«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністью
«Фіндопомога» № 6 від 8 вересня 2017

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

«___»____________20___р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНДОПОМОГА" (що діє на
підставі Ліцензії виданої на основі розпорядження Нацкомфінпослуг України № 653 від
«21» березня 2017р., код ЄДР 40915988, розташоване: м. Київ, вул. Щусєва, буд. 36, оф. 19),
надалі іменується «Позикодавець/Товариство», в особі, яка діє на підставі наказу № від
_______, з однієї сторони, та громадянин України Паспорт ___ № _______ виданий
___________ в місті ________ _________; індивідуальний ідентифікаційний номер у
Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ___________, адреса:
_______________, з іншої сторони (надалі іменується «Позичальник/Клієнт»), (в
подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір
(надалі іменується "Договір") про наступне:
1.ТЕРМІНИ
Заявка – документ встановленої форми, який виражає намір Клієнта отримати грошові
кошти у позику (на умовах фінансового кредиту) та є невід’ємною частиною цього
Договору та узгоджений Сторонами в Додатку 1 до цього Договору.
Позика - грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються
Товариством у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту - (зворотності,
строковості та платності), що передбачені цим Договором.
Сума процентів за користування позикою – грошові кошти у національній валюті
України (гривні), що нараховуються як плата за користування Позикою на умовах цього
Договору.
Загальна сума Позики – Позика, а також нарахована Сума процентів за користування
Позикою.
Заборгованість – Позика, а також нарахована, але не сплачена Сума процентів за
користування Позикою, неустойка у вигляді пені, що визначена в розділі 7
(Відповідальність) цього Договору.
Банківський рахунок Позикодавця: отримувач ТОВ "ФІНДОПОМОГА", Код 40915988,
п/р 26508011621932, ПАТ"Міжнародний Інвестиційний Банк", МФО 380582.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Позикодавець (Товариство) на умовах цього Договору надає Позичальнику (Клієнту)
коштів у позику на умовах фінансового кредиту, що виражена у грошових коштах у
національній валюті України, відповідно до заявки на отримання Позики, та відповідно до
умов цього Договору, а Позичальник зобов’язується отримати (прийняти) та повернути
Позику та сплатити Суму процентів користування позикою в порядку і в строк визначений
цим Договором.
2.2. Тип Позики (кредиту) – споживчий.
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2.3. Мета Позики (кредиту) - на визначені Позичальником особисти цілі.
2.4. Позика надається Позичальнику без забезпечення виконання його зобов’язань та за
умови надання Позикодавцю всіх необхідних документів, згідно переліку, визначеного
Позикодавцем.
3. РОЗМІР ПОЗИКИ
3.1. Позика складає___________ грн.
3.2. Сума процентів за користування позикою становить____________ грн. за _____ днів.
3.2.1. Проценти за користування Позикою становлять 1,8% за кожний день користування
Позикою, що становить (657 процентів річних).
Тип процентної ставки – фіксована.
Фіксована процентна ставка за цим Договором становить __% процентів, починаючи з Дати
видачі Позики, і закінчуючи Датою фактичного повернення Позики включно, протягом
строку користування Позикою.
3.3. Загальна Сума позики (загальна вартість кредиту) складає (_______гривень ______
копійок).
4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Позика вважається наданою в момент отримання Позичальником коштів в касі
Позикодавця, що підтверджується відповідним касовим ордером та/або зарахуванням
коштів на його поточний (картковий) рахунок.
4.2. Позичальник підтверджує, що перед укладенням Договору він ознайомлений, повністю
розуміє, погоджується і зобов'язаний дотримуватись Внутрішніх правил надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Позикодавця.
4.3. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує та гарантує, що на момент його
укладення:
4.3.1. не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору
(судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Позикодавця;
4.3.2. він отримав від Позикодавця повну і достовірну інформацію про його особу та
місцезнаходження, а також про умови отримання Позики (фінансового кредиту);
4.3.3. що він має необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Договору та
виконання зобов’язань за ним. Відносно Позичальника не порушено кримінальної справи,
або не відкрито провадження про визнання його недієздатним або обмежено дієздатним;
4.3.4. що він не перебуває у шлюбі/перебуває в шлюбі та/або отримав відповідну згоду на
укладення цього Договору від особи з якою перебуває у шлюбі;
4.3.5. що він не проживає однією сім’єю із будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації
шлюбу у розумінні ст. 74 Сімейного кодексу України, або у випадку, якщо він проживає
однією сім’єю із будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу урозумінні ст. 74
Сімейного кодексу України, він отримав відповідну згоду на укладення цього Договору та
отримання Позики від особи із якою він проживає однією сім’єю у розумінні ст. 74
Сімейного кодексу України;
4.4. Повернення Позики та сплата Суми процентів за користування позикою
здійснюватиметься згідно наступного Графіку платежів:
Дата надання (позики)
Сума (позики)
Строк користування (позики)
Погашення основної суми (позики
Тип процентної ставки
Погашення процентів

20 днів
В кінці строку
Фіксована
В кінці строку або наперед
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Супутні витрати позичальника
-за обслуговування (позики)
Нарахування та сплата процентів в разі
прострочення повернення позики

1,8% на день, або 657% річних
Кожні 20 днів або кожні 10 днів з дня укладання
додаткової угоди до цього договору

4.5. Позичальник не зобоав’язаний сплачувати будь-яки додаткові платежи, прямо не
передбачені цим Договором.
5. СТРОК ПОЗИКИ
5.1. Строк надання послуг за цим Договором (строк, на який надається Позика)
розпочинається з моменту отримання Позичальником коштів відповідно до умов Договору.
5.2. Строк, на який надається Позика за цим Договором становить 20 днів.
5.3. Дата надання Позики р.
5.4. Дата повернення Позики –
р. включно.
6. ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ ТА ЇХ СПЛАТА
6.1. Позикодавець нараховує проценти за користування Позикою наданою за цим
Договором, за кожен день користування Позикою, а Позичальник зобов’язується сплатити
Суму процентів за користування Позикою не пізніше дати повернення Позики.
6.2. Проценти за користування позикою нараховуються з дати надання Позики
Позичальнику до дня повного погашення Заборгованості за цим Договором включно.
6.3. Сума процентів за користування Позикою сплачується Позичальником однаразовим
платежем у Дату повернення Позики.
6.4. Проценти, що нараховуються у випадку прострочення повернення Позики за цим
Договором нараховуються на суму Позики та мають бути сплачені Позичальником шляхом
внесення готівкових коштів у Касу Позикодавця або перерахування таких коштів на
поточний рахунок Позикодавця (вказаний в розділі «Терміни» цього Договору) протягом
трьох календарних днів з моменту прострочення.
6.5. В разі повного або часткового дострокового повернення Позики, Сума процентів за
користування Позикою, що підлягає сплаті згідно умов цього Договору, залишається
незмінною.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
7.1. У випадку порушення (просрочення) Позичальником строку повернення Позики та/або
оплати Суми процентів за користування Позикою, Позикодавець маэ право додатково, крім
процентів за користування позикою за кожен день просрочення, стягнути з Позичальника
пеню у розмірі 1 % від Загальної Суми Позики за кожен день прострочення. Пеня підлягає
сплаті шляхом внесення готівкових коштів у Касу Позикодавця або перерахування таких
коштів на поточний рахунок Позикодавця (вказаний в розділі «Терміни» цього Договору).
Загальний розмір пені, що підлягає сплаті за Договором, не може перевищувати розмір
встановлений законом України.
7.2. За порушення умов цього Договору в інших випадках, прямо не передбачених самим
Договором, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.3. Сплата неустойки, визначеної в п. 7.1 цього Договору не звільняє від виконання
основного зобов’язання.
8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ. ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ
ПОЗИКИ
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8.1. Повернення Позики здійснюється Позичальником у готівковій формі шляхом внесення
грошових коштів у касу та/або зарахування коштів на поточний рахунок Позикодавця.
8.2. Порядок дострокового повернення Позики:
8.2.1. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути
Позику.
8.2.2. Про намір достроково повернути Позику Позичальник обов’язково повідомляє
Позикодавця шляхом направлення письмової заяви не пізніше ніж за три дні до
запланованої дати повернення.
8.2.3. Позикодавець не може відмовити Позичальнику в прийнятті платежу у разі
дострокового повернення Позики.
8.2.4. Додаткову плату, пов’язану з достроковим поверненням Позики Позичальник не
сплачує.
8.3. Порядок та умови відмови від надання та одержання Позики:
8.3.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору
відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових
коштів.
8.3.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Позикодавця у
письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних
підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток)
Сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого п.
8.3.1. цього Договору.
8.3.3. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене
нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення
таких дій.
8.3.4. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про
відмову від Договору (але не пізніше дня закінченя строку надання Позики) Позичальник
зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та
сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою,
встановленою Договором.
8.3.5. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою
від Договору.
8.3.6. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи
супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених
Позичальником. Позикодавець або третя сторона зобов’язані повернути Позичальнику
кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14
календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо
такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку,
визначеному законодавством.
8.3.7. Право на відмову від Договору не застосовується щодо:
1) якщо виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення
нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) Позика, надана на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення
строку відмови від Договору, встановленого законом.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ
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9.1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та діє до дати,
до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору та від виконання своїх обов’язків за
цим Договором.
9.3. Строк Договору може бути продовжений в порядку та на умовах, визначених його
Сторонами.
9.4. Зміни до Договору можуть бути внесені за домовленістю Сторін. Зміни до цього
Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.
9.5. Якщо інше не визначено законодавством України, цей Договір може бути розірваний
тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється у письмовій формі.
10. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
10.1. Позичальник зобов’язується:
10.1.1. Надавати Позикодавцю повні, точні та достовірні дані при заповненні Заявки;
10.1.2. В разі, зміни важливих обствин та/або будь-яких даних, що вказувались в Заявці
та/або які стосуються наданння та повернення Позики, та які зазначаються в заявці негайно
(протягом 3-х робочих днів – повідомити про них Позикодавця);
10.1.3. Вчасно повернути Позику та сплатити Суму процентів за користування Позикою;
10.1.4. На прохання Позикодавця надавати документи, які стосуються Позики та виконання
Договору
10.1.5. Достроково повернути Позику, сплативши Суму процентів за користування
Позикою у випадках передбачених законом.
10.2. Позичальник має право:
10.2.1. Одержувати від Позикодавця повну та достовірну інформацію про умови надання
Позики;
10.2.2. Звернутися до Позикодавця із заявою про продовження строку користування
Позикою в порядку і на умовах, визначених цим Договором;
10.2.3. На Доступ до інформації передбаченої ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
10.2.4. Запросити в Позикодавця довідку про фінансовий стан та іншу інформацію про його
діяльність у відповідності до законодавства регулюючого діяльності фінансових установ;
10.2.5. Звернутись до Позикодавця із заявою про переведення свого боргу на третю особу;
10.2.6. Інші права, передбачені законодавством України.
10.3. Позикодавець зобов’язується:
10.3.1. Надати Позичальнику Позику в порядку і на умовах, визначених цим Договором;
10.3.2. Вести облік платежів отриманих від Позичальника;
10.3.3. На прохання Позичальника, надавати інформацію про здійснення останнім платежів
за Договором станом на конкретну дату;
10.3.4. Повідомити Позичальника про його права, визначені Законом України «Про захист
персональних данних», мету збору данних про особу Позичальника.
10.4. Позикодавець має право:
10.4.1. Вимагати від Позичальника своєчасного повернення Позики та оплати Суми
процентів за користування Позикою, а також оплати неустойки;
10.4.2. Телефонувати Позичальнику та/або третім особам, які пов’язані з клієнтом
діловими, професійними, особистимии, сімейними або іншими стосунками, як для
підтвердження повноти, точності, достовірності вказаної інформації, так і для отримання
інших відомостей про Позичальника, які Товариство визнає необхідними для прийняття
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рішення про надання (видачі) позики Позичальнику або необхідними для повернення
Позики Позичальником;
10.4.3. Вимагати від Позичальника надання документів, необхідних для оформлення і
видачі Позики;
10.4.4. Відступити (в тому числі продати право вимоги) свої права за цим Договором третій
особі.
11. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
11.1. Усі спори за Договором Сторони будут намагатися вирішити шляхом переговорів.
11.2. В разі коли Сторони не змогли дійти згоди шляхом переговорів, такий спір
розглядається компетентним судом за підсудністю та підвідомчістю згідно із чинним
законодавством України.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. 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,
регулюються правом України.
12.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а
у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
12.3. Інформація, що міститься в цьому Договорі та її зміст вважатиметься конфіденційною
у відповідності до ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». При цьому,
віднесення цієї інформації до конфіденційної не є обставиною, що будь-яким чином
обмежує право Сторін на звернення до суду у випадку не виконання іншою стороною
Договору своїх зобов’язань, а також не є обставиною, що будь-яким чином обмежує чи
унеможливлює реалізацію Позикодавцем свого права відступлення права вимоги за
Договором.
12.4. Підписанням Договору Сторони підтверджують надання до моменту укладання
договору Позикодавцем Позичальнику вичерпної інформації, необхідної для укладення
даного Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом Договору відповідно до вимог
ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» від 12.07.2001, № 2664-III. Інформація, що була надана Позичальнику,
забезпечила правильне розуміння ним суті фінансової послуги, що має надаватись, без
нав'язування її придбання Позичальником.
12.5. Позичальник підтверджує, що він надав згоду на передачу та обробку його
персональних даних Позикодавцю, а Позикодавець повідомив його належним чином про
умови та строки такої обробки.
12.6. Послуги банківської установи за перерахування коштів на поточний рахунок
Позикодавця оплачуються Позичальником самостійно.
12.7. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує, що Позикодавець надав
Позичальнику інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій Позикодавця з
метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в
тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту у відповідності до вимог Закону
України «Про споживче кредитування». Зазначена інформація надана безоплатно за
спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до
вказаного Закону, у письмовій формі із зазначенням дати надання такої інформації та
терміну її актуальності.
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12.8. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує, що він ознайомлений із
Умовами надання коштів у кредит ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНДОПОМОГА», розміщеними на сайті Позикодавця и приймає їх положення як публічну
оферту на укладення цього Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Позикодавець:
ЄДРПОУ: 40915988
ТОВ «ФІНДОПОМОГА», розташоване:
м.Київ, вул. Щусєва, будинок 36, офіс 19, в
особі ________________, що діє на підставі
наказа
№____від______р.:
п/р
26508011621932, ПАТ "Міжнародний
Інвестиційний Банк", МФО 380582.
Підпис

Позичальник:
ФІО
Паспорт ___ № _______ виданий
___________ в місті ________ _________;
індивідуальний ідентифікаційний номер у
Державному реєстрі фізичних осібплатників податків ___________, адреса:
_______________.
Підпис
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