ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Директора
ТОВ «КУ «ФІНКРЕДИТ ПЛЮС»
№ 2 від 08.02.2019р.

Директор __________ Марченко О.В.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПОЗИКИ №__________________
м. Київ, «___» __________ ____ р.
А. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Цей Договір укладено на підставі Закону України «Про споживче кредитування» між
1. Позикодавцем: Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФІНКРЕДИТ
ПЛЮС», код ЄДР 39471778, місцезнаходження 04073, м.Київ, Куренівський провулок, буд.17, літера
«Ш», свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ІК №150 від 29.10.2015, в особі Директора, що діє
на підставі Статуту,
2. Позичальником: ________________________(ПІБ Позичальника) Громадянином України,
ідентифікаційний номер: _______________, зареєстроване місце проживання: _________________
щодо надання Позикодавцем Позичальнику Позики на наступних умовах:
3. Сума позики: __________ (Сума прописом);
4. Валюта Позики: українська гривня;
5. Позика надається в наступну дату: _______________;
6. Остаточним терміном повного погашення Позики є дата _____________;
7. Позичальник зобов’язаний здійснити платежі за цим Договором за наступним графіком*:
Дата сплати

Загальна
сума
платежу

в т.ч.
Повернення
Позики, грн.

в т.ч. Сплата
Позикодавцю
нарахованих
%, грн. за
перший день
користування
Позикою
згідно п. 10.2.
Особливої
частини цього
Договору.

--1

в т.ч. Сплата
Позикодавцю
нарахованих
%, грн.

в т.ч. Сплата
Позикодавцю
комісії, грн.

Всього:
* у випадку неналежного виконання Позичальником зобов’язань, суми платежів, встановлені графіком, підлягають зміні без
внесення будь-яких змін до цього Договору через застосування ставок комісії, передбачених Договором для періоду
неналежного виконання Позичальником зобов’язань з повернення Позики.

8. Позика надається в сумі, вказаній у п.3 та за вирахуванням суми, вказаної у п.10.2 шляхом
перерахування на банківську карту Позичальника _____________________________;
9. Позика, проценти за користування Позикою та комісії за надання позики сплачуються на поточний
рахунок Позикодавця № _______________________ в Центральному відділенні АБ «ТАСКОМБАНК»,
МФО 339500. Аналітичний рахунок обліку заборгованості: _____________________.
10. Винагорода Позикодавця:
10.1. Проценти, що підлягають сплаті Позичальником щомісячно, до _____ числа кожного місяця, або
в дату, вказану в п.6, якщо строк позики менш ніж 1 місяць, за фіксованою ставкою:
10.1.1. Х % річних за користування Позикою, що нараховуються на фактичний залишок заборгованості
з повернення Позики, починаючи з другого дня користування Позикою;
10.2. Х % річних за користування Позикою, що нараховуються на фактичний залишок заборгованості з
повернення Позики за перший день користування Позикою, яким є дата Позики, що вказана в п.5
Особливої частини цього Договору, що підлягає сплаті в момент надання Позики та утримується
Позикодавцем згідно п.8 цієї Особливої частини Договору;
10.3. Комісія, що підлягає сплаті Позичальником щомісячно, до __________ числа кожного місяця, або
в дату, вказану в п.6, якщо строк Позики менш ніж 1 місяць, у фіксованому розмірі:
10.3.1. ____% від Суми позики, зазначеної у п.3 цієї Особливої частини Договору, що нараховується до
моменту повного виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором. Зазначений розмір комісії
застосовується в календарному місяці, протягом якого не відбувалось або не тривало будь-яке
порушення грошових зобов’язань Позичальника;
10.3.2. ___% від Суми позики, що нараховується щомісячно, до моменту повного виконання
зобов’язань за Договором позики. Зазначений розмір комісії застосовується в календарному місяці,
протягом якого відбувалось або тривало будь-яке порушення грошових зобов’язань Позичальника;
10.3.3. У випадку, якщо користування Позикою відбувається протягом неповного календарного місяця,
сума комісій, вказаних у п.п.10.3.1, 10.3.2, що підлягає сплаті в такому місяці, зменшується пропорційно
кількості днів користування Позикою, при цьому розрахунок здійснюється виходячи з 30 днів в одному
місяці;
10.4. Виходячи з загального розміру платежів згідно цього пункту Особливої частини Договору та
припущення, що всі платежі будуть сплачені належним чином та в належні дати, та не відбудеться
дострокового повернення Суми позики або її частини, реальна процентна ставка за Позикою
складатиме ________% річних, а загальна вартість Позики, тобто, сукупний обсяг платежів за
Договором без врахування повернення Суми позики складатиме ____________ грн.
10.5. Датою сплати Суми позики, процентів за користування Позикою, комісій та штрафу, в разі його
наявності, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Всі фінансові
ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок
Позикодавця, несе Позичальник.
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11. Штрафні санкції
11.1. За порушення терміну сплати Суми позики чи її відповідної частини, встановленої графіком,
та/або Процентів чи комісій, Позичальник, на вимогу Позикодавця, зобов’язаний сплатити одноразово
у кожному та будь-якому випадку порушення, штраф у розмірі ___ % від загальної Суми позики. Сплата
штрафу не звільняє Позичальника від виконання простроченого зобов’язання.
12. Інше.
12.1. Цей Договір укладено через кредитного посередника (надалі – Оператор) – Товариство з
обмеженою відповідальністю «ФІНХАБ», юридична особа, створена за законодавством України,
зареєстрована 04.03.2016р., ідентифікаційний код юридичної особи: 40323867, місцезнаходження:
04073, м.Київ, пров. Куренівський, 17, літ.Ш. ТОВ «ФІНХАБ» є Кредитним брокером який діє в інтересах
Позикодавця у відповідності до чинного законодавства.
Б. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Б1. Предмет Договору
1.1. На умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає , а Позичальник приймає грошові
кошти в Сумі позики та приймає на себе зобов’язання повернути грошові кошти в Сумі позики, а також
сплатити Проценти за користування Позикою та інші платежі на умовах, встановлених цим Договором.
Позикодавець і Позичальник є Сторонами Договору.
1.2. Цей Договір укладено Сторонами відповідно до Глави 71 Цивільного кодексу України та Закону
України «Про споживче кредитування».
1.3. Загальна частина та Особлива частина цього Договору є його невід’ємними складовими та не
застосовуються у відносинах Сторін одне без одного. Посилання, що містяться в тексті Загальної
частини на зміст Особливої частини та навпаки, ототожнюють терміни та визначення Загальної частини
з кількісними та якісними істотними умовами Договору, визначеними Особливою частиною.
1.4. Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє до повного виконання Сторонами
прийнятих на себе зобов’язань.
1.5. Сторони погодили, що надання Позики в розмірі, що відрізняється від Суми позики, не
дозволяється. У випадку наміру сторін змінити Суму позики, Позика за цим Договором не надається,
договір розривається згідно п.1.6 Загальної частини, а Сторони не позбавлені можливості укласти
аналогічний Договір на інших умовах.
1.6. У випадку ненадання Позики в Дату укладання Договору, Договір вважається розірваним за
угодою Сторін та не породжує для жодної Сторони прав та обов’язків в зв’язку з його укладанням
та/або відмовою від Договору.
1.7. Сума Позики надається Позичальнику для:
- власних (споживчих) потреб.
Б2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Позикодавець має право:
- одержати від Позичальника грошові кошти в Сумі позики не пізніше Дати остаточного повернення, а
у випадку встановлення Графіку повернення – кожну Частину позики до повернення не пізніше
відповідного Терміну платежу;
- одержати від Позичальника винагороду за користування Позикою у вигляді Процентів на Позику та
комісій у розмірі та з дотриманням терміну, встановленого п.10 Особливої частини;
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- відмовитись від цього Договору до моменту надання Позики без пояснення причин відмови та/або
укладання будь-яких інших додаткових правочинів;
- у випадку прострочення сплати будь-якої Частини позики до повернення, вимагати негайного та
повного повернення несплаченого залишку Суми позики без врахування Графіку повернення;
- відступити майнові права, що походять з цього Договору третій особі, або створити обтяження таких
прав на користь третьої особи на власний розсуд;
- зменшити розмір нарахованих процентів, комісій та штрафу в односторонньому порядку. У будьякому випадку основна Сума позики підлягає сплаті Позичальником в повному обсязі;
- припинити нарахування комісій в односторонньому порядку. У будь-якому випадку основна Сума
позики підлягає сплаті Позичальником в повному обсязі.
2.2. Позикодавець зобов’язаний:
-надати кошти в Сумі позики Позичальнику в день укладання цього Договору шляхом, визначеним п.8
Особливої частини, єдиним платежем;
- негайно повідомляти Позичальника про будь-які зміни інформації про себе, що міститься в Договорі
та впливає на його виконання, в порядку, передбаченому цим Договором;
- прийняти належне виконання зобов’язань за цим Договором у Позичальника та сприяти
Позичальнику у виконанні його обов’язків шляхом підтримання дійсності та актуальності платіжного
засобу (платіжних реквізитів), на які має відбуватись повернення Суми позики та сплата процентів і
комісій;
- надавати фінансові послуги щодо надання позики за цим Договором у відповідності до внутрішніх
правил надання фінансових послуг та чинного законодавства України.
2.3. Позичальник має право:
-одержати Суму позики та використати її на споживчі потреби;
-в будь-який момент протягом дії цього Договору повернути достроково Суму позики або будь-яку її
частину в порядку, встановленому п.9 Особливої частини. У випадку такого дострокового повернення
проценти на достроково повернуту Суму позики (її частину), сплачуються лише за час фактичного
використання відповідної Суми позики (її частини). У випадку встановлення графіку, дострокове
погашення зменшує на відповідну суму останні за графіком платежі;
-у випадку неможливості здійснити сплату будь-якого платежу за цим Договором внаслідок втрати
чинності реквізитами платіжного засобу Позикодавця, визначеного в п.9 Особливої частини та
ненадання інформації щодо нових реквізитів, сплатити відповідний платіж шляхом внесення в депозит
нотаріуса за вибором Позичальника.
2.4. Позичальник зобов’язаний:
- здійснити повернення Суми позики та сплату процентів та комісій на Суму позики в розмірі та у строк
(термін), згідно відповідних пунктів Особливої частини;
-негайно повідомляти Позикодавця про будь-які зміни інформації про себе, що міститься в Договорі та
впливає на його виконання, в порядку, передбаченому цим Договором;
- у випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за цим Договором на вимогу
Позикодавця сплатити неустойку, визначену п.3.2, Загальної частини. Сплата неустойки відбувається
шляхом, встановленим п.9 Особливої частини;
- у випадку прострочення виконання зобов’язань за Договором (їх частини), подальше виконання
зобов’язань здійснити в наступній черговості, яка застосовується в порядку перерозподілу до будь-яких
сум, що сплачуються Позичальником:
1. прострочена до повернення Позика та прострочені проценти за користування Позикою;
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2. поточний платіж з повернення Позики та строкові проценти за користування Позикою;
3. неустойка та інші платежі відповідно до Договору;
4. дострокове повернення Позики.
Вказана послідовність застосовується під час перерозподілу платежів автоматично та не потребує
будь-якого додаткового волевиявлення Сторін.
Б.3. Відповідальність Сторін
3.1. За невиконання чи неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність,
встановлену чинним законодавством України;
3.2. У випадку прострочення сплати грошових коштів за цим Договором, Позичальник сплачує на
вимогу Позикодавця штраф у розмірі та на умовах згідно п.11 Особливої частини цього Договору.
3.3. Зобов’язання із сплати штрафу, встановлені цим розділом Договору, виникають у Сторони, що
порушила його умови, з моменту пред’явлення вимоги у засіб, встановлений Договором. Сплата
штрафу відбувається поза графіку сплати інших платежів за цим Договором та не звільняє боржника
від подальшого виконання зобов’язання, за порушення якого сплачено штраф.
Б.4. Особливі умови
4.1. Цей Договір укладено Сторонами у письмовій формі з використанням Сайту Оператора
(www.finhub.ua) згідно Правил, встановлених Оператором (надалі Правила), до виконання яких
приєднались Позикодавець та Позичальник у встановленому Оператором порядку. Сторони погодили
застосування до їх відносин Закону України «Про електронну комерцію» у частині, що їх стосується,
зокрема – застосування Електронного підпису для підтвердження вчинення правочину.
4.2. У зв’язку із залученням послуг Оператора, за угодою Сторін, з використанням Сайту Оператора доступ до сервісів якого одержують Сторони за власним Обліковим записом, вчиняються наступні дії,
пов’язані з цим Договором:
- підписання Договору електронними підписами Сторін;
- обмін повідомленнями та вимогами, в тому числі – вимоги (повідомлення) про дострокове
повернення Суми позики, вимоги про сплату неустойки;
- повідомлення про зміну платіжних та інших реквізитів Сторін;
- розрахунок сум процентів та неустойки, що підлягають сплаті за цим Договором;
- одержання інших інформаційних повідомлень.
4.3. Оскільки письмову форму цього Договору забезпечено відповідно до його п.4.1, жодна із Сторін
не має права посилатись на недодержання письмової форми цього Договору чи документів,
пов’язаних з його виконанням, через застосування електронного вигляду відтворення та фіксації
інформації.
4.4. Жодна із Сторін не набуває жодних прав вимоги до Оператора внаслідок або у зв’язку з
невиконанням чи неналежним виконанням Сторонами взаємних зобов’язань, а Оператор не несе
відповідальності за будь-які неправомірні дії Сторін відносно одне одного.
4.5. Сторони сплачують винагороду Оператору за надання інформаційно-аналітичних послуг та
здійснюють взаємодію із Сайтом Оператора в порядку, встановленому Правилами.
Б.5. Інше
5.1. Укладанням цього Договору Сторони свідчать, що:
- вони не приховують обставин, які мають істотне значення для цього Договору;
-кожна із Сторін діє особисто, відповідно до власного волевиявлення та на власний ризик;
- внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому
числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов'язані
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утримувати за законом чи Договором;
- договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини;
- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
- укладення Договору відповідає їх інтересам;
- волевиявлення є вільним, 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;
- чоловік (дружина) Позичальника згоден (згодна) з укладенням цього Договору.
- кошти, що надаються Позикодавцем, набуті на законних підставах та не обтяжені арештом, заставою,
будь-якою іншою вимогою третьої особи;
- всі податкові та інші публічні зобов’язання, пов’язані з цим Договором, кожна із Сторін несе
самостійно.
5.2. Сторони свідчать, що у тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються Позики.
Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього Договору і не відображені у його
тексті,
після
підписання
Договору
не
матимуть
правового
значення.
5.3. Всі заяви та повідомлення Сторін вважаються направленими належним чином, якщо здійснені в
порядку, передбаченому п.4.2 Загальної частини. Обов’язок доведення відсутності отримання
вимоги/повідомлення покладається на Сторону, яка заперечує таке отримання.
5.4. Цей договір діє з моменту його підписання згідно п.4.1 Загальної частини та до повного виконання
сторонами зобов’язань, встановлених Договором. Підписання Договору Позичальником відбулось
одночасно з беззастережним прийняттям ним пропозиції про надання Позики на підставі вивчення
інформації про запропоновані умови позики згідно п.5.5 Загальної частини Договору.
5.5. Підписанням цього Договору Позичальник свідчить, що ознайомлений з:
- Правилами надання грошових коштів у позику ТОВ «КУ «ФІНКРЕДИТ ПЛЮС»;
- інформацією, що надається йому в обсязі, встановленому Законом України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», зокрема з інформацією зазначеною в частині
другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»;
- з інформацією, що надається йому в обсязі, встановленому Законом України «Про споживче
кредитування, зокрема шляхом ознайомлення та беззаперечного прийняття умов надання Позики
згідно Паспорту, доведеного до Позичальника перед укладанням цього Договору.
5.6. Автентичний зміст цього Договору зберігається засобами Сайту Оператора. Кожна із Сторін має
можливість роздрукувати текст Договору для забезпечення його незмінності шляхом використання
власних друкарських, комп’ютерних засобів необмежену кількість разів. У випадку невідповідності
тексту, роздрукованого Стороною, тексту, що міститься на Сайті Оператора та фіксується Оператором
із застосуванням відповідних технічних засобів, пріоритет має текст, зафіксований Оператором.
5.7. Заяви та скарги підлягають подачі Позичальником у письмовому вигляді з використанням засобів
Сайту Оператора www.finhub.ua відповідно до Правил. У випадку неможливості врегулювання спору
шляхом переговорів, Позичальник має право на звернення до суду.
5.8. Органами державної влади. Що здійснюють контроль за дотриманням прав Позичальника є:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3, телефони: ______________.
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
03680, м.Київ-150, вул. Антоновича (Горького), 174, телефони: ___________________.
5.9. Укладанням цього Договору Позичальник надає Позикодавцю згоду на передачу, зберігання,
використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації, щодо себе та згоду ТОВ
"Українському бюро кредитних історій" (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-д.), ПАТ «Перше
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всеукраїнське бюро кредитних історій» (02002, Україна, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, буд.11) , ПАТ
«Міжнародне бюро кредитних історій» (03062, Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 65, оф.306) на збір,
зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання
зобов'язань Позичальника відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію формування та
обігу кредитних історій», а так само на доступ і отримання своєї кредитної історії в зазначених бюро
кредитних історій у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію формування та
обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Зазначена згода беззастережно охоплює право Позикодавця та осіб, залучених до співпраці з
ним, самостійно, або із залученням будь-яких третіх осіб, в тому числі - підрядників та субпідрядників,
зокрема але не виключно - бюро кредитних історій, збирати, обробляти та використовувати будь-яку
інформацію, що свідчить, або може свідчити про платоспроможність Позичальника, в тому числі, але
не виключно - джерела його доходів та напрямки витрат, споживацька поведінка, наявність та обсяг
користування послугами торговельних, телекомунікаційних, фінансових установ, підприємств інших
галузей, соціальними мережами. Одночасно зазначена згода адресована будь-яким особам, що є
власниками (розпорядниками) наведеної інформації та уповноважує таких осіб розкрити її на запит
Позикодавця або осіб, що діють в його інтересах, чи осіб, в інтересах яких діє Позикодавець.
Позичальник, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних, надає свою згоду також на
передачу Позикодавцем інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних, іншим
особам, зареєстрованим відповідно до законодавства України, що надають послуги повернення
простроченої (проблемної) заборгованості за Договором та/або з якими Позикодавець уклав договір,
в тому числі, але не виключно, договір відступлення права вимоги, договір факторингу, договір комісії,
договір доручення.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФІНКРЕДИТ ПЛЮС»

ПІБ
ІПН

Ідентифікаційний код юридичної особи:

Адреса реєстрації:

Місцезнаходження:
Директор____________

__________
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