцем, документи та/або
відомості, необхідні для виконання Кредитодавцем вимог законодавства України та/або внутрішніх документів
Кредитодавця з питань запобігання протидії (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму.
3.3.7. Протягом строку дії цього Договору повідомляти Кредитодавця не пізніше чим через три робочі дні
з моменту вчинення таких дій:
отримання кредитів в інших фінансових (в тому числі банківських) установах загальною сумою
більше як 10 (десять) процентів від Суми Кредиту;
отримання товарних кредитів загальною сумою більше як 10 (десять) процентів від Суми Кредиту;
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здійснення випуску/авалю/акцепту векселів, а також інших боргових зобов'язань на загальну суму
більше як 10 (десять) процентів від Суми Кредиту;
надання порук;
обтяження майна, яке знаходиться у заставі Кредитодавця, будь-якими іншими заставними
зобов'язаннями;
зміну умов угод, які пов'язані з наданим Кредитом, зокрема: угод, на підставі яких придбаваються та
реалізуються товари, визначаються місцезнаходження товарів тощо.
3.3.8. Використовувати Кредит за цільовим призначенням згідно з п. 1.2. цього Договору.
У разі відсутності бухгалтерського балансу у ФОП п.п. 3.3.9-3.3.10. необхідно видалити, та змінити
нумерацію.
3.3.9. Протягом строку дії цього Договору щокварталу, не пізніше двадцятого числа першого місяця
кварталу, наступного за звітним, надавати Кредитодавцю належним чином засвідчені копії:
- бухгалтерського балансу (форма 1);
- звіту про фінансові результати (форма 2).
3.3.10. Щороку, не пізніше 25 числа другого місяця року, наступного за звітним, надавати Кредитодавцю
належним чином засвідчені:
- бухгалтерський баланс за рік (форма 1);
- звіт про фінансові результати за рік (форма 2).
3.3.11. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання вимоги Кредитодавця надавати інші документи,
необхідні останньому для визначення фінансового стану Позичальника / поручителя, стану заставного майна.
3.3.12. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання відповідної вимоги Кредитодавця надати
представникам Кредитодавця можливість ознайомитися з будь-якими фінансово-бухгалтерськими документами,
зокрема за місцем знаходження документів.
3.3.13. Протягом строку дії цього Договору не здійснювати будь-яких дій щодо зниження вартості засобів
забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором.
3.3.14. Протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання відповідних відомостей, письмово повідомити
Кредитодавця про будь-які претензії та позови з боку третіх осіб до Позичальника, та свого поручителя / майнового
поручителя, з наданням усіх необхідних для їх оцінки документів.
3.3.15. Протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту зміни місцезнаходження Позичальника, номерів
телефонів, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними наданих Позичальником
Кредитодавцю документів, надати Кредитодавцю документи або їх копії, що підтверджують такі зміни.
3.3.16. Виконувати такі зобов’язання (вибрати необхідні підпункти) :
3.3.16.1. у день укладення цього Договору забезпечити укладення з Кредитодавцем договорів, зазначених у
п. 1.3. цього Договору;
або
3.3.16.1. у строк до «__»________ 20__року забезпечити укладення з Кредитодавцем договорів, зазначених
у п. 1.3 цього Договору;
3.3.16.2. у день укладення договору(ів) застави (іпотеки) укласти в погодженій/акредитованій
Кредитодавцем страховій компанії договір страхування заставного майна, зазначеного в п.1.3. цього Договору.
Якщо строк дії укладеного договору страхування (страхового полісу) закінчується, а зобов’язання
Позичальника за цим Договором залишаються невиконаними, Позичальник зобов’язаний не пізніше останнього
календарного дня до закінчення строку дії чинного договору страхування (страхового полісу) укласти новий
договір страхування (страховий поліс) таким чином, щоб предмет застави залишався застрахованим протягом
усього строку дії цього Договору, та надати Кредитодавцю для ознайомлення оригінали договору страхування та
платіжних документів, що підтверджують оплату страхових платежів (премій) на наступний період страхування;
або
3.3.16.3. у строк до «__»________ 20__ року відкрити поточний рахунок в _________________ (далі – Банк),
укласти з Банком договір еквайрингу, забезпечити використання еквайрингу (під використанням еквайрингу
розуміється здійснення Позичальником 100% еквайрингових операцій (розрахунків зі своїми клієнтами з
використанням електронних платіжних засобів) через Банк), та укласти з Банком договір/угоду (надати Банку
безвідкличне розпорядження) стосовно щоденного автоматичного виконання платежів (договірного списання)
коштів з поточного рахунку Позичальника на користь Кредитодавця для погашення заборгованості за Договором
у сумі, що становить ___% (_________ процентів) від надходжень на поточний рахунок Позичальника від
еквайрингу за поточний день;
або
3.3.16.3. у строк до «__»________ 20__ року, укласти з _______________________ (далі – Банк) договір
еквайрингу, забезпечити використання еквайрингу (під використанням еквайрингу розуміється здійснення
Позичальником 100% еквайрингових операцій (розрахунків зі своїми клієнтами з використанням електронних
платіжних засобів) через Банк), та укласти з Банком договір/угоду (надати Банку безвідкличне розпорядження)
стосовно щоденного автоматичного виконання платежів (договірного списання) коштів з поточного рахунку
Позичальника на користь Кредитодавця для погашення заборгованості за Договором у сумі, що становить ___%
(_________ процентів) від надходжень на поточний рахунок Позичальника від еквайрингу за поточний день;
або
3.3.16.3. у строк до «__»________ 20__ року відкрити поточний рахунок в _________________ (далі – Банк),
укласти з Банком договір/угоду (надати Банку безвідкличне розпорядження) стосовно щоденного автоматичного
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виконання платежів (договірного списання) коштів з поточного рахунку Позичальника на користь Кредитодавця
для погашення заборгованості за Договором у сумі, що становить ___% (_________ процентів) від надходжень на
поточний рахунок Позичальника від еквайрингу за поточний день;
або
3.3.16.3. у строк до «__»________ 20__ року укласти з _______________________ (далі – Банк) договір/угоду
(надати Банку безвідкличне розпорядження) стосовно щоденного автоматичного виконання платежів (договірного
списання) коштів з поточного рахунку Позичальника на користь Кредитодавця для погашення заборгованості за
Договором у сумі, що становить ___% (_________ процентів) від надходжень на поточний рахунок Позичальника
від еквайрингу за поточний день;
або
3.3.16.4. у строк до «__» ________20__ року включно перевести ___% (______ відсотків) оборотів за всіма
поточними рахунками, що відкриті в банківських установах України, на поточні рахунки Позичальника, відкриті
в Банку. Для підтвердження виконання своїх зобов’язань Позичальник повинен щокварталу, не пізніше двадцятого
числа першого місяця кварталу наступного за звітним, надавати Кредитодавцю довідки / виписки про обороти в
банках, в яких обслуговується Позичальник.
3.3.16.5.
Зазначаються інші зобов’язання Позичальника, визначені рішенням відповідного органу Кредитодавця.
3.4. Позичальник має право:
3.4.1. Достроково повністю або частково погасити Кредит та нараховані проценти, комісії, попередивши
Кредитодавця про свої наміри не пізніше, як за 5 (п’ять) робочих днів до дати погашення.
СТАТТЯ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку прострочення Позичальником строків плати процентів, комісій, а також прострочення
строків повернення Кредиту (частини Кредиту), визначених цим Договором, Позичальник сплачує Кредитодавцю
пеню із розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від
простроченої суми за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Позичальника від зобов’язання сплатити
в повному обсязі проценти і комісії, передбачені цим Договором.
4.2. У випадку порушення Позичальником вимог п.п. 3.3.1, 3.3.6. – 3.3.16. цього Договору, Позичальник
сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі __% (_______ проценти) від Суми Кредиту, за кожний випадок
порушення.
СТАТТЯ 5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. У випадку погіршення фінансового стану Позичальника (виникнення збитків або їх збільшення;
перенесення Кредиту в групу з підвищеним ступенем ризику), який визначається за власною методикою
Кредитодавця про проведення оцінки фінансового стану Позичальника; порушення процедури визнання
Позичальника банкрутом; використання Кредиту не за цільовим призначенням або коли є інші обставини, які явно
свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит не буде повернений своєчасно, Кредитодавець має право
вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту в повному обсязі, сплати процентів за користування
Кредитом, комісій та можливої неустойки (штрафу, пені), нарахованих згідно з умовами цього Договору.
Позичальник зобов’язується здійснити таке дострокове повернення Кредиту в повному обсязі, сплатити проценти
за користування Кредитом, комісії та можливу неустойку (штраф, пеню), нараховані згідно з умовами цього
Договору, у той строк, що буде зазначений Кредитодавцем безпосередньо у своєму письмовому повідомленнівимозі про дострокове повернення Кредиту.
5.2. У випадку зміни вартості кредитних коштів на ринку фінансових послуг, Кредитодавець має право
ініціювати зміну розміру процентної ставки або інших плат, встановлених за користування Кредитом за цим
Договором. Для цього Кредитодавець надає під розписку уповноваженій особі Позичальника або надсилає
рекомендованим листом Позичальнику відповідне письмове повідомлення, у разі згоди з яким Позичальник
зобов’язаний у строк, безпосередньо визначений у такому повідомленні, звернутися до Кредитодавця для
підписання додаткового договору про внесення відповідних змін до цього Договору. У випадку незгоди з
запропонованим Кредитодавцем новим розміром процентної ставки та/або новим розміром інших плат,
встановлених за користування Кредитом за цим Договором, та/або непідписання відповідного додаткового
договору у строк, вказаний у повідомленні, на одинадцятий календарний день від дня закінчення такого строку
строк користування Кредитом вважається таким, що закінчився та, відповідно, Позичальник зобов'язаний погасити
наявну заборгованість за Кредитом, сплатити нараховані проценти, комісії та можливу неустойку (штраф, пеню).
Після повного повернення заборгованості Позичальника за цим Договором дія цього Договору припиняється.
5.3. Сторони домовились, що невиконання або неналежне виконання (прострочення виконання тощо)
Позичальником будь-якого свого зобов’язання за цим Договором та/або будь-яким іншим договором, укладеним
між Кредитодавцем та Позичальником, є подіями, у разі настання яких припиняється кредитування Кредитодавцем
Позичальника, а Позичальник здійснює дострокове повернення отриманого Кредиту, сплачує Кредитодавцю
проценти за користування Кредитом, комісії та можливу неустойку (штраф, пеню). Для цього Кредитодавець надає
під розписку уповноваженій особі Позичальника або надсилає рекомендованим листом Позичальнику відповідну
письмову вимогу. У випадку непогашення зазначеної у вимозі суми у строк, зазначений у вимозі, Кредитодавець
після спливу цього строку має право звернути стягнення на предмет іпотеки/застави будь-яким способом за
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власним вибором Кредитодавця, зокрема на підставі виконавчого напису нотаріуса, відповідно до вимог чинного
законодавства України та умов договору іпотеки/застави, чи скористатися іншими видами забезпечення виконання
зобов’язань за цим Договором, та/або пред’явити позов до Позичальника та задовольнити свої вимоги, що
випливають з цього Договору, з будь-якого майна Позичальника.
СТАТТЯ 6. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за
цим Договором у разі настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не
могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від
факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, акти державних органів влади України тощо, далі за текстом
– «Обставини». Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань, якщо
Обставини настали у період прострочення виконання зобов’язання.
6.2. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії Обставин з наданням
відповідного підтвердження Торгово-промислової палати України (м. Київ), протягом 3 (трьох) робочих днів від
дати настання або припинення Обставин. Недотримання строків повідомлення про настання Обставин позбавляє
Сторону посилатися на такі Обставини як підставу звільнення від відповідальності.
6.3. У разі настання Обставин строк виконання зобов'язань відсувається на строк дії таких Обставин, але
не більше як на один календарний місяць. Якщо Обставини будуть діяти довше одного календарного місяця
Позичальник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів, від закінчення такого місяця погасити Кредит,
сплатити проценти за фактичний час використання Кредиту, нараховані комісії та можливу неустойку (штраф,
пеню) в розмірі, передбаченому цим Договором.
СТАТТЯ 7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню
Сторонами шляхом взаємних консультацій та переговорів.
7.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі
на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.
СТАТТЯ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та
підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей
Договір.
8.2. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, якщо вони
здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром за зазначеними адресами Сторін, або
вручені особисто під розписку уповноваженій особі Позичальника. Датою отримання таких повідомлень буде
вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.
8.3. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до остаточного виконання Сторонами
прийнятих на себе зобов’язань за цим Договором.
8.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому,
оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
8.5. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в цьому Договорі.
8.6. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не
впливають на їх зміст і тлумачення.
8.7. З усіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
8.8. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
СТАТТЯ 9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
Адреса:
ФОП___________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41361657
(зазначається ПІБ повністю)
поточний рахунок ________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______
в ___________________, м. Київ,
Україна, м. _______, вул. ___________
поточний рахунок ______________ в ________ ,
Платник податку на прибуток на загальних
підставах
Платник податку на прибуток на загальних
Уповноважена особа
підставах
___________________ ПІБ
_____________________ ПІБ
М.П.
М.П.
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«ПРИМІРНА ФОРМА
договору ФАКТОРИНГУ»
Затверджена наказом Директора
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
№ 4 від «25» липня 2017 року

Директор _____________ Суковатий О. В.

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ
м. Київ

« ___» ____________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«КРЕДИТОН» (код ЄДРПОУ: 41361657, місцезнаходження: ______________________________),
надалі іменується «Фактор», в особі директора _________________________, що діє на підставі
Статуту, з одного боку, та
__________________________________________________________________________
(_____________________________________________), надалі іменується «Клієнт», в особі
_____________________________________________,
що
діє
на
підставі
____________________________, – з іншого боку,
в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст.ст.
626 – 632, 638 – 639, 1077 -1084 Цивільного кодексу України, ст. ст. 6, 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Правилами надання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТОН» фінансових послуг
факторингу,
затвердженими
Наказом
Директора
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТОН» № _____ від «__» липня 2017 року,
уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «Договір») про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ,
ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ
1.1. За цим Договором Фактор зобов’язується передати грошові кошти в сумі ______________
(надалі іменуються «кошти») в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов’язується відступити
Фактору своє право грошової вимоги за _________________________________________ до
_________________________________ (надалі іменується «Боржник») в розмірі ________________
(надалі іменується «сума відступленої грошової вимоги»).
1.2. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним законодавством України укладати та
виконувати цей Договір.
1.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за
невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.
1.4. За цим Договором допускається наступне відступлення вимоги.
2. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
2.1. Детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги, строки та умови
проведення відповідних розрахунків між Клієнтом та Фактором визначені в додатку № 1 та додатку №
2 до цього Договору.
2.2. Фактор сплачує Клієнту кошти в строк ___________ шляхом _________________.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Фактор має право:
3.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги в передбачені додатком №1 до цього
Договору порядку і строки шляхом _______________________________________________.
3.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім зобов’язання щодо
відступлення Фактору вимоги.
3.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору
шляхом ________________________________ у строк ________________________.
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3.2. Клієнт має право:
3.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів.
3.2.2. Подання звіту про виконання зобов’язання за борогом;.
3.2.3. Доступу до інформації щодо діяльності Фактора у відповідності та обсягах, передбачених
ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг».
4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
4.1. Фактор зобов’язується:
4.1.1. Сплатити Клієнту кошти в передбачений цим Договором строк.
4.1.2. Ознайомити Клієнта з нормами ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».
4.2. Клієнт зобов’язується:
4.2.1. Належно та реально виконати свої зобов’язання за цим Договором.
4.2.2. Надати Фактору таку інформацію стосовно Боржника: ______________________ шляхом
_________________________________________ у строк _______________________________.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного
законодавства України.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «___» _____________ _______р. з
моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк дії цього Договору складає __________________ (днів, місяців, років), починає свій
перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується «___» _____________ _______р.
7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке відбулося під час дії цього Договору.
7.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни до цього
Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковим договором
до цього Договору.
7.3. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідного додаткового договору до Договору, якщо інше не встановлено у додатковому договорі,
Договорі або чинному законодавстві.
7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, Договір може
бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковим договором до Договору.
7.5. Договір вважається розірваним із моменту належного оформлення Сторонами відповідного
додаткового договору до нього, якщо інше не встановлено у додатковому договорі, Договорі або
чинному законодавстві України.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі
пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням
його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та
відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин
звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін із питань, що
так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при
тлумаченні умов цього Договору.
8.3. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі
неповідомлення – несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
8.4. Додаткові договори та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають
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юридичну силу у разі, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх
печатками.
8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно
за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх
печатками (за наявності).
8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному
для кожної із Сторін.
8.7. Цей Договір укладено у відповідності до Правил надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТОН» фінансових послуг факторингу,
затверджених Наказом директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТОН» № _____ від «__» липня 2017 року, які є його невід’ємною
частиною та перебувають у вільному доступі на веб-сайті Фактора за адресою: https://crediton.ua/.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ
АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
9.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується
«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним
законодавством України.
9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини
(умислу чи необережності).
9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ФАКТОР:
ТОВ «ФК «КРЕДИТОН»
Місцезнаходження: _____________________
_______________________________________
Ідентифікаційний код: 41361657
Тел. ________________
e-mail: ________________
Банківські реквізити:
Отримувач: ____________
Код отримувача: _______________
р/р: _____________ в ___________,
код банку _____________________
Директор ______________________________
М.П.

КЛІЄНТ:
_________________________________________
(найменування/ ПІБ)
_________________________________________
(місцезнаходження /місце проживання)
______________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи/
паспорт (серія, номер, ким і коли виданий),
ідентифікаційний код
_________________________________________
(номер поточного рахунка і реквізити банку, в
якому відкрито рахунок (для фізичної особи – за
наявності)
___________ ____________________________
М.П.

Клієнт підтверджує, що:
інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Клієнту в повному обсязі до
укладення цього Договору;
він (Клієнт) ознайомлений з Правилами надання Товариством з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТОН» фінансових послуг факторингу,
затверджених Наказом директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТОН» № _____ від «__» липня 2017 року.
_________________________________________________________________________________
(Найменування/прізвище, ім’я, по батькові Клієнта (його представника), підпис)
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Додаток № 1
до Договору факторингу № ________
від «___»___________20 ___ р.
Перелік Вимог
м. _________________
Назва, дата,
номер
договору

Боржник

«_____» ____________________20___ року
Сума
відступленої
грошової
Вимоги

у т.ч. борг за
у т.ч.
основним
проценти
зобов'язанням

ФАКТОР:

у т.ч.
неустойка

Майбутні
вимоги

КЛІЄНТ:

Директор ___________ ___________________________
__________
м.п.

_______________ _____________
м.п.
Додаток № 2
до Договору факторингу № ________
від «___»___________20 ___ р.

Порядок відступлення Вимог
м. _________________

«_____» ____________________20___ року

(I) Графік передання Вимог:
_______________________________________________
(II) Склад документації:
_______________________________________________
(III) Термін сплати Фактором Коштів за передану Вимогу :
_______________________________________________
(IV) Реквізити для сплати:
_______________________________________________
ФАКТОР:
Директор _________________ __________________
м.п.

КЛІЄНТ:

_________________ __________________
м.п.
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