1

м. Рівне

“___” _______ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«КРЕДИТ КАСА», в особі Генерального директора Калюш Алли Петрівни, яка діє на
підставі Статуту з однієї сторони, з одного боку, надалі названий “Позикодавець”, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», в особі Директора
_____________________________, що діє на підставі _______________, надалі назване
«Позичальник», з іншого боку, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ТА ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. Позикодавець надає Позичальнику Позику у сумі _____________ (____________________)
гривень 00 коп. на строк ___ (_____________________) місяців, а Позичальник зобов’язується
повернути надані грошові кошти та сплатити відсотки за користування Позикою в порядку та
на умовах, передбачених даним Договором.
2.УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ
2.1. Позика надається в національній валюті України у сумі ___________ (_________________)
гривень 00коп., без ПДВ. Позика надається Позикодавцем у безготівковій формі не пізніше ніж
через 2 робочих дня з дати підписання даного Договору, що підтверджується платіжним
дорученням.
2.2. Позика надається Позичальнику на платній основі. Відсотки за користування позикою
становлять ___ (_______________)% річних за фактичний строк та фактичну суму користування
грошовими коштами.
3.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
3.1. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок
Позикодавця, зазначений у цьому Договорі, у сумі, що визначається на розсуд Позичальника до
дати кінцевого строку повернення Позики.
3.2. Кінцевий строк повернення Позики - ______________________ року.
3.4. Позичальник має право сплачувати відсотки за користування позикою у будь-який строк
фактичного користування Позикою.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання Договору Сторонами та діє до
повного виконання Сторонами зобов’язань по ньому. Договір вважається укладеним з моменту
передачі грошей. Гроші передані Позичальникові Позикодавцем в момент підписання даного
Договору. Підписання Договору Позичальником свідчить про фактичну передачу суми кредиту.
4.2. Закінчення строку договору не звільняє Позичальника від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії договору.
5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
5.1. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів.
5.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена Сторона передає спір на розгляд компетентного
судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.3. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, Сторони
керуються чинним законодавством України.
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань
по дійсному Договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється
наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також
некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України,
таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові
(учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни
національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, виникаючі
після укладення даного Договору.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Права Позичальника:
7.1.1. Позичальник має право на власний розсуд здійснювати дострокове погашення Позики з
урахуванням положень п.3 Договору.
7.1.2.Достроково припинити цей Договір, повністю повернувши отриману Позику та сплативши
відсотки за фактичний строк її використання.
7.2.Права Позикодавця:
7.2.1. При виникненні у Позичальника тимчасових фінансових або інших утруднень надавати в
окремих випадках відстрочку платежу на умовах, що будуть погоджені Сторонами.
7.3.Обов’язки Позичальника:
7.3.1.Повернути Позику та сплатити відсотки за користування Позикою в порядку та на умовах,
визначених у даному Договорі.
7.4.Обов’язки Позикодавця:
7.4.1.У визначений Договором термін надати Позику Позичальнику.
7.4.2. Приймати від Позичальника суму Позики та відсотки за користування Позикою.
8. ОСОБЛИВІ УМОВИ
8.1. Сторони дійшли згоди, що термін позовної давності по вимогах про стягнення
кредиту, відсотків, неустойки (пені, штрафів) встановлюється за домовленістю між Сторонами
тривалістю у 10 років.
8.2. Сторони підтверджують, що вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
укладення договору відповідає їх інтересам; волевиявлення є вільним та усвідомленим і
відповідає їх внутрішній волі; умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості
сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які
обумовлені у ньому.
8.3. Позичальник свідчить, що від Позикодавця не приховано обставин, які мають істотне
значення; внаслідок укладення Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших
осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх та інших осіб, яких Позичальник зобов’язаний
утримувати за законом чи договором. Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності,
Позикодавець має право вимагати у Позичальника відшкодування збитків, які він отримав у
зв’язку з невиконанням чи/або невчасним виконанням цього Договору.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За порушення умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку,
передбаченому даним Договором та чинним законодавством України.
3

9.2. За порушення строків повернення суми кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити
Позикодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який
сплачується пеня, від простроченої суми, за кожен день прострочення.
9.3. За порушення строку повернення суми кредиту більше, ніж на 10 (десять)
календарних днів, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю штраф у розмірі 30 % від
простроченої суми, а за порушення чергового строку сплати боргу більше, ніж на 10 (десять)
календарних днів - штраф у розмірі 30 % від простроченої суми, за кожен випадок
прострочення.
9.4. За порушення строків повернення суми процентів (відсотків) за користування
кредитом, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю штраф у розмірі подвійної
відсоткової ставки за кредитом за кожен день прострочення.
9.5. Сплата штрафних та інших санкцій не звільняє винну сторону від виконання основних
зобов’язань по даному Договору.
9.6. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником власних
зобов'язань згідно цього Договору, Позичальник відшкодовує Позикодавцю завдані збитки,
включаючи упущену вигоду.
9.7 Позичальник погоджується та дає дозвіл Позикодавцю направляти будь-яким особам
необмежену кількість повідомлень/вимог будь-якої якої форми у випадку невиконання та /або
неналежного виконання Позичальником своїх обов’язків за цим договором.
10. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для обох Сторін і можуть
бути змінені та/або доповнені лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових
угод в письмовій формі.
10.2. Зміни, доповнення, розписки та інші додатки до цього Договору є його невід'ємними
частинами.
10.3. Дія цього Договору припиняється:
10.3.1. Після повного виконання Сторонами власних обов’язків згідно цього Договору;
10.3.2. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному цього
Договору.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Сторони підтверджують повне розуміння окремих та всіх положень цього Договору.
Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного, або удаваного
правочину, їх волевиявлення при укладенні даного Договору є вільним і відповідає їх
внутрішній волі, Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені
ним, Договір укладається Сторонами не внаслідок помилки, обману, чи насильства, не в
результаті зловмисної домовленості представників Сторін, не під впливом тяжкої обставини
тощо.
11.2. Сторони підтверджують, що ними досягнуто згоди щодо всіх істотних умов цього
Договору і жодна із Сторін не буде посилатися на недосягнення згоди щодо всіх істотних умов
Договору як на підставу визнання його недійсним чи не укладеним.
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11.3. З питань, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
11.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
11.5. Зміст даного договору, а також відомості про фінансові операції, проведених
відповідно до даного договору, визнаються сторонами конфіденційними та не підлягають
розголошенню без згоди обох Сторін, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством України.
11.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій
стороні без письмової згоди другої Сторони.
11.7. Підписанням цього Договору, Позичальник підтверджує, що:
- ознайомлений з нормами ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», інформація зазначена в частині другій статті 12 цього
Закону, надана клієнту;
- ознайомлений з Внутрішніми Правилами про порядок надання коштів у позику, в тому числі
і на умовах фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Кредит Каса»;
- надає згоду на обробку, зберігання та використання інформації про нього у зв’язку із
укладенням та виконанням цього Договору на підставі ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
11.8. Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії Договору (відповідно до ст.631 ЦК України).
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
Позикодавець

Позичальник

ТОВ «ФК «КРЕДИТ КАСА»
місцезнаходження: 33028, м. Рівне, вул.
Соборна, буд. 156.
код за ЄДРПОУ: 41972628
р/р:_______________________, відкритий у
____________________________________
МФО:
Генеральний Директор

Товариство з обмеженою відповідальністю
«_______________»
адреса:
Код ЄДРПОУ:
п/р №________________
МФО:

____________________ ПІБ

___________/_________
М.п.
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