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ДОГОВІР
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №
м.

«

»

20

р.

СТОРОНА 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «СТЕРЕЛІНГ», в особі директора
Резчикова Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту Товариства надалі «Кредитодавець», з однієї
сторони, та,
СТОРОНА 2. Фізична особа - громадянин України
, що мешкає за адресою:
паспорт
серії
№
,
виданий
р., ідентифікаційний номер
, надалі за текстом «Позичальник», з другої
сторони, надалі за текстом разом «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей Договір про надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надалі за текстом «Договір» про наступне:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець на підставі цього договору надає, а Позичальник отримує фінансовий кредит на таких
умовах:
Сума кредиту: ___________________ грн.. 00 коп., надалі за текстом - "Кредит";
Строк кредиту: ________ календарних днів з «___» _______ 20__ р. до «___» _______ 20__ р. або в іншу
дату, яка визначається після здійснення автоматичного подовження строку кредиту у порядку,
передбаченому пп.1.1.1.-1.1.2. цього Договору. У випадку здійснення подовження (пролонгацій) строку
кредиту, інформація про це розміщується Кредитодавцем в Особистому кабінеті Позичальника;
Термін повернення кредиту: до «___» _______ 20__ року включно;
Вид кредиту: фінансовий кредит;
Напрямки використання кредиту: __________________;
Проценти за користування кредитом: _____% річних, _____% за місяць, або _____ % за день;
Тип процентної ставки: фіксована.
1.1.1. Строк кредиту автоматично продовжується на ____ календарних днів у випадку, якщо на дату
повернення кредиту (включно) Позичальник здійснив оплату заборгованості по Договору на суму не менше
суми процентів, що розраховані, виходячи з кількості календарних днів, що встановлені в п 1.1. Договору та
передували (поспіль) даті повернення кредиту (включно);
1.1.2. У випадку, якщо строк кредиту закінчився, та, при цьому, не відбулася ані оплата заборгованості по
Договору за основним боргом та процентами, що розраховані, виходячи з кількості календарних днів, що
встановлені 1.1. Договору та передували (поспіль) даті повернення кредиту (включно), ані подовження
(чергова пролонгація) його строку на умовах, передбачених п. 1.1.1. Договору, строк кредиту може
автоматично подовжуватися на 20 календарних днів за умови, що на дату здійснення подовження строку
кредиту Позичальником буде проведено оплату в повному обсязі заборгованості за процентами та
штрафними санкціями, що передбачені цим Договором;
1.2. Повернення кредиту та процентів за користування здійснюється Позичальником в строки, передбачені
цим Договором.
1.3. Річна процентна ставка, детальний розпис сукупної вартості Кредиту, значення реальної процентної
ставки та абсолютне подорожчання Кредиту наведено в Додатку № 1 до цього Договору, що є його
невід’ємною частиною.
2.
УМОВИ НАДАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
2.1. Кредитодавець надає Позичальнику кредит на умовах його строковості, платності і повернення.
2.2. Кредитодавець перераховує Суму кредиту банківським переказом на банківську карту Позичальника
невідкладно після того як Позичальник підписав цей Договір електронним цифровим підписом одноразовим
цифровим ідентифікатором. Перерахування Суми кредиту банківським переказом може затриматись на строк
до трьох банківських днів за умов банку або платіжної системи. Кредитодавець не несе відповідальність за
затримку перерахування Суми кредиту банківським переказом, якщо така має місце.

2.3. Днем надання кредиту вважається день отримання коштів Позичальником на банківську карту, днем
погашення кредиту – день зарахування на поточний рахунок Кредитодавця, що підтверджується Випискою з
поточного рахунку Кредитодавця.
2.4. Сторони встановлюють, що проценти за користування кредитом нараховуються з дня надання коштів у
користування Позичальника по день його повернення включно.
2.5 Заборгованість Позичальника по сплаті відсотків, пені, штрафів, кредиту за даним Договором
забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення
відповідно до чинного законодавства України.
2.6. Позичальник засвідчує, що на момент підписання цього Договору його активи не знаходяться в
податковій заставі.
3.
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ
3.1. Проценти за користування та інші платежі нараховуються Кредитодавцем та обліковуються в день,
визначений в п.1.1. Договору, як термін повернення кредиту, або пролонгації договору, або в день
дострокового повернення кредиту.
3.2. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється на суму кредиту, у валюті кредиту за
формулою: факт * % * сума кредиту, де факт – фактична кількість днів , % - процентна ставка за
користуванням кредитом за день, сума кредиту – сума кредиту за Договором.
3.3. При розрахунку процентів враховується день надання та не враховується день погашення Кредиту.
3.4. У разі дострокового повернення кредиту, проценти нараховуються за фактичну кількість днів
користування кредитом.
3.5. Проценти, нараховані на прострочену заборгованість за Кредитом вважаються простроченими
процентами.
3.6 У разі, якщо Позичальник здійснює погашення кредиту та нарахованих відсотків через відділення
банків України, Позичальник перераховує грошові кошти на рахунок: UA253515330000026505052100988 у
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 41807929, отримувач платежу ТОВ «ФК «СТЕРЕЛІНГ», з призначенням
платежу: «Погашення заборгованості згідно кредитного договору №.
від
« »
20 р. ,
(Прізвище Ім’я по Батькові),
ІПН «
»
4.
КРЕДИТОДАВЕЦЬ ЗОБОВ ЯЗУЄТЬСЯ:
4.1. Забезпечити Позичальника консультаціями з питань отримання та виконання Договору.
4.2. Нараховувати проценти за користування кредитом в розмірі, вказаному в п.1.1. цього Договору.
4.3. Зобов’язання Кредитодавця за цим Договором є відкличними.
5.
ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ’ ЯЗУЄТЬСЯ:
5.1. Використати кредит на зазначені в договорі цілі та забезпечити своєчасне повернення кредиту та
процентів за користування кредитом шляхом перерахування на рахунок Кредитодавця в такі строки: а)
повернення кредиту до
20__ року;
б) проценти за користування кредитом – в день повернення кредиту, або пролонгації.
5.2. У разі несплати кредиту та/або процентів за користування кредитом у вищевказаний період, сума
зобов’язань по погашенню кредиту та/або процентів за користування кредитом з наступного за останнім
для сплати днем вважається простроченою.
5.3. Протягом 3 (трьох) банківських днів письмово інформувати Кредитодавця (шляхом заповнення
відповідного повідомлення на сайті, надіслання листа електронною поштою, зазначеною при укладенні
Договору) про виникнення будь-якого випадку або обставин, які б могли значно і негативно вплинути на
спроможність виконати зобов’язання за цим Договором, також протягом 3 (трьох) банківських днів з дня
настання таких днів повідомити Кредитодавця про зміну місця проживання, роботи, прізвища, складу
родини, та інших даних про Позичальника, які зафіксовані в кредитному Договорі.

-

5.4. На вимогу Кредитодавця надавати всі необхідні матеріали для контролю за поверненням кредиту, а
також будь-яку інформацію і документи стосовно свого фінансово-майнового стану та іншу інформацію і
документи, що мають відношення до цього Договору.
5.5. Протягом дії цього Договору попередити Кредитодавця не менш ніж за 5 (п’ять) днів про:
отримання кредиту чи позики в інших установах;
надання гарантій та поручительств;
обтяження свого майна будь-якими зобов’язаннями;
про проводження відчуження майна іншим чином.
5.6. Позичальник цим підтверджує що:
5.6.1. Він уклав цей Договір повністю усвідомлюючи значення своїх дій та з вільним волевиявленням.
5.6.2. Він повністю розуміє та вважає справедливими щодо себе усі умови Договору, свої права та обов’язки
за Договором і погоджується з ними.
5.6.3. Він володіє всіма необхідними документами, що необхідні для укладення Договору та має здатність
виконувати його умови, на момент підписання договору Позичальник не знаходиться в стані алкогольного
чи наркотичного сп’яніння, не хворіє хворобою, що може заважати об'єктивному усвідомленню
навколишньої реальності.
5.6.4. Він необмежений у дієздатності, при укладенні та виконанні Договору не вимагається згоди будь- якої
третьої особи.
5.6.5. Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов’язковими для
Позичальника.
5.6.6. На день підписання Договору відсутні будь-які перешкоди для його підписання та виконання та будьякі судові розслідування (спори), розслідування збоку державних контролюючих органів, що можуть істотно
та/або негативно вплинути на фінансовий стан та платоспроможність Позичальника.
5.6.7. Наданні Позичальником документи для виконання цього Договору та будь-які інші документи,
пов’язані з виконанням Договору не містять будь-яких неточних або недостовірних відомостей, складені
та/або отримані у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.6.8. Він використовуватиме кредит виключно для цілей, що не суперечать чинному законодавству України.
5.6.9. Позичальник визнає, що Кредитодавець уклав Договір ґрунтуючись на заявах Позичальника та
вони мають істотне значення для Кредитодавця.
5.7.10. Інформація, що передбачена ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» йому надана.
5.8. Позичальник не має права будь-яким чином передавати будь-які із своїх прав, передавати обов’язки або
переводити борг за цим Договором без попередньої письмової згоди Кредитодавця.
5.9. Конфіденційно зберігати пароль доступу до облікового запису Позичальника та за жодних обставин не
передавати цей пароль третім особам, а також, не допускати випадків, за яких цей пароль, може бути
отриманий третіми особами.
6. КРЕДИТОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
6.1. Дозволити за клопотанням Позичальника в окремих випадках, у разі наявності вільних кредитних
ресурсів, перенесення строків повернення кредиту з можливим підвищенням процентів за користування
кредитом.
6.2. Кредитодавець вправі відступати або іншим чином передавати будь-які та/або усі свої права без згоди
Позичальника третім особам.
6.3. Позичальник цим надає Кредитодавцю згоду на передання обов’язків та/або переведення боргу
Позичальника за Договором будь-якій третій особі або особам без отримання на це додаткової згоди
Позичальника.
6.4 Кредитодавець в праві вимагати дострокового погашення основного боргу, відсотків, сплати пені та
штрафів (при їх наявності) шляхом направлення Позичальнику письмової вимоги про дострокове виконання
зобов’язань.
6.5 Кредитодавець має право вносити зміни до договору повідомивши про це Позичальника згідно вимог
чинного Законодавства України та Правил надання кредиту. В разі якщо Позичальник отримавши письмове
повідомлення від Кредитодавця про внесення змін до Договору, або ознайомившись з відповідними змінами
на сайті, протягом чотирнадцяти календарних днів не

повідомив про свою незгоду з умовами Договору, для підтвердження згоди, зміни до договору
визнаються дійсними і є невід’ємною частиною договору.
7.
ПОЗИЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО:
7.1. Порушувати перед Кредитодавцем питання про перенесення строків платежів за цим Договором
(кредиту чи проценти за користування ним) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень
з незалежних від нього причин.
7.2. Достроково розірвати Договір повністю повернувши одержаний кредит, включаючи проценти за
користування ним та інші платежі за його користування.
8.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
8.1. Позичальник не звільняється від відповідальності
за неможливість повернути обумовлену
суму кредиту та нараховані проценти.
8.2. Позичальник, який порушив строки повернення обумовленої суми кредиту та нарахованих процентів,
на вимогу Кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за
весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.
8.3. У разі порушення строків повернення Позичальником обумовленої суми кредиту та нарахованих
процентів за користування кредитом, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 1
(один) процент від суми кредиту за кожний день порушення строків повернення кредиту та процентів
починаючи із першого такого порушення. Нарахування штрафів здійснюється в момент остаточного
розрахунку, до цього моменту вони вважаються прогнозованими.
8.4. Кошти для погашення заборгованості направляються на погашення в першу чергу штрафних санкцій та
неустойки, в другу чергу прострочених процентів за користування кредитом, в третю чергу тіла кредиту.
8.5. У разі відсутності коштів у Позичальника відшкодування боргів Кредитодавцю проводиться шляхом
звернення стягнення на майно та активи Позичальника у встановленому чинним законодавством порядку.
8.6. У разі смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії договору, всі права та обов’язки за
цим договором переходять до його спадкоємців у порядку визначеному діючим законодавством України.
9. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ:
9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до остаточного виконання Сторонами
прийнятих на себе зобов’язань.
10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ:
10.1. Сторони зобов’язані дотримуватися суворої конфіденційності стосовно цього Договору, його змісту,
цієї інформації та документів, що стосуються цього Договору, і вони не можуть передавати та/або
розголошувати таку конфіденційну інформацію третім особам без попередньої згоди іншої сторони.
10.2. Сторони не зобов’язані дотримуватися конфіденційності стосовно інформації, що є або стає загально
відомою, стає відомою стороною від третьої особи без порушення жодного зобов’язання про
конфіденційність без його порушення або що має бути розголошено на законній підставі або на законну
вимого вповноважених державних органів.
10.3. Позичальник цим надає Кредитодавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати,
поширювати і отримувати будь-яку інформацію про Позичальника будь-яким особам:
10.3.1. До будь-яких кредитних бюро історій відповідно до діючого законодавства.
10.3.2. При укладенні договорів, щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за даним
Договором та/або за прийняття рішення щодо можливості укладення таких договорів.
10.3.3. Що надають/надаватимуть Кредитодавцю послуги відповідно до укладених між такими особами та
Кредитодавцем договорів для забезпечення виконання таких функцій або надання послуг.

10.3.4. Необхідно для реалізації прав Кредитодавця за цим Договором.
10.3.5. Необхідно в інших випадках відповідно до вимог законодавства України.
10.4. Позичальник цим надає однозначно безумовну та безвідкличну згоду на обробку будь-яких його
персональних даних, включаючи, але не обмежуючись збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням,
адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією,
передачею), уособленням відомостей про Позичальника без будь-яких обмежень і з будь- якою метою.
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:
11.1. Спори та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами стосовно умов даного договору або у
зв'язку з його висновком, в тому числі такі, що стосуються його укладення, порушення, або визнання
недійсним, якщо попередньо не досягнута згода шляхом переговорів, підлягають розгляду та вирішенню в
судовому порядку згідно чинного Законодавства України.
12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ:
12.1. Всі додатки, зміни та поповнення цього Договору мають бути підписані належним чином сторонами з
обов’язковим посиланням на цей Договір.
12.2. Всі витрати, пов’язані з укладанням та виконанням цього Договору несе Позичальник
12.3. Збитки, спричинені Кредитодавцю внаслідок невиконання Позичальником своїх грошових
зобов’язань (сплата мита, витрат із забезпечення судового/ третейського процесу, послуг нотаріуса,
державних виконавців тощо) підлягають стягненню з Позичальника в повній сумі понад суми нарахованої
неустойки (штрафу, пені).
12.4. До правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням цього Договору застосовується загальний
строк позовної давності - 3 роки (ст.257,259 ЦК України).
12.5. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у випадку, якщо
вони здійснені у письмовій формі та надіслані на електронну адресу Позичальника та Кредитодавця, або
вручені особисто за зазначеними в п.13. цього договору місцезнаходженнями сторін.
12.6. Примірник договору в електронній формі може бути відправлено Позичальнику на електронну адресу.
12.7. Сторони зобов’язуються не укладати договорів та інших угод і не здійснювати заходів, які б
суперечили умовам даного Договору.
Кредитодавець

Позичальник

ТОВ «ФК «СТЕРЕЛІНГ»

П.І.Б.

Адреса: 61058 м. Харків

Паспорт: серія

вул. Сумська, будинок 47, офіс 14
Р/р
UA253515330000026505052100988

Ідентифікаційний номер

в банку: АТ КБ
«ПРИВАТБАНК»

Місце проживання

Код ЕДРПОУ 41807929

Тел.

Кредитодавець

Позичальник:

/

/

/
13.

/

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

№

Підписанням цього договору засвідчую:
Підтверджую, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", мені надана.
Зі змістом «Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту”,
затвердженого Протоколом № 09/20-1 Загальних зборів учасників
від
29.09.2020 р.
які
знаходяться на сайті https://zaplatka.ua
за
посиланням
“Головна
сторінка”-”О
нас”-”Документи”-“Правила надання кредитів” ознайомлений (а).
Зі згодою на збір та обробку персональних даних яка знаходиться на сайті https://zaplatka.ua за
посиланням “Головна сторінка”- “О нас”-“Документи”-“Згода на обробку персональних даних”
ознайомлений (а).
Я розумію та погоджуюсь на те, що електронний правочин має бути підписаний сторонами з
використання електронного підпису - одноразовим ідентифікатором, що є аналогом власноручного
підпису (ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію»).
Я розумію та погоджуюсь на те, що договір підписаний електронним підписом - одноразовим
ідентифікатором є таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у
письмовій формі. (ч. 12 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»)

/

/

Підтверджую, що свій примірник цього договору мною отримано
/

/

Додаток №1
до Договору №
від « »

20

Поточна дата:

Детальний розпис сукупної вартості кредиту
ПІП позичальника
Умови:
Дата надання кредиту:
Сума кредиту:
Термін користування
кредитом: Процентна ставка
(в день):
Витрати на користь третіх осіб:
Послуги реєстратора: 0.00
Послуги нотаріуса: 0.00
Послуги страховика: 0.00
Послуги оцінювача: 0.00
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