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м. Київ

"___" ____________ 201_ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛРАЙЗ», код за ЄДРПОУ 40216355, в особі
директора Франковської Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Позикодавець»), з
однієї
сторони,
та
____________________________________________________________________________________________
___________, в особі
(вказати найменування або ПІБ, місцезнаходження (адресу) та реквізити сторони)
____________________________________________________________________________________________
_, що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________________________,
(надалі
іменується
«Позичальник») з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір надання
позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (надалі іменується «Договір») про таке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність
Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (надалі іменується "позика"), а
Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк і сплатити проценти за
користування позикою, визначені у п. 2.2. цього Договору.
1.2. Грошові кошти, отримані Позичальником за даним Договором, використовуються за цільовим
призначенням: для ________________________________________________.
1.3. Тип кредиту ________________________________________________.
2. СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПОЗИКИ ТА ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ
2.1. Розмір позики, в тому числі на умовах фінансового кредиту становить ______ (_______________)
грн.
2.2. За користування позикою, в тому числі на умовах фінансового кредиту Позичальник сплачує
Позикодавцеві відсотки в розмірі _____(___) % річних від суми позики за кожний день користування
кредитом, що становить_____ (_____) грн.
2.3. Сукупна вартість позики з урахуванням процентів за позикою та вартості усіх послуг (реєстратора,
нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням позики та
укладенням цього Договору становить _______ гривень, що дорівнює ___ відсотків від суми позики.
2.3.1 Детальний розпис сукупної вартості позики, в тому числі на умовах фінансового кредиту:
2.3.1.1.послуги зі страхування ____ % ____ грн.;
2.3.1.2.послуги нотаріуса ______% _____ грн.;
2.3.1.3.послуги реєстратора _______% _____ грн.;
2.3.1.4.послуги оцінювача _______% _____ грн..
2.4. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів органів,
що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Для цілей обчислення реальної річної
процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.
2.5. При належному виконанні Позичальником умов цього Договору, на дату укладення цього
Договору, з урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов'язаних з одержанням,
обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням цього Договору (загальні витрати за кредитом), реальна
річна процентна ставка становить ____________%, загальна вартість кредиту становить ____________ грн.
2.6. Процентна ставка, визначена в п. 2.2. цього Договору є фіксованою. Зміні процентна ставка не
підлягає.
2.7. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з
отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
3.1. Позикодавець передає грошові кошти Позичальникові в день підписання Сторонами цього
Договору.
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3.2. Підставою для перерахування коштів Позичальнику є оригінал цього Договору.
3.3. Грошові кошти передаються у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом їх
перерахування на поточний рахунок Позичальника, зазначений у п.12. цього Договору.
3.4. Позика вважається переданою Позичальникові в момент її зарахування на поточний рахунок
Позичальника.
3.5. Даний договір є заявою Позичальника на отримання позики, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту та цим Договором Позичальник підтверджує своє волевиявлення щодо отримання позики на умовах,
зазначених у цьому договорі.
3.6.
Забезпеченням
виконання
зобов’язань
за
даним
Договором
є
____________________________________________ (найменування предмета застави: устаткування, товари в
обороті, транспортний засіб тощо) відповідно до додаткового укладеного договору застави.
3.7. Додатковим забезпеченням зобов’язань за цим Договором є поручительство _______________
(код ЄДРПОУ _____________), а також поручительство фізичної особи ______________________
(ідентифікаційний номер __________________).
У забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором можуть укладатися інші договори, не
зазначені у даному пункті.
3.8. Позичальник зобов’язується застрахувати на весь період дії даного Договору на користь
Позикодавця предмет застави, переданий у забезпечення виконання зобов’язань за даним Договором, на
умовах, погоджених Позикодавцем.
4. СТРОК ПОЗИКИ ТА ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Строк позики розпочинається з моменту передання грошей за цим Договором і становить
__________ календарних (днів, місяців, років).
4.2. Строк, визначений у п. 4.1 цього Договору, може бути продовжений за домовленістю Сторін.
4.3. Позичальник зобов’язується повністю повернути Позикодавцеві суму отриманої позики та відсотки
за користування позикою не пізніше «___» ______________ 20___р.
4.4. Повернення позики Позичальником може здійснюватися одним платежем або частинами в строки
погоджені сторонами в графіку платежів.
4.5. Належною сплатою платежу Позичальником вважається надходження коштів на рахунок
Позикодавця.
4.6. Погашення позики та сплата відсотків за користування позикою визначається у Графіку платежів,
що є невід’ємним Додатком №1 до цього Договору.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «___» _____________ _______р. з
моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору складає __________________ (днів, місяців, років) та починає свій перебіг у
момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується «___» _____________ _______р.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Позикодавець має право:
7.1.1. на отримання відсотків за цим Договором;
7.1.2. вимагати повернення суми позики у випадках передбачених цим Договором та законом;
7.1.3. вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання
Позичальником перед Позикодавцем за цим Договором (якщо зобов’язання забезпечується заставою та/або
порукою);
7.1.4. відмовити Позичальнику в укладенні договору про споживчий кредит, у разі ненадання
Позичальником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, або на підставі інформації,
отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій;
7.1.5. вимагати дострокового повернення кредиту та слати процентів за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку:
- затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один
календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою , та за споживчим кредитом на
придбання житла –щонайменше на три календарні місяці;
- розірвання споживачем договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов‘язковим
для укладення договору про споживчий кредит, та не укладення протягом 15 календарних днів нового
договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Позикодавця.
7.2. Позикодавець зобов'язаний:
7.2.1. передати Позичальнику у строки та у розмірі, передбаченому цим Договором грошові кошти;
7.2.2. ознайомити Позичальника з інформацією, передбаченою ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; також надати Позичальнику додаткову
інформацію про 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), а також реквізити органів з питань захисту
прав споживачів;
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7.2.3. письмово повідомляти Позичальника про зміну місцезнаходження;
7.2.4. надати Позичальнику додаткову інформацію про:
а)
фінансову послугу, що пропонується Позичальнику, із зазначенням вартості цієї послуги для
Позичальника;
б) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
в) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової
послуги;
г) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою, внаслідок дострокового
припинення надання фінансової послуги;
д) розмір винагороди Позикодавця у разі, коли він пропонує фінансові послуги, що надаються іншими
фінансовими установами.
7.3. Позичальник має право:
7.3.1. розпоряджатися переданими коштами;
7.3.2. вимагати передачу грошових коштів у строки та у розмірі передбаченому цим Договором;
7.3.3. доступу до інформації щодо діяльності Позикодавця у відповідності та обсягах, передбачених ст.
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг;
7.3.4. протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від
договору про споживчий кредит без пояснення згідно з порядком відмови (ст. 15 Закону України “Про
споживче кредитування”), а саме:
а) про намір відмовитися від договору про споживчий кредит 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.7.3.4. цього Договору;
б) якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має буті засвідчене нотаріально або
подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій;
в) протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про
споживчий кредит 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 про споживчий кредит;
г) Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які та інші платежі у зв’язку з відмовою від договору
про споживчий кредит;
д) відмова від договору про споживчий кредит 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 про споживчий кредит, якщо такі послуги не були
фактично надані до дня відмови Позичальника від договору про споживчий кредит у порядку
визначеному законодавством;
є) право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
- договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення
нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
-споживчих кредитів, наданих на придбання робіт(послуг) виконання яких відбулося до закінчення
строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті.
7.4. Позичальник зобов'язаний:
7.4.1. повернути грошові кошти у строки та у розмірі передбаченому цим Договором;
7.4.2. сплатити проценти за цим Договором;
7.4.3. Використати кредит за призначенням.
7.4.4. Надавати Позикодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового
використання кредиту.
7.4.5. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування
кредитом, відповідно до графіка платежів.
7.4.6. Письмово повідомляти Позикодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів,
прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в
10 денний строк з моменту їх виникнення.
7.4.7. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Позикодавцем за цим Договором (якщо зобов’язання забезпечується заставою та/або порукою).
7.4.8. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати,
а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.
7.4.9. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за
користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.
8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ
ДОГОВОРУ
8.1.Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
8.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
8.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього
Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки, включаючи упущену вигоду.
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8.4. Позичальник, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має
відшкодувати Позикодавцю завдані цим збитки відповідно до закону
8.5. У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту
та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла
у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на
підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за
таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.
8.6. У разі порушення Позичальником вимог п. 4.3. цього Договору, Позикодавець має право
звернутися з позовом до суду про визнання правочину недійсним.
9. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення,
яке мало місце під час дії цього Договору.
9.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у цей Договір
можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
9.3. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у
чинному законодавстві.
9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, цей Договір може
бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
9.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у
чинному в Україні законодавстві.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ
10.1. 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, регламентуються цим Договором та відповідними
нормами чинного в Україні законодавства , а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового
обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи
інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні
умов цього Договору.
10.3. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення
несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
10.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за
умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
10.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською
мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
11. ПІДТВЕРДЖЕННЯ
11.1. Підтвердження, що клієнт ознайомлений з інформацією ч. 2 статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Внутрішніми
правилами про порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛРАЙЗ»_______________________________
(клієнт)
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОЛРАЙЗ»
місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз 7
код за ЄДРПОУ 40216355
р/р 26ХХХХХХХХХХХХ в ПАТ «ХХХХХХХ»,
МФО ХХХХХХ
Директор
________________________ Франковська О.В.

м.п.

ПОЗИЧАЛЬНИК
______________________________________
(найменування, ПІБ)
______________________________________
(місцезнаходження, адреса)
______________________________________
(реквізити)

_________________________ ( __________ )

м.п.
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Додаток №1
до Примірного договору про порядок надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах
фінансового кредиту
№_____ від ____________ р.
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
№

Основна сума
заборгованості

Відсотки за користування позикою
за період

Всього:
ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОЛРАЙЗ»
місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз 7
код за ЄДРПОУ 40216335
р/р 26ХХХХХХХХХХХХ в ПАТ «ХХХХХХХ»,
МФО ХХХХХХ
Директор
________________________ Франковська О.В.

м.п.

Період користування позикою

грн.
ПОЗИЧАЛЬНИК
______________________________________
(найменування, ПІБ)
______________________________________
(місцезнаходження, адреса)
______________________________________
(реквізити)

_________________________ ( __________ )

м.п.
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