Додаток № 2 до
Правил про порядок надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту, в
ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПЕРТ»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ФК «ФІНЕКСПЕРТ»
Когон Р.Е.
«14» січня 2020 року

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № _______
про надання фінансового кредиту1
м. _________

«___» _________ 20__ р.

_________________________________, (надалі іменується «Кредитодавець») в особі
(вказати назву, адресу та реквізити сторони)
_______________________________________________________________, що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________, з однієї сторони, та
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
__________________________________(надалі іменується «Позичальник») в особі
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити юридичної особи або прізвище ім’я
по батькові, ідентифікаційний номер та адресу фізичної особи-підприємця)
________________
____________________________________, що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________з іншої сторони
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
в подальшому Кредитодавець та Позичальник разом іменуються «Сторони», а кожна
окремо «Сторона» уклали цей Договір про надання фінансового кредиту (надалі – Договір)
про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА РОЗМІР КРЕДИТУ
1.1. Предметом Договору є надання Позичальнику фінансового кредиту.
1.2. Кредитодавець надає Позичальникові в тимчасове користування на умовах
забезпеченості, зворотності, терміновості, платності грошові кошти на умовах кредиту в
розмірі __________ (________________) гривень (надалі – Кредит), а Позичальник
зобов’язується повернути Кредит, сплатити проценти за користування ним, можливі штрафи
та пені, комісії ______________________ на умовах, визначених цим Договором.
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Крім споживчого

______________________________
Кредитодавець

_______________________________
Позичальник
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1.3. Кредит, одержаний Позичальником за цим Договором, використовується за
цільовим призначенням: _________________________________________.
1.4. Строк користування Кредитом: ________________. При цьому, у разі, якщо день
повернення Кредиту припадає на неробочий день, то днем повернення Кредиту вважається
перший робочий день після такого неробочого дня.
2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
2.1. Кредит надається Позичальнику протягом _______________ робочих днів з дня
отримання письмової заяви Позичальника, на умовах відновлювальної/невідновлювальної
кредитної лінії у формі одного траншу або декількох траншів. Надання Кредиту
здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з поточного
рахунку Кредитодавця на поточний рахунок Позичальника та/або ______________.
2.2. Надання Кредиту здійснюється за умови належного виконання Позичальником
своїх зобов’язань за цим Договором та договорами, що забезпечують виконання зобов'язань
за цим Договором, та відсутності інших підстав для відмови у наданні Кредиту,
передбачених пунктом 2.3 цього Договору.
2.3. Кредитодавець має право відмовити у наданні Позичальникові Кредиту за цим
Договором у наступних випадках:
2.3.1. Наявності простроченої заборгованості по сплаті процентів та/або комісій _____
за цим Договором;
2.3.2. Порушення Позичальником встановленого цим Договором зобов’язань щодо
цільового використання Кредиту;
2.3.3. Надання Позичальником недостовірної, неправдивої (такої, що не відповідає
дійсності) інформації, якщо такий факт виявлено після укладення цього Договору;
2.3.4. У разі неповідомлення Позичальником у встановлений строк інформації та(або)
ненадання документів, зазначених в п.п. 7.4.6.-7.4.8 цього Договору;
2.3.5. У разі, якщо на майно Позичальника за ініціативою третіх осіб звернуто
стягнення або накладено арешт, або третіми особами пред'явлено права на майно, яке
передано в заставу як забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором;
2.3.6. У разі втрати або погіршення стану майна, яке передано в заставу як
забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором, якщо Позичальник не
надасть іншого або додаткового забезпечення;
2.3.7. У разі ухилення Позичальника від надання забезпечення;
2.3.8. Наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що Кредит може бути
своєчасно не повернений, в тому числі у випадку погіршення платоспроможності
Позичальника.
2.4. Датою видачі Кредиту (його частини) є день списання (перерахування) грошових
коштів з поточного рахунку Кредитодавця.
2.5. Позичальник зобов'язується повністю повернути Кредит, сплатити проценти,
комісії ___________, можливі штрафи та пені за даним Договором до _________________.
Повернення Кредиту, сплата процентів та комісій______________ здійснюється шляхом
зарахування відповідної суми на поточний рахунок Кредитодавця. Датою повернення
Кредиту, сплати процентів, можливих штрафів та пені, комісій ______________ вважається
дата надходження коштів на поточний рахунок Кредитодавця.
2.6. Позичальник має право на дострокове повернення Кредиту як повністю, так і
частково, зі сплатою процентів за весь час фактичного користування Кредитом та комісій
_______________.
2.7. Повернення Позичальником Кредиту та сплата платежів за користування ним
провадиться Позичальником в наступній черговості:
______________________________
Кредитодавець

_______________________________
Позичальник
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•
•
•
•
•
•

у першу чергу погашаються комісії____________________;
у другу чергу погашаються прострочені проценти за користування Кредитом;
у третю чергу погашаються строкові проценти за користування Кредитом;
у четверту чергу погашається прострочена сума основного боргу за Кредитом;
у п’яту чергу погашається строкова сума основного боргу за Кредитом;
у шосту чергу погашаються пеня та штрафи за несвоєчасне повернення
Кредиту та/або сплату процентів за користування Кредитом/Комісій
______________.
3. НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ПРОЦЕНТІВ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування Кредитом у
валюті Кредиту за процентною ставкою ____________ ________________ % річних (надалі –
Процентна ставка). Процентна ставка є фіксованою.
3.2. Проценти за користування Кредитом нараховуються щомісяця та обчислюються
від суми Кредиту, яка фактично знаходилась у користуванні Позичальника за кожен
календарний день користування Кредитом за методом «______/______» з моменту надання
Кредиту до моменту повного повернення Кредиту, при цьому день надання Кредиту
враховується, а день повернення Кредиту не враховується.
3.3.
Сплата
процентів
за
користування
Кредитом
здійснюється
___________________________. Якщо день оплати процентів припадає на неробочий день,
Позичальник має право провести оплату на наступний робочий день. Датою сплати
процентів є дата зарахування необхідної суми на поточний рахунок Кредитодавця.
4. НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА КОМІСІЇ ____________________
4.1. Позичальник, додатково до процентів за користування Кредитом, сплачує
Кредитодавцю комісії _________________.
4.2. Комісія _________________ нараховується Кредитодавцем та сплачується
Позичальником ______________________________________.
4.3. Розмір комісії _________________________ становить ________________ або
визначається за формулою ______________________________.
5. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
5.1. Забезпечення Позичальником своїх зобов'язань ____________________________.
5.2. В забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором можуть укладатись інші
договори, не зазначені в даному розділі.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ
ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. У разі порушення Позичальником терміну повернення Кредиту та/або терміну
сплати процентів за користування Кредитом, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який
нараховується пеня, від суми простроченої заборгованості за Кредитом та/або процентами, за
кожний день прострочення, а також штраф у розмірі ___ (__________) % від загальної суми
простроченої заборгованості на день її виникнення.
6.2. Сплата пені не звільняє Позичальника від сплати процентів за користування
Кредитом та комісії ________________ до моменту фактичного погашення заборгованості.
6.3. Кредитодавець має право призупинити видачу Кредиту, відмовити
Позичальникові в видачі чергового траншу Кредиту, а також вимагати дострокового
______________________________
Кредитодавець

_______________________________
Позичальник
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повернення Кредиту, оплати нарахованих процентів та комісій ________________, неустойки
відповідно до умов цього Договору, а Позичальник зобов’язаний виконати вимогу
Кредитодавця, у наступних випадках:
неповернення Позичальником Кредиту та/або несплати процентів за
користування Кредитом та/або комісій _________________ у строки, встановлені
_________________ та іншими положеннями цього Договору;
- виявлення факту використання Позичальником Кредиту не за цільовим
призначенням, зазначеним у п. 1.3 цього Договору;
- виявлення факту надання Позичальником недостовірних, неправдивих (таких, що не
відповідають дійсності) інформації та документів, які вимагаються відповідно до цього
Договору;
- звернення на майно Позичальника стягнення за ініціативою третіх осіб, накладення
арешту або пред'явлення права на майно, яке передано в заставу як забезпечення виконання
зобов’язань Позичальника за цим Договором;
- неповідомлення Позичальником у встановлений строк інформації та(або) ненадання
документів, зазначених в пунктами 7.4.6.-7.4.8 цього Договору;
- погіршення фінансового стану Позичальника, виникнення або збільшення збитків
тощо;
- не укладення у встановлений термін, розірвання, визнання недійсним тощо
договорів застави, вказаних в п. 5.1 цього Договору, зниження вартості предметів застави,
ненаданні документів, які підтверджують наявність предметів застави, або при їх
відсутності;
- інших порушень умов цього Договору та/або договорів застави, вказаних в п. 5.1
цього Договору.
6.4. У будь-який момент після настання випадку або випадків, визначених у п. 6.3
цього Договору, Кредитодавець вправі шляхом направлення письмового повідомлення на
адресу Позичальника вимагати негайного повернення Кредиту, сплати процентів за весь час
фактичного користування Кредитом та комісій _______________. Позичальник зобов'язаний
повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та комісії
_________________ не пізніше __ (____________) робочих днів з моменту одержання
відповідної вимоги Кредитодавця.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Без шкоди для інших положень цього Договору, Кредитодавець має право:
7.1.1. На отримання процентів за користування Кредитом та комісій
_________________ за цим Договором.
7.1.2. Вимагати повернення суми Кредиту, сплати процентів за користування
Кредитом та комісій ________________ у випадках та на умовах, передбачених цим
Договором.
7.1.3. Вимагати від Позичальника інформацію та документи щодо його фінансового
і майнового стану (платоспроможності), а також документи, які підтверджують цілі
використання Кредиту.
7.1.4. Відмовитися від надання Позичальникові чергової частини (траншу) Кредиту
за цим Договором у випадках порушення Позичальником своїх зобов’язань та за наявності
інших підстав, передбачених цим Договором.
7.1.5. Достроково розірвати цей Договір та стягнути з Позичальника неповернуту
суму Кредиту, проценти за користування Кредитом та комісії ________________ за весь час
фактичного користування Кредитом, у випадках, передбачених цим Договором.

______________________________
Кредитодавець

_______________________________
Позичальник
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7.1.6. Передавати в частині чи в повному обсязі права за даним Договором третім
особам.
7.2. Без шкоди для інших положень цього Договору, Кредитодавець зобов'язаний:
7.2.1. Hа умовах цього Договору та у випадках передбачених цим Договором, надати
Позичальнику Кредит у сумі, передбаченій цим Договором.
7.2.2. Надати Позичальнику додаткову інформацію про:
- фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї
послуги для клієнта;
- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
- порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги;
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою, внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги;
- 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 тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
- розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові
послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
7.2.3. Вести відповідно до чинного законодавства, своїх внутрішніх положень та
процедур облік надання та повернення Кредиту, нарахованих та сплачених процентів за
користування Кредитом, комісій __________________, надавати Позичальнику інформацію
про розмір заборгованості, суму нарахованих процентів та комісій ______________ за цим
Договором.
7.3. Без шкоди для інших положень цього Договору, Позичальник має право:
7.3.1. Звернутися до Кредитодавця про зміну умов цього Договору, надавши при
цьому обґрунтування та необхідні розрахунки.
7.3.2. Достроково повернути Кредит в порядку, передбаченому цим Договором,
сплативши при цьому проценти за користування Кредитом та Комісії.
7.3.3. Отримувати від Кредитодавця інформацію про розмір заборгованості та суму
нарахованих процентів та комісії__________ за цим Договором.
7.4. Без шкоди для інших положень цього Договору, Позичальник зобов'язаний:
7.4.1. Повернути Кредит у строки та у розмірі, передбачені цим Договором.
7.4.2. Сплатити проценти та комісії _______ за цим Договором.
7.4.3. Забезпечувати достовірність документів та відомостей, що надаються ним
Кредитодавцеві за цим Договором.
7.4.4. Укласти з Кредитодавцем протягом __(_____) робочих днів з моменту
укладення Сторонами цього Договору для забезпечення виконання своїх зобов’язань за цим
Договором, Договір забезпечення, зазначений у п. 5.1 цього Договору.
7.4.5. Використовувати Кредит на вказані у пункті 1.3 цього Договору цілі.
7.4.6. У строк, що не перевищує __ (_____) календарних днів з моменту одержання
відповідної письмової вимоги Кредитодавця, надавати інформацію та оформлені згідно із
вимогами чинного законодавства документи щодо свого фінансового і майнового становища
(платоспроможності), а також документи, які належним чином підтверджують цілі
використання Кредиту.
7.4.7. Негайно, але в будь-якому випадку, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з
моменту виникнення відповідних змін, надавати Кредитодавцю (у письмовій формі)
достовірну та точну інформацію про зміну свого найменування, місцезнаходження,
банківських реквізитів, складу засновників, керівника, передачу в заставу своїх активів,
______________________________
Кредитодавець

_______________________________
Позичальник
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зміну _____________, зміну свого фінансового і майнового становища, якщо відповідні зміни
настали, а також будь-яку інформацію, яка може так чи інакше зачіпати інтереси
Кредитодавця як Сторони цього Договору.
7.4.8. Протягом дії цього Договору надавати Кредитодавцю щоквартально, не
пізніше 30-ти днів з моменту закінчення кожного кварталу, свою фінансову звітність
(позичальники – суб’єкти господарювання), не рідше, ніж раз у рік документи щодо
фінансового і майнового стану (позичальники - фізичні особи).
8. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.
Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі й
підписані Сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до цього Договору і є його
невід'ємною частиною.
8.2. Цей Договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін, при цьому
Сторони підписують відповідну додаткову угоду.
8.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін. При цьому
Позичальник зобов’язаний повернути Кредит та сплатити проценти за користування
Кредитом, комісії _______________ за весь час фактичного користування Кредитом та інші
платежі, передбачені цим Договором, до моменту підписання Сторонами відповідної
Додаткової угоди, яка є невід’ємною частиною цього Договору.
8.4. Кредитодавець має право розірвати цей Договір достроково у випадку
неукладення Позичальником протягом __ (______) робочих днів з моменту укладення
Сторонами цього Договору, Договору забезпечення, зазначеного у п. 5.1 цього Договору.
8.5. Цей Договір вважається розірваним з підстав, зазначених в пункті 8.4 Договору,
через 10 (десять) робочих днів з моменту одержання Позичальником письмового
повідомлення Кредитодавця про розірвання Договору.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
9.2. Строк дії Договору розпочинається з моменту набрання чинності цим
Договором і закінчується після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.
10. ОСОБЛИВІ УМОВИ
10.1. Підписанням цього Договору, Позичальник підтверджує надання
Кредитодавцем інформації, визначеної в частині другій статті 12 Закону «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
10.2. Зміст цього Договору, а також відомості про фінансові операції, проведені
відповідно до цього Договору, визнаються Сторонами конфіденційною інформацією та не
підлягають розголошенню без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених
чинним законодавством України. При цьому Позичальник погоджується, що Кредитодавець
має право передавати і розкривати будь-яку інформацію про Позичальника, що є необхідною
для захисту Кредитодавцем своїх прав та інтересів за цим Договором (зокрема, але не
виключно, у разі примусового стягнення заборгованості, звернення стягнення на заставлене
майно тощо). Кредитодавець може передавати і розкривати будь-яку інформацію про
Позичальника у відповідності до вимог закону, суду, правоохоронним органам, іншим
державним органам у випадках, визначених законодавством.

______________________________
Кредитодавець

_______________________________
Позичальник
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11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Взаємовідносини Сторін, не урегульовані цим Договором, регулюються
чинним законодавством України.
11.2. У разі виникнення між Сторонами цього Договору спорів чи розбіжностей
щодо виконання умов цього Договору чи у зв'язку з його виконанням, Сторони зроблять все
необхідне для врегулювання зазначених розбіжностей шляхом переговорів та взаємних
консультацій.
11.3. Спори чи/та розбіжності за цим Договором у будь-який час можуть бути за
вибором позивача передані на розгляд
до Постійно діючого Третейського суду
_________________,
або
до
Постійно
діючим
Третейським
судом
_________________________. Рішення третейського суду є обов’язковими для Сторін цього
Договору. (пункт 11.3 цього Договору не є обов’язковим)
11.4. Будь-які повідомлення Сторін щодо виконання цього Договору одна одній
повинні бути оформлені письмово. Такі повідомлення вважаються направленими
(врученими) належним чином, якщо їх підписано уповноваженою особою та доставлено
адресату рекомендованим листом або кур’єрською доставкою, чи вручене безпосередньо
уповноваженій особі одержувача під розпис про отримання.
11.5. У разі визнання будь-якого положення цього Договору через будь-яку підставу
недійсними, таке рішення не впливає на дійсність будь-яких інших положень цього
Договору.
11.6. Кожна із Сторін відповідає за правильність зазначених у цьому Договорі
реквізитів (найменування, місцезнаходження, банківських реквізитів тощо) та зобов’язується
у разі їх зміни негайно, але в будь-якому випадку, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з
моменту настання відповідної зміни повідомляти про неї іншу Сторону у письмовій формі.
11.7. Підписанням даного Договору Позичальник підтверджує, що:
- умови цього Договору є прийнятними для Позичальника, його укладення не
пов’язано зі збігом тяжких обставин;
- відсутні будь-які перешкоди для виконання цього Договору на день його
підписання;
- на день підписання цього Договору відсутні будь-які розслідування/провадження з
боку суду, державних контролюючих органів, рішення судів, виконавчі провадження, що
можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан Позичальника та його
здатність виконувати свої зобов’язання за цим Договором;
- усі надані Кредитодавцю документи, пов’язані з цим Договором, не містять будьяких недостовірних відомостей, та є складеними та/або отриманими в порядку,
передбаченому чинним законодавством;
- Позичальник розуміє всі умови цього Договору і погоджується з ними;
- особа, яка підписала цей Договір від імені Позичальника, наділена достатніми для
цього повноваженнями, що не скасовані та не обмежені, всі процедури, передбачені
внутрішніми документами Позичальника для реалізації цих повноважень, виконані в
повному обсязі і належним чином.
11.8. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони Договору.
11.9. 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 цим Договором, внутрішніми Правилами про порядок
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та відповідними
______________________________
Кредитодавець

_______________________________
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нормами чинного законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями
ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Кредитодавець:

Позичальник:

______________________________________
______________________________________
______________________________________

_________________________
_________________________
_________________________

____________________________________

_________________________________

Примірник Договору про надання фінансового кредиту від _______ №________отримано:
____________________________________________ Позичальник

______________________________
Кредитодавець

_______________________________
Позичальник
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