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Додаток №2
до Внутрішніх правил про порядок надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЛРАЙЗ”
Примірний кредитний договір,
на підставі якого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ОЛРАЙЗ”
будуть надаватись кошти у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №______________
(про надання відновлювальної кредитної лінії)
м. Київ

“___” _________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЛРАЙЗ”, Код за ЄДРПОУ: 40216355,
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК №178 від 04.08.2016 року, Ліцензія на провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),
а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на підставі розпорядження
№1150 від 05.07.2018 року, (надалі за текстом - "Кредитор"), в особі ______________________, який(-а) діє
на підставі __________________________, з однієї сторони, та
Обрати необхідне в залежності від статусу Позичальника
(для ФОП)
Фізична
особа-підприємець
_______________________________,
(надалі
за
"Позичальник"), що зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності, з іншої сторони,

текстом

-

(для юридичної особи)
_______________________________________________, (надалі за текстом - "Позичальник"), від
імені якого на підставі ___________________ діє ___________________________, з іншої сторони,
що далі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожний окремо «Сторона», уклали цей Кредитний
договір (про надання відновлювальної кредитної лінії) (надалі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитор, на умовах, визначених цим Договором, відкриває відновлювальну відкличну кредитну
лінію (надалі – Кредитна лінія), з загальним лімітом в сумі, що визначена в п.1.2 цього Договору, в межах
якої надає Позичальнику в користування грошові кошти на умовах цього Договору (надалі – Кредит), а
Позичальник зобов’язується повернути наданий Кредит, сплатити проценти за його користування та здійснити
всі інші платежі за Кредитом у встановлених даним Договором розмірах і строки та виконати свої зобов’язання
за даним Договором в повному обсязі.
1.2. Загальний ліміт кредитної лінії на дату укладання цього Договору встановлюється в сумі
_____(_________) грн.__ коп. (далі – Загальний ліміт).
1.3. Кредит надається Позичальнику у вигляді окремих траншів (надалі – транш або черговий
транш), в межах Загального ліміту Кредитної лінії, який доступний Позичальнику на день надання чергового
траншу, на підставі відповідної заяви на отримання чергового траншу, поданої Позичальником за формою
Кредитора (надалі – Заява на транш).
1.3.1. Мінімальний розмір кожного траншу складає ______ (____)_____. Максимальний розмір
кожного окремого траншу не може перевищувати Загальний ліміт.
1.3.2. Строк користування Кредитом в межах кожного траншу не може перевищувати _____ (__)
місяців.
1.4. Кредит надається Позичальнику на наступні цілі:__________________________________.
(заповнити на підставі рішення КК щодо цільового використання Позичальником кредиту).
1.5. За користування Кредитом встановлюється фіксована процентна ставка в розмірі _____
(____)% річних, яка може бути змінена за взаємною згодою Сторін в порядку, визначеному у п.6.3. цього
Договору.
1.6. Термін дії Загального ліміту встановлено до «____» __________ 20___ року. Термін дії
Загального ліміту може бути припинений достроково, у випадках, передбачених цим Договором та з
урахуванням умов п.4.2 цього Договору. Термін користування Кредитом в межах кожного окремого траншу
визначається Сторонами в Додатковому договорі про надання траншу та в будь- якому випадку не може бути
пізніше терміну дії Загального ліміту, визначеного в цьому пункті Договору.
1.7. Позичальник зобов’язаний сплачувати Кредитору наступні комісії:
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(підпис Кредитора)

(підпис Позичальника)

обрати в необхідній редакції в залежності від рішення КК щодо порядку сплати комісії за надання
кредиту
(разова комісія, що сплачується Позичальником в дату укладання Договору)
- комісію за встановлення Загального ліміту за весь строк дії цього Договору, в розмірі ___% від
суми Загального ліміту, що становить __________ (________) гривень, яка сплачується одноразово в дату
укладання цього Договору;
або (комісія, яка сплачується Позичальником в дату надання чергового траншу)
- комісію за надання чергового траншу за кредитною лінією, в розмірі ___% від суми кожного
чергового траншу кредитної лінії. Сума комісії за надання кожного чергового траншу зазначається у
відповідному Додатковому договорі на транш та сплачується Позичальником в день надання кожного
чергового траншу, до моменту надання Кредитором відповідної суми траншу. При цьому комісія за надання
чергового траншу сплачується за кожен транш до тих пір, доки загальна сума наданих траншів не досягне
суми Загального ліміту. Комісія за надання чергового траншу не застосовується до сум траншів, які в
загальному підсумку перевищують суму Загального ліміту.
- комісію за збільшення Загального ліміту, в розмірі та порядку, який визначається відповідним
договором про внесення змін до цього Договору;
- комісію за розгляд змін умов Договору за ініціативою Позичальника, крім збільшення
Загального ліміту, в розмірі та порядку, який визначається відповідним договором про внесення змін до цього
Договору (далі за текстом - комісії).
1.8. Сторони домовилися, що Загальний ліміт, передбачений п.1.2. Договору, визначає межі
можливості отримання Позичальником Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором, та не може
розглядатися як розмір зобов’язань Кредитора щодо надання Кредиту, рівно як і обмеження розміру
зобов’язань Позичальника за цим Договором.
2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1. Кредитор надає Позичальнику Кредит на умовах його цільового використання, забезпечення,
строковості, повернення та плати за користування.
2.2. Для отримання чергового траншу Позичальник подає Кредитору Заяву на транш не пізніше 5
(п’яти) банківських днів до бажаної дати отримання відповідної суми чергового траншу, за виключенням
випадку отримання Позичальником Кредиту/відповідної суми траншу в день укладання цього Договору.
обрати в необхідній редакції в залежності від рішення КК щодо порядку сплати комісії за надання
кредиту
(разова комісія, що сплачується Позичальником в дату укладання Договору)
На підставі відповідної Заяви на транш Кредитор складає додатковий договір, в якому фіксується: сума
чергового траншу, строк траншу, цільове використання коштів, процентна ставка, банківські реквізити
Позичальника для переказу суми траншу (надалі – Поточний рахунок) (далі – Додатковий договір на
транш). Належним чином підписаний Сторонами Додатковий договір на транш є невід’ємною частиною цього
Договору та є підставою для надання Кредитором зазначеної в ньому суми траншу. Сума чергового траншу
надається Кредитором в безготівковій формі, шляхом банківського переказу суми чергового траншу, у валюті
Кредиту, на Поточний рахунок Позичальника.
або (комісія, яка сплачується Позичальником в дату надання кожного чергового траншу)
На підставі відповідної Заяви на транш Кредитор складає додатковий договір, в якому фіксується: сума
чергового траншу, строк траншу, цільове використання коштів, процентна ставка, банківські реквізити
Позичальника для переказу суми траншу (надалі – Поточний рахунок), а також сума комісії, що має бути
сплачена Позичальником за надання чергового траншу (далі – Додатковий договір на транш). Належним
чином підписаний Сторонами Додатковий договір на транш є невід’ємною частиною цього Договору та є
підставою для надання Кредитором зазначеної в ньому суми траншу. Сума чергового траншу надається
Кредитором в безготівковій формі, шляхом банківського переказу суми чергового траншу, у валюті Кредиту,
на Поточний рахунок Позичальника.
При цьому, доступний Загальний ліміт зменшується при отриманні Позичальником кожного траншу та
відновлюється при погашенні Позичальником частини наданого раніше Кредиту.
2.2.1. У випадку досягнення згоди між Сторонами щодо умов користування відповідним траншем,
укладається Додатковий договір на транш, якій підписується уповноваженими представниками Сторін та
скріплюється печатками Сторін та є невід’ємною частиною цього Договору.
2.3. Днем надання Кредиту вважається дата переказу суми Кредиту на Поточний рахунок
Позичальника, зазначений в Додатковому договорі на транш.
2.4. Позичальник має право отримувати Кредит в межах доступного Загального ліміту кредитної лінії
на дату надання траншу та з дотриманням обмежень передбачених п.1.3.1 та п.1.3.2. цього Договору.
2.5. Кредитор надає Позичальнику Кредит за умови виконання/додержання Позичальником на дату
отримання чергового траншу, наступних вимог:
2.5.1. наявність Поточного рахунку Позичальника;
2.5.2. відсутня прострочена заборгованість за Кредитом та/або нарахованими процентами за його
використання, та/або комісією, та/або штрафними санкціями;
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2.5.3. протягом дії цього Договору відсутня прострочена заборгованість за Кредитом та/або
нарахованими процентами за його використання, та/або комісією, та/або штрафними санкціями, більше 5
(п’яти) банківських днів підряд;
2.5.4. відсутній арешт коштів та/або призупинення операцій на Поточному рахунку Позичальника;
2.5.5. Позичальник не порушує взяті на себе обов’язки відповідно до цього Договору, в тому числі у
Кредитора відсутня інформація щодо виявлення порушень/настання умов, передбачених п.4.2. цього
Договору;
2.5.6. не порушено умови щодо забезпечення належного укладання та набуття чинності договорів
забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, що передбачені в п.5.1. цього Договору;
2.5.7. всі документи стосовно Позичальника, а також будь-якого предмету забезпечення та/або
поручителів, в тому числі й майнових, згідно з п.5.1. цього Договору, є прийнятними для Кредитора та
чинними на момент надання чергового траншу;
2.5.8. заяви та гарантії Позичальника, які викладені в п.8.1. цього Договору, залишаються в силі на
момент надання чергового траншу;
2.5.9. укладені та набрали чинності відповідні договори/поліси/сертифікати страхування майна, що є
предметом забезпечення згідно з п.5.1. цього Договору, із страховими компаніями, які погоджені із
Кредитором, відповідно до яких єдиним вигодонабувачем є Кредитор, та які формою та змістом є прийнятними
для Кредитора, з обов’язковим наданням Кредитору їх оригінальних примірників чи належним чином
засвідчених копій разом з документами, що підтверджують сплату страхового платежу (премії, внеску), в тому
числі чергового (у випадку погодження із Кредитором сплати страхового платежу (премії, внеску) частинами).
Вимоги цього пункту не застосовуються до траншу, який надається для сплати страхових платежів;
2.5.10. належним чином укладені та набрали чинності додаткові угоди (договори про внесення змін)
до договорів оренди/найму з орендарями/наймачами майна, що є предметом забезпечення згідно з п.5.1.
цього Договору, згідно з якими такі договори оренди/найму достроково припиняють чинність на вимогу
Кредитора у разі звернення стягнення на відповідне майно. При цьому зміст таких додаткових угод (договорів
про внесення змін) повинен бути прийнятним для Кредитора та Кредитору надані належним чином засвідчені
їх копії.
2.5.11. Позичальник сплатив Кредитору комісію за встановлення Загального ліміту/ комісію за
надання чергового траншу, у відповідності до вимог пункту 1.7. цього Договору, своєчасно та в повному
обсязі.
2.6. Кредитор має право не надавати Позичальнику чергових траншів в наступних випадках:
2.6.1. відсутність у Кредитора відповідних фінансових ресурсів;
2.6.2. отримання Кредитором рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, про застосування до Кредитора заходів впливу щодо зупинення, обмеження
або припинення здійснення кредитування та/або встановлення інших законодавчих обмежень, що не
дозволяють Кредитору надати відповідну суму коштів (обмеження/нормативи/ліміти щодо заборгованості на
одного позичальника, тощо);
2.6.3. у Кредитора є обґрунтовані підстави вважати, що заборгованість за цим Договором може бути
не повернута Позичальником (ст. 1056 Цивільного кодексу України), тощо.
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ТА СПЛАТИ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1. Проценти за користування Кредитом нараховуються Кредитором щомісячно, в останній день
місяця, кількість днів для розрахунку процентів визначається за методом «факт/факт» - метод розрахунку
процентів, за яким береться фактична кількість днів у місяці та році. При цьому при частковому погашенні
Кредиту, проценти за користування Кредитом нараховуються на залишок фактичного боргу за Кредитом на
початок дня в 00 годин 01 хвилин. При розрахунку процентів враховується день надання Кредиту і не
враховується день, в який здійснюється остаточне (повне) погашення Кредиту.
3.2. За користування Кредитом Позичальник сплачує Кредитору проценти в валюті Кредиту, що
нараховуються в розмірі, визначеному в п.1.5 цього Договору та з урахуванням інших положень цього
Договору.
3.3. Нараховані проценти за попередній календарний місяць користування Кредитом підлягають сплаті
Позичальником в період з __ (______) по __ (______) число (включно) місяця, наступного за місяцем,
за який були нараховані проценти.
При повному або достроковому повному погашенні заборгованості за Кредитом нараховані проценти
підлягають сплаті в дату повного погашення заборгованості за Кредитом.
У випадку виникнення простроченої заборгованості за Кредитом, нарахування процентів за
користування простроченою сумою Кредиту здійснюється за період починаючи з дня, в який виникла
прострочена заборгованість за Кредитом, по дату, яка передує фактичному погашенню простроченої
заборгованості за Кредитом.
3.4. Погашення заборгованості за кожним траншем здійснюється не пізніше кінцевого терміну,
встановленого у відповідному Додатковому договорі про надання траншу.
3.5. Погашення заборгованості за Кредитом, нарахованими процентами за користування Кредитом та
комісіями, штрафними санкціями та іншими платежами на користь Кредитора за цим Договором здійснюється
шляхом
перерахування
Позичальником
коштів
за
банківськими
реквізитами
Кредитора:
____________________________________, код ЄДРПОУ 40216355, (надалі – Рахунок або Рахунок
Кредитора) у строки/терміни визначені цим Договором.
Датою Погашення Заборгованості за Кредитом вважається дата зарахування коштів на Рахунок.
Якщо дата погашення Заборгованості за Кредитом припадає не на банківський день, то погашення
заборгованості за цим Договором переноситься на банківський день, наступний за таким не банківським днем.
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Банківський день - це позначений календарною датою інтервал часу, протягом якого виконуються
банківські операції, пов'язані з проведенням розрахункових документів.
3.6. Сторони домовились, що зарахування коштів в рахунок виконання зобов’язань Позичальника за
цим Договором здійснюється в наступній черговості:
- в першу чергу – прострочені нараховані проценти за Кредитом;
- в другу чергу – прострочені комісії;
- в третю чергу – щомісячні нараховані проценти за користування Кредитом;
- в четверту чергу – комісії;
- в п’яту чергу – прострочену суму Кредиту;
- в шосту чергу – суму Кредиту;
- в сьому чергу - штрафні санкції за прострочення сплати процентів за користування Кредитом;
- в восьму чергу – штрафні санкції за прострочення погашення суми Кредиту;
- в дев’яту чергу – інші штрафні санкції за цим Договором;
- в десяту чергу – дострокове погашення Кредиту в черговості отримання траншів за наявності залишку
грошових коштів Позичальника на Рахунку.
Кредитору належить право в односторонньому порядку, змінювати черговість погашення
Позичальником обов’язкових платежів за цим Договором.
4. ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ
4.1. Позичальник має право здійснювати дострокове повне або часткове погашення Кредиту в межах
фактичного залишку заборгованості за Кредитом, шляхом перерахування на Рахунок Кредитора коштів у
сумі, яку Позичальник бажає достроково погасити, протягом всього строку дії цього Договору. При цьому,
Кредитор здійснює зарахування коштів в рахунок виконання зобов’язань Позичальника в черговості згідно
п.3.6 цього Договору.
4.2. Сторони домовились, що згідно ст. ст.212, 1050, 1052 Цивільного кодексу України Кредитор
набуває право вимагати від Позичальника достроково погасити всю суму заборгованості за цим Договором, а
Позичальник зобов’язується на вимогу Кредитора достроково погасити Кредит в повному обсязі та сплатити
нараховані проценти за фактичний строк користування Кредитом, комісії, нараховані штрафні санкції та інші
платежі та нарахування за цим Договором (за їх наявності), що підлягають сплаті Позичальником на користь
Кредитора, у наступних випадках:
4.2.1. у разі порушення Позичальником терміну користування траншем, встановленого відповідним
Додатковим договором про надання траншу та/або порушення строку сплати нарахованих процентів за
користування Кредитом, що встановлений в п.3.3. цього Договору, та/або порушення строку сплати комісій,
що встановлені цим Договором, та/або при несплаті або частковій несплаті Позичальником в строк штрафних
санкцій за цим Договором, та/або порушення Позичальником строку сплати заборгованості за будь-яким іншим
договором, що укладений та/або буде укладений з Кредитором. При цьому датою, з якої у Кредитора виникає
право вимагати у Позичальника погашення заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є наступний
банківський день за останнім днем строку, в який Позичальник повинен був виконати зазначені в цьому пункті
Договору зобов’язання;
Обрати п.4.2.2. в залежності від Позичальника:
(для ФОП)
4.2.2. зміни місця реєстрації Позичальника без письмового повідомлення Кредитора, та/або початку
процедури припинення підприємницької діяльності Позичальника, та/або порушення господарським судом
справи про банкрутство Позичальника, та/або прийняття судом будь-яких рішень проти Позичальника, що
може призвести до звернення стягнення на істотну (більше 10%) частину активів (майна) Позичальника,
та/або погіршення фінансового стану Позичальника в порівнянні з фінансовим станом на момент укладення
цього Договору, що підтверджується поданими Позичальником документами, які передбачені п.п.7.1.3, 7.1.4
цього Договору, та/або використання кредиту не за цільовим призначенням, що підтверджується поданими
Позичальником документами, які передбачені п.7.1.13 цього Договору, та/або ненадання Позичальником
документів, які передбачені п.п.7.1.3, 7.1.4, 7.1.13. цього Договору, та/або недостатності забезпечення
виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому датою, з якої у Кредитора виникає
право вимагати у Позичальника погашення заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є наступний
банківський день за днем, коли Кредитору стало відомо про хоча б один з названих фактів.
(для ЮО)
4.2.2. зміни складу засновників (учасників) Позичальника без письмового повідомлення Кредитора,
та/або зміни складу осіб, уповноважених діяти від імені Позичальника та/або зміну підстав та об’єму
повноважень осіб, які ведуть справи з Кредитором без письмового повідомлення Кредитора, зміни
місцезнаходження Позичальника без письмового повідомлення Кредитора, та/або початку процедури ліквідації
та/або припинення та/або реорганізації Позичальника, та/або порушення господарським судом справи про
банкрутство Позичальника, та/або прийняття судом будь-яких рішень проти Позичальника, що може призвести
до звернення стягнення на істотну (більше 10%) частину активів (майна) Позичальника, та/або погіршення
фінансового стану Позичальника в порівнянні з фінансовим станом на момент укладення цього Договору, що
підтверджується поданими Позичальником документами, які передбачені п.п.7.1.3, 7.1.4 цього Договору,
та/або використання кредиту не за цільовим призначенням, що підтверджується поданими Позичальником
документами, які передбачені п.7.1.13 цього Договору, та/або ненадання Позичальником документів, які
передбачені п.п.7.1.3, 7.1.4, 7.1.13. цього Договору, та/або недостатності забезпечення виконання
Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому датою, з якої у Кредитора виникає право
вимагати у Позичальника погашення заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є наступний
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банківський день за днем, коли Кредитору стало відомо про хоча б один з названих фактів.
4.2.3. виявлення Кредитором фактів неможливості перевірки встановлених законодавством форм
звітності в зв’язку з їх ненаданням або невідповідністю вимогам чинного законодавства України порядку
ведення та складання бухгалтерського обліку та звітності Позичальником або його умисними діями. При цьому
датою, з якої у Кредитора виникає право вимагати у Позичальника погашення заборгованості за цим
Договором в повному обсязі, є наступний банківський день за днем, коли Кредитору стало відомо про хоча б
один з зазначених фактів;
4.2.4. при невиконанні або виконанні Позичальником неналежним чином будь-яких зобов’язань за цим
Договором та/або за будь-яким іншим договором, що укладений та/або буде укладений між Позичальником та
Кредитором. При цьому датою, з якої у Кредитора виникає право вимагати у Позичальника погашення
заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є наступний банківський день за днем, коли Кредитору
стало відомо про хоча б один з фактів, які вказують на це;
4.2.5. при розірванні (припиненні дії, визнані недійсними, неукладеними), при оскаржені в судовому
порядку будь-якого з правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за
цим Договором, в тому числі правочинів щодо страхування майна, що надано в забезпечення виконання
зобов’язань Позичальника за цим Договором; в разі набуття будь-якими третіми особами права стягнення на
предмет забезпечення, що забезпечує виконання зобов’язань Позичальником за цим Договором, та/або якщо
майно, що забезпечує виконання зобов’язань Позичальником за цим Договором, втрачено (знищено), істотним
чином пошкоджено або виникли обставини, за яких звернення стягнення стає неможливим. При цьому датою,
з якої у Кредитора виникає право вимагати у Позичальника погашення заборгованості за цим Договором в
повному обсязі, є наступний банківський день з дати розірвання (припинення дії) вказаних правочинів або з
дати, коли Кредитору стало відомо про виникнення зазначених обставин;
4.2.6. при припиненні дії цього Договору з причини іншої, ніж виконання зобов’язань або згода Сторін.
При цьому датою, з якої у Кредитора виникає право вимагати у Позичальника погашення заборгованості за
цим Договором в повному обсязі, є наступний банківський день з дати припинення дії цього Договору;
4.2.7. при невиконанні або неналежному виконанні Позичальником та/або поручителем/ями, в тому
числі майновим/и поручителем/ями, та/або будь-яких умов будь-якого з правочинів, вчинених з метою
забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором. При цьому датою, з якої у Кредитора
виникає право вимагати у Позичальника погашення заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є
наступний банківський день за днем, коли Кредитору стало відомо про хоча б один з фактів, які вказують на
зазначене;
Обрати п.4.2.8. в залежності від Позичальника:
(для ФОП)
4.2.8. виявлення Кредитором будь-яких фактів, що на думку Кредитора дають підстави вважати, що
Кредит може бути не повернуто Позичальником. При цьому датою, з якої у Кредитора виникає право вимагати
у Позичальника погашення заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є наступний банківський день
за днем, коли Кредитору стало відомо про такий факт;
(для ЮО)
4.2.8. виявлення Кредитором будь-яких фактів щодо осіб, які є засновниками (учасниками)
Позичальника або уповноважені діяти від імені Позичальника, що на думку Кредитора дають підстави вважати,
що Кредит може бути не повернуто Позичальником, та/або порушення кримінальної справи проти посадових
осіб та/або учасників (засновників) Позичальника та/або поручителя/ів, в тому числі майнового/их
поручителя/ів. При цьому датою, з якої у Кредитора виникає право вимагати у Позичальника погашення
заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є наступний банківський день за днем, коли Кредитору
стало відомо про хоча б один з таких фактів;
4.2.9. виявлення випадків нецільового використання Кредиту. При цьому датою, з якої у Кредитора
виникає право вимагати у Позичальника погашення заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є
наступний банківський день за днем, коли Кредитору стало відомо про факт порушення;
4.2.10. отримання Кредитором інформації про включення Позичальника до українського/міжнародного
переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні
санкції та/або виявлення фактів надання Позичальником недостовірної інформації про ідентифікацію, свій
фінансовий стан або сутність діяльності. При цьому датою, з якої у Кредитора виникає право вимагати у
Позичальника погашення заборгованості за цим Договором в повному обсязі, є наступний банківський день за
днем, коли Кредитору стало відомо про хоча б один з названих фактів;
4.2.11. виявлення факту внесення змін до договорів страхування майна, що надано в забезпечення
виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором, без письмового узгодження цих змін із Кредитором,
як єдиним вигодонабувачем за ними.
4.3. Сторони домовилися, що виникнення зобов’язання Позичальника достроково повернути
Кредитору всю заборгованість за цим Договором згідно п.4.2 цього Договору, тягне за собою виконання всіх
передбачених цим Договором платіжних зобов’язань Позичальника в строк або термін, що зазначений у
відповідній вимозі Кредитора, яка направляється Позичальнику в порядку, передбаченому п.14.1 цього
Договору.
У випадку порушення Позичальником встановленого у відповідній вимозі строку або терміну для
погашення всієї заборгованості за цим Договором кінцевий термін погашення Кредиту вважається таким, що
настав, та Позичальник зобов’язаний не пізніше останнього банківського дня після закінчення такого строку
або терміну, зазначеного у відповідній вимозі, погасити Кредит у розмірі фактичної заборгованості, нараховані
проценти за користування Кредитом, комісії та штрафні санкції, встановлені цим Договором.
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5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
5.1. Забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитором за цим Договором, в тому
числі щодо повернення Кредиту, сплати процентів за його користування та виконання інших фінансових
зобов’язань Позичальника за цим Договором, є: (обрати фактичне забезпечення по угоді відповідно до рішення
КК)
5.1._. іпотека нерухомого майна, а саме: __________________, що належить __________
найменування/ФОП ПІБ____ (ідентифікаційний код/РНОКПП ___)______________/ Позичальнику;
5.1._. застава рухомого майна, а саме: __________________, що належить _________
найменування/ФОП ПІБ____ (ідентифікаційний код/РНОКПП ___)______________/ Позичальнику;
5.1._. застава обладнання, а саме: __________________, що належить _________ найменування/ФОП
ПІБ____ (ідентифікаційний код/РНОКПП ___)______________/ Позичальнику;
5.1._. застава товарів в обігу, а саме: ____________________, що належить _________
найменування/ФОП ПІБ____ (ідентифікаційний код/РНОКПП ___)______________/ Позичальнику;
5.1._. застава майнових прав, а саме: права вимоги на отримання оплати за надані
послуги/поставленні
товари,
які
належать
Позичальнику/_____
найменування/ФОП
ПІБ____
(ідентифікаційний код/РНОКПП ___) на момент укладення цього Договору та ті, що виникнуть у майбутньому,
на підставі договорів, перелік яких зазначений у відповідному договорі застави майнових прав;
5.1._. застава майнових прав, а саме: право вимоги на поставку товару, що належать
Позичальнику/_____ найменування/ФОП ПІБ____ (ідентифікаційний код/РНОКПП ___) на підставі
договорів/контрактів, перелік яких наведений у відповідному договорі застави майнових прав;
5.1._. майнові права на грошові кошти, що належать ______ найменування/ФОП ПІБ____
(ідентифікаційний код/РНОКПП ___)/Позичальнику на підставі договору банківського вкладу, укладеного з
_____;
5.1._. порука _____ найменування/ ПІБ____ (ідентифікаційний код/РНОКПП ___);
(далі – предмет забезпечення), що передається у забезпечення Кредитору на підставі відповідних
договорів забезпечення, укладених з Кредитором та/або таких, що можуть бути укладені з Кредитором
додатково протягом дії цього Договору.
5.2. У разі недостатності суми, отриманої під час реалізації предмета застави (іпотеки) та/або майнових
прав у випадку звернення стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України, Кредитор має
право задовольнити свої вимоги за рахунок іншого майна Позичальника у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
6. ПРАВА СТОРІН
6.1. Крім прав, які випливають з інших положень цього Договору, Позичальник має право:
6.1.1. достроково розірвати цей Договір за умови повного погашення заборгованості за Кредитом,
нарахованими процентами за користування Кредитом, комісіями та штрафними санкціями, у випадку їх
наявності;
6.1.2. звертатись до Кредитора з клопотанням про перенесення строків/термінів платежу у разі
виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень;
6.1.3. на доступ до інформації щодо діяльності Кредитора у відповідності та обсягах, передбачених ст.
12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
6.2. Крім прав, які випливають з інших положень цього Договору, Кредитор має право:
6.2.1. перевіряти цільове використання Кредиту, що визначене в цьому Договорі, фінансовий стан
Позичальника, стан бухгалтерського обліку та всієї передбаченої чинним законодавством України звітності
Позичальника, всі документи, що необхідні для оцінки кредитоспроможності Позичальника, а також для
виконання вимог чинного законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення;
6.2.2. вимагати від Позичальника сплати простроченої заборгованості за Кредитом, нарахованих та
несплачених процентів за користування Кредитом, комісіями, а також сум штрафних санкцій, відшкодування
збитків, у випадках, передбачених умовами цього Договору;
6.2.3. вимагати від Позичальника забезпечити оформлення належним чином всіх копій документів
Позичальника та/або поручителів, в тому числі майнових поручителів, які надаються Кредитору у зв’язку з
виконанням цього Договору;
6.2.4. не застосовувати нарахування процентів, штрафних санкцій на суму заборгованості
Позичальника, у разі звернення Кредитора до суду з позовом або з моменту вчинення виконавчого напису
нотаріуса, а також інші права, відповідно до цього Договору.
6.2.5. відступати, передавати та будь-яким іншим чином відчужувати, а також передавати в заставу
свої права за цим Договором (повністю або частково), а також розкривати в таких випадках інформацію,
включаючи таку, яка відноситься до конфіденційної, або містить персональні дані Позичальника, або
відноситься до комерційної таємниці відповідно до законодавства України, третім особам протягом строку дії
цього Договору;
6.2.6. незалежно від настання терміну/строку виконання зобов’язань за цим Договором задовольнити
свої вимоги за рахунок предмету забезпечення, яке надане та/або може бути надане Позичальником та/або
майновими поручителями в забезпеченням виконання зобов’язань за цим Договором (в тому числі застави
майнових прав та/або іншого майна та/або грошових коштів), у разі невиконання чи неналежного виконання
Позичальником обов’язків за цим Договором та/або у разі невиконання чи неналежного виконання
поручителями та/або майновими поручителями, та/або гарантами своїх обов’язків за договорами
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забезпечення, та/або у випадку надання Позичальником та/або майновими поручителями, та/або
поручителями, та/або гарантами недостовірної інформації, що міститься в документах на отримання Кредиту.
6.3. Підписавши цей Договір Сторони досягли згоди, що за користування Кредитом встановлюється
фіксована процентна ставка, розмір якої встановлюється індивідуально для кожного окремого траншу та
погоджується Сторонами шляхом укладання Додаткового договору про надання чергового траншу.
7. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Крім зобов’язань, які випливають з інших положень цього Договору, Позичальник
зобов’язується:
7.1.1. забезпечувати своєчасне погашення кожного окремого траншу, відповідно до умов встановлених
Додатковими договорами про надання траншу, але в будь якому випадку не пізніше кінцевого терміну дії
Загального ліміту, визначеного в п.1.6 цього Договору, сплатити суму нарахованих процентів, комісій та
штрафних санкцій, а також відшкодувати збитки у розмірі, строки та у порядку, які передбачені цим
Договором;
7.1.2. не перевищувати Загальний ліміт, розмір якого передбачений цим Договором;
Обрати п.7.1.3 в залежності від Позичальника:
(для ФОП)
7.1.3. при укладанні цього Договору та протягом всього строку його дії: самостійно, не пізніше 10
(десяти) календарних днів з дати кінцевого терміну подання фінансової звітності до контролюючих органів
згідно діючого законодавства України, надавати Кредитору: Податкову декларацію платника єдиного податкуфізичної особи-підприємця (або іншу звітність визначену діючим законодавством України), та у разі
необхідності (на вимогу Кредитора), надавати документи, які підтверджують правовий статус, господарську
діяльність та платоспроможність Позичальника, виписки з рахунків Позичальника в банках, планові і звітні
дані, розрахунки та інші документи для оцінки кредитоспроможності Позичальника, включаючи, але не
обмежуючись, названими: розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості, розшифровку активів
(майна) та зобов’язань, розшифровку доходів та витрат, оборотно-сальдові відомості, договори, контракти,
рахунки-фактури тощо; забезпечувати безперешкодну перевірку в місці ведення підприємницької діяльності
Позичальника будь-якої отриманої від Позичальника інформації, цільового використання Кредиту.
Фінансова звітність, що подається Кредитору, має бути підготовлена згідно з чинним законодавством
України та повинна містити відмітку органів статистики про її подання. В разі подання фінансової звітності до
органів статистики в електронному вигляді, Кредитору надається звітність на паперових носіях разом з
роздрукованою копією квитанції, що підтверджує факт її подання. Ці документи повинні бути засвідчені
підписом Позичальника та скріплені печаткою (за наявності).
(для ЮО)
7.1.3. при укладанні цього Договору та протягом всього строку його дії: самостійно щоквартально, не
пізніше 35 (тридцяти п’яти) календарних днів з дати закінчення відповідного звітного квартального періоду, а
за результатами року – не пізніше 60 (шістдесяти) календарних днів з дати закінчення відповідного звітного
річного періоду, надавати Кредитору: баланс та звіт про фінансові результати на кожну звітну дату, та, у разі
необхідності, на вимогу Кредитора, надавати інші форми звітності та документи, які підтверджують правовий
статус, господарську діяльність, фінансовий стан та платоспроможність Позичальника, виписки з рахунків
Позичальника в банках, планові і звітні дані, розрахунки та інші документи для оцінки кредитоспроможності
Позичальника, включаючи, але не обмежуючись названими: розшифровку дебіторської та кредиторської
заборгованості, розшифровки всіх інших статей балансу, що становлять більше 5% валюти балансу,
розшифровку доходів та витрат, оборотно-сальдові відомості, висновки аудиторів, договори, контракти,
рахунки-фактури тощо; забезпечувати безперешкодну перевірку в місці ведення підприємницької діяльності
Позичальника будь-якої отриманої від Позичальника інформації, цільового використання Кредиту.
Фінансова звітність, що подається Кредитору, має бути підготовлена згідно з чинним законодавством
України та повинна містити відмітку органів статистики про її подання. В разі подання фінансової звітності до
органів статистики в електронному вигляді, Кредитору надається звітність на паперових носіях разом з
роздрукованою копією квитанції, що підтверджує факт її подання. Ці документи повинні бути засвідчені
підписами уповноважених осіб і печаткою суб’єктів такої фінансової звітності (за наявності).
7.1.4. на вимогу Кредитора надавати оригінали або належним чином засвідчені копії довідок банків,
де обслуговується Позичальник, з інформацією про:
- рух коштів на поточних рахунках Позичальника, відкритих в банках, з щомісячною розбивкою;
- максимальний ліміт заборгованості та строк дії договорів фінансування, укладених Позичальником з
банками-кредиторами чи іншими фінансовими установами, перелік та вид забезпечення, оформленого за
такими договорами фінансування, розмір фактичної заборгованості за укладеними договорами фінансування
(включаючи суму наданих такими банками гарантій, непокритих акредитивів) станом на останній календарний
день звітного кварталу, стан обслуговування такої заборгованості (наявність/відсутність простроченої
заборгованості) станом на останній календарний день звітного кварталу;
7.1.5. допускати працівників Кредитора в службові, виробничі, складські, торгівельні приміщення,
здійснювати необхідні дії для надання можливості Кредитору перевірки стану бізнесу, цільового використання
Кредиту, забезпеченості Кредиту. Кількість перевірок та їх строки визначаються Кредитором. Кредитор
повідомляє Позичальника про проведення перевірки за 1 (один) банківський день до її проведення
телефонним зв’язком та/або електронною поштою;
7.1.6. на вимогу Кредитора забезпечити вільний доступ уповноважених працівників Кредитора та/або
суб’єктів оціночної діяльності до майна, що є предметом забезпечення виконання зобов’язань Позичальником
за цим Договором (п.5.1.__. цього Договору)(додати номери необхідних пунктів, в залежності від наявних
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видів предмету забезпечення, що підлягає перевірці) з метою проведення перевірки його фактичної наявності
та стану;
7.1.7. протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту, коли відповідні відомості стали відомі
Позичальнику, письмово (з наданням належним чином засвідчених копій відповідних документів) повідомити
Кредитора про:
7.1.7.1. зміну осіб, уповноважених діяти від імені Позичальника, в тому числі й про зміну підстав та
об’єму повноважень осіб, які ведуть справи з Кредитором;
7.1.7.2. порушення господарським судом справи про банкрутство Позичальника;
7.1.7.3. прийняття будь-яким судом рішення, що може призвести до звернення стягнення на істотну
(більше 10%) частину активів (майна) Позичальника;
7.1.7.4. накладення арешту на кошти та/або будь-які інші активи (майно) Позичальника, початок
процедури звернення стягнення на будь-які активи (майно, кошти) Позичальника;
7.1.7.5. отримання кредитів/позик в інших банківських та/або фінансових установах, в тому числі з
наданням відомостей Кредитору щодо суми, строку, цільового використання та забезпечення кредиту;
7.1.7.6. надання гарантій або поручительств за виконання зобов’язань третіх осіб;
Обрати п.7.1.7.7. в залежності від Позичальника:
(Для ФОП)
7.1.7.7. внесення змін/зміну реєстраційних документів суб’єкта підприємницької діяльності,
паспортних даних, місця реєстрації та/або фактичного місця проживання, а також адреси для листування та
контактних номерів телефонів Позичальника, які зазначені в п.14.1 цього Договору, платіжних реквізитів, що
зазначені в п.16 цього Договору, тощо;
(Для ЮО)
7.1.7.7. внесення змін до установчих та/або реєстраційних документів Позичальника, зміну адреси
місцезнаходження, в тому числі фактичної адреси місцезнаходження, а також адреси для листування та
контактних номерів телефонів Позичальника, які зазначені в п.14.1 цього Договору, платіжних реквізитів, що
зазначені в п.16 цього Договору, тощо;
7.1.7.8. вчинення будь-яких дій, спрямованих на обтяження майна та/або майнових прав, які належать
Позичальнику на праві власності, заставою, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб;
7.1.8. до повного погашення заборгованості за цим Договором без попередньої письмової згоди на це
Кредитора:
Обрати п.7.1.8.1. в залежності від Позичальника:
(для ФОП)
7.1.8.1. не припиняти свою підприємницьку діяльність;
(для ЮО)
7.1.8.1. не здійснювати ліквідацію та/або припинення Позичальника як юридичної особи;
7.1.8.2. не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на обтяження майна та/або майнових прав, які
належать Позичальнику на праві власності, заставою, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб.
7.1.9. письмово повідомляти Кредитора про зміну основного місця проведення підприємницької
діяльності та про зміну найменування Позичальника, за 10 (десять) банківських днів до дати настання таких
змін, з подальшим наданням належним чином засвідчених копій відповідних документів;
7.1.10. не змінювати свій організаційно-правовий статус, не здійснювати реорганізацію (злиття,
приєднання, поділ, виділення, перетворення) Позичальника, не здійснювати зміну складу засновників
(учасників) Позичальника - без письмового повідомлення Кредитора. При цьому, повідомляти Кредитора про
намір проведення вказаних заходів не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів до початку проведення
цих заходів.
7.1.11. відшкодувати Кредитору збитки та витрати, пов’язані із примусовим стягненням заборгованості
за цим Договором, включаючи звернення стягнення на заставлене майно та/або майнові права (включаючи,
але не обмежуючись названими: витрати на сплату державного мита, інших обов’язкових зборів та платежів,
витрати на відрядження уповноважених осіб Кредитора, оформлення передбачених законодавством
документів, пов’язаних з примусовим стягнення заборгованості за цим Договором, включаючи звернення
стягнення на заставлене майно та/або майнові права);
7.1.12. використовувати Кредит за його цільовим призначенням згідно умов цього Договору;
7.1.13. на вимогу Кредитора, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати відповідної вимоги Кредитора,
надавати належним чином оформлені документи, що підтверджують цільове використання Кредиту, а саме:
договори, рахунки, рахунки-фактури, платіжні документи, акти приймання-передачі, накладні, митні
документи тощо;
7.1.14. без попереднього письмового узгодження з Кредитором не вносити будь-які зміни до договорів
страхування щодо майна, наданого Кредитору у якості забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором.
Подальші пункти додаються в залежності від виду забезпечення. Здійснити самостійно нумерацію
пунктів у хронологічній послідовності.
(додається у випадку передачу в заставу майна, яке потребує страхування та за наявності такої вимоги
у рішенні КК)
7.1.__. забезпечити чинність договорів страхування майна, що є предметом забезпечення згідно з п.
5.1.___. цього Договору (додати номера необхідних пунктів, в залежності від кількості видів предмету
забезпечення) протягом всього строку дії цього Договору на умовах та у страховій компанії, письмово
погоджених з Кредитором.
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(додається у випадку передачу в заставу майна, яке потребує експертної оцінки)
7.1.__. забезпечити отримання Кредитором протягом дії цього Договору оригіналу звіту про незалежну
оцінку майна, що є предметом забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором
(п.5.1.__. цього Договору) (додати номера необхідних пунктів, в залежності від кількості видів предмету
забезпечення), який виконаний сертифікованим суб’єктом оціночної діяльності, прийнятним та погодженим з
Кредитором за рахунок Позичальника, з періодичністю зазначеною у відповідних договорах забезпечення
кредиту (іпотечний договір, договір застави транспортного засобу, договір застави обладнання, договір
застави товарі в обороті, тощо), укладених з Кредитором та/або з третіми особами.
Обрати п.7.1.__. у випадку, якщо в заставі товари в обороті:
7.1.__. щомісячно (надалі – звітний місяць), не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним
місяцем, забезпечити надання виписок з балансу заставодавця за відповідним договором застави (п.5.1.__.
цього Договору), що підтверджують інформацію (станом на останній календарний день звітного місяця) про
фактичну наявність (вид товару, найменування, кількість, балансова вартість) та місцезнаходження майна
(товарів в обороті), що обліковується на балансі відповідного заставодавця та передане в заставу Кредитору
(п.5.1._ цього Договору), а також забезпечити надання довідки щодо залишку на вказану дату загальної
кількості майна (товарів в обороті), що обліковується на балансі відповідного заставодавця, з зазначенням в
тому числі кількості майна, що передане в заставу іншим фінансовим установам/банкам (крім Кредитора).
Додається у випадку наявності рішення КК щодо відтермінування обов’язку укладання договорів
забезпечення
7.1._. Забезпечити в термін до «__» _____ 20__ року, включно, укладання відповідного договору
забезпечення, предметом якого є майно, що передбачене п.п.5.1.__. 5.1.__ цього Договору.
7.2. Кредитор зобов’язується:
7.2.1. зберігати комерційну таємницю та нести відповідальність за її розголошення згідно з чинним
законодавством України;
7.2.2. повідомляти Позичальника про зміну своїх ідентифікаційних даних (місцезнаходження,
найменування, організаційно-правова форма тощо), контактних даних, а також іншу загальну інформацію, що
стосується Кредитора та третіх осіб, зазначених в цьому Договорі, через дошки оголошень в приміщеннях
Кредитора та шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Кредитора www.allrise.ua.
7.2.3. ознайомити Позичальника з інформацією, передбаченою ст.12 Закону України “Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
8. ГАРАНТІЇ
8.1. Позичальник цим засвідчує та гарантує, що:
8.1.1. Позичальник є суб’єктом підприємницької діяльності, який належним чином створений та існує
за законодавством України і має необхідну правоздатність для укладання та виконання умов цього Договору;
8.1.2. інформація, яка стала йому відома у зв‘язку із укладанням та виконанням цього Договору, щодо
якої Кредитором було вказано на її конфіденційність, не буде розголошена третім особам;
8.1.3. вся подана Позичальником інформація та його фінансові звіти, надані Кредитору для отримання
Кредиту, подані в завершеному та правильному стані, вірно відображають фінансове становище та результати
діяльності Позичальника, складені у відповідності до чинного законодавства, що регулює правила
бухгалтерського обліку та фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності;
8.1.4. будь-яка інформація, надана Позичальником на момент укладення цього Договору щодо
правоздатності Позичальника та повноти повноважень підписантів від імені Позичальника, автентичності
наданих Кредитору документів, фінансового стану Позичальника, здатності виконувати свої зобов’язання за
цим Договором, складу, стану та вартості майна та/або майнових прав, переданих Кредитору в забезпечення
зобов’язань за цим Договором відповідає дійсності, кваліфіковано перевірено Позичальником та/або за його
дорученням та на підставі наданої Позичальником інформації третіми особами, та надана Позичальником з
метою отримання Кредиту від Кредитора;
8.1.5. джерело погашення Кредиту є законним (легальним);
8.1.6. Позичальник не використовуватиме отриманий Кредиту в будь-яких протизаконних цілях;
8.1.7. Позичальник зобов’язується не здійснювати будь-яких дій/операцій, направлених на легалізацію
грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
8.2. Кредитор гарантує, що уклав цей Договір, покладаючись на гарантії і заяви, підтверджені
Позичальником у п.8.1. цього Договору. В зв‘язку з цим, якщо в будь-який час протягом дії цього Договору
будь-які із зазначених вище гарантій Позичальника виявляться такими, що не відповідають дійсності, це
вважатиметься випадком порушення умов цього Договору.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Позичальник несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору
відповідно до чинного законодавства України.
9.2. За порушення терміну погашення заборгованості за Кредитом в межах кожного окремого траншу
та/або кінцевого терміну дії Загального ліміту, визначеного в п.1.6. цього Договору, та/або порушення строку
погашення заборгованості за нарахованими процентами за користування Кредитом, передбаченого п.3.3 цього
Договору, та/або комісій, передбачених цим Договором, Позичальник сплачує Кредитору пеню в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме протягом відповідного порушення, від
суми простроченого платежу за кожен день прострочення. При розрахунку пені кількість днів визначається за
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методом «факт/факт», за яким береться фактична кількість днів у місяці та році. Пеня сплачується окремо від
процентів, комісій та штрафу, що підлягають сплаті відповідно до Договору.
9.3. За порушення цільового використання Кредиту, яке визначене в п.1.4. цього Договору,
Позичальник сплачує штраф у розмір 25 (двадцять п’ять) % від суми коштів, що використані не за цільовим
призначенням.
9.4. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Позичальника від виконання взятих на себе
обов’язків за цим Договором.
9.5. Сплата штрафних санкцій здійснюється шляхом зарахування Позичальником коштів на Рахунок
Кредитора.
9.6. У випадку порушення Позичальником вимог (одного та/або декількох), зазначених в п.7.1. цього
Договору, починаючи з дати, зазначеної у відповідному повідомленні, яке Кредитор направляє Позичальнику
у порядку, передбаченому п.14.1 цього Договору, Позичальник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 25
000 (двадцять п’ять тисяч) грн. 00 коп., за кожне порушення.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань (обов’язків) за Договором
у разі, коли таке невиконання стало прямим наслідком безпосереднього впливу обставин непереборної сили,
зокрема, повеней, пожеж, землетрусів, та інших стихійних лих, бойових дій, блокад, масових заворушень,
страйків, терористичних актів (далі – «Форс-мажор»), виникнення та вплив яких на діяльність Сторін
знаходились поза контролем Сторони, яка потрапила під вплив вказаних обставин, а також про існування
яких Сторона не була заздалегідь поінформована. Після припинення впливу обставин непереборної сили
зобов’язання за Договором, строк/термін виконання яких сплив/настав, підлягають негайному виконанню.
Сторони не звільняються від відповідальності, якщо Форс-мажор настав під час дії прострочення виконання
Стороною відповідного зобов’язання. Форс-мажор має бути підтверджений висновком Торгово-промислової
палати України.
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні даного Договору чи у зв’язку з
ним, або випливають з нього у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або
визнання недійсним, підлягають врегулювання шляхом переговорів. Якщо Сторони не дійшли згоди із спірних
питань в процесі переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно із законодавством України.
12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Цей Договір є обов’язковим для правонаступників Сторін, які підписали цей Договір. При цьому
Позичальник не має права передавати всі або будь-яку частину своїх прав та/або обов’язків третім особам без
попередньої письмової згоди Кредитора.
12.2. Позичальник надає дозвіл Кредитору на збір, отримання, обробку, зберігання та конфіденційне
використання інформації, що стосується безпосередньо Позичальника, та яка стала відомою Кредитору у
зв'язку з діловими стосунками з Позичальником. Цей дозвіл розуміється Сторонами як надання Позичальником
згоди Кредитору на розкриття інформації про Позичальника, включаючи таку, яка відноситься до банківської
таємниці відповідно до законодавства України, третім особам, в тому числі:
●
фінансовим установам, які є або можуть бути наступними кредиторами при укладенні договорів
або проведенні переговорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за даним Договором;
●
агентствам (колекторським агентствам), іншим особам, що займаються стягненням
заборгованості та/або надають послуги з обслуговування кредитної заборгованості та/або інформаційного
забезпечення клієнтів Кредитора;
●
бюро кредитних історій, включаючи передання інформації про себе, що визначена ст. 7 Закону
України «Про організацію формування та обігу кредитних історій”, до ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро
кредитних історій», що знаходиться за адресою: 02002 м. Київ, вул. вул. Євгена Сверстюка, 11; ПрАТ
«Міжнародне бюро кредитних історій», що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд 65, оф.
306; ТОВ «Українське бюро кредитних історій», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,
буд. 1-д; ТОВ «Роздрібне бюро кредитних історій» що знаходиться за адресою: 02000, м.Київ, Проспект
Перемоги, 108/1;
●
аудиторам, суб’єктам оціночної діяльності, рейтинговим агентствам, незалежним юридичним
радникам, інвестиційним, фінансовим та іншим консультантам (юридичним та фізичним особам) у разі, якщо
відповідна експертиза (оцінка) інформації, що становить комерційну таємницю за цим Договором, є необхідною
для здійснення Кредитором фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайної діяльності;
●
третім особам - у випадках порушення умов цього Договору, з метою захисту Сторони, права
та інтереси якої порушено;
●
страховим компаніям в межах необхідних для укладання договорів страхування;
●
іншим особам, яким відповідно до чинного законодавства Кредитор зобов’язаний розкривати
таку інформацію.
У випадку розкриття Кредитором інформації про Позичальника третім особам, визначеним в цьому
пункті Договору, Позичальник не буде мати жодних претензій до Кредитора у майбутньому.
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного
виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором.
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Обрати п.13.2 в залежності від Позичальника:
(для ФОП)
13.2. Укладаючи даний Договір Позичальник усвідомлює свої дії, якими може керувати та не перебуває
під впливом помилки, обману, насилля, загрози.
(для ЮО)
13.2. Укладаючи даний Договір, уповноважений представник Позичальника усвідомлює свої дії, якими
може керувати, та не перебуває під впливом помилки, обману, насилля, загрози.
13.3. Будь-які зміни, додатки чи доповнення до цього Договору оформлюються додатковими
договорами Сторін в письмовій формі і є його невід’ємними частинами, крім змін, які зазначені в п.13.4. цього
Договору.
13.4. Кредитор має право в односторонньому порядку змінити Рахунок, що зазначений у п.3.5. та у
розділі 16 цього Договору, про що додатково повідомляє Позичальника шляхом розміщення інформації на
офіційному сайті Кредитора – www.allrise.ua та/або шляхом направлення відповідного повідомлення на
електронну адресу Позичальника, що зазначена в п.14.1. цього Договору, не пізніше, ніж за 1 (один)
календарний день до дати застосування зазначених змін.
13.5. У разі якщо Договір буде змінено або розірвано, Позичальник не має права вимагати повернення
того, що було виконане ним за зобов’язаннями до моменту зміни або розірвання цього Договору.
13.6. Якщо Договір буде розірвано у зв’язку з істотним порушенням Позичальником умов цього
Договору, Кредитор має право вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням цього
Договору.
13.7. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін,
які мають однакову юридичну силу.
14. АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ
14.1. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі, якщо
вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом за адресами
Сторін, що зазначені в цьому пункті Договору та/або вручені особисто. Датою отримання таких повідомлень
буде вважатися дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача або дата їх особистого вручення.
Письмове повідомлення (з відміткою про отримання) про зміну адреси для листування однією Стороною іншу
Сторону не потребує внесення змін до цього пункту Договору.
Якщо Позичальник письмово не повідомив Кредитора відповідно до умов п.7.1.7. цього Договору про
зміну адреси для листування в строки, встановлені п.7.1.7 цього Договору, повідомлення надіслане
Кредитором за адресою для листування, зазначеною в цьому пункті Договору, буде вважатися зроблене
належним чином.
Адреси для листування:
Позичальник:
Адреса: _________________________________
Тел.: +380 (44) _________
Факс: +380 (44) ________
Кредитор:
Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз 7
Тел.: +380 (44) 333 92 43
14.2. Належним чином оформлені, підписані та засвідчені печатками документи, зокрема Заява на
транш/Додатковий договір на транш, тощо, відправлені електронною поштою у вигляді скан-копій, мають
повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути
подані до судових інстанцій в якості належних і допустимих доказів.
14.3. Сторони домовились, що будь-які письмові повідомлення, які Сторони відправляють одна одній
в оригіналі (рекомендованим листом, кур’єром), можуть додатково передаватися по електронній пошті (у
вигляді скан-копій):
14.3.1. від Позичальника: __________________________
14.3.2. від Кредитора: info@allrise.ua
15. ПІДТВЕРДЖЕННЯ
15.1. Цим підписом Позичальник підтверджує, що ознайомлений з інформацією, наданою Кредитором
в повному обсязі за переліком, визначеним статтею 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”, та чинними Внутрішніми правилами про порядок надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ОЛРАЙЗ”, та підтверджує, що свій примірник Кредитного договору отримав:
«__» ______ 20__ року _______________________________________________ _____________________
(посада та ПІБ для ЮО) або (ПІБ для ФОП)
(підпис, м.п.)
16. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
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(підпис Позичальника)

КРЕДИТОР:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ОЛРАЙЗ”
Адреса місцезнаходження: Україна, 01021,
м. Київ, Кловський узвіз 7
Код ЄДРПОУ 40216355
Не є платником ПДВ
Поточний рахунок № _____________________
e-mail: info@allrise.ua
посада
________________/_____________/
ПІБ уповноваженої особи
(М. П.)

Для юридичних осіб
ПОЗИЧАЛЬНИК:
__________________
Адреса
місцезнаходження:
_________________
Код за ЄДРПОУ
Є / Не є платником ПДВ
Поточний рахунок № _______
e-mail:
посада
__________________/______________/
ПІБ уповноваженої особи
(М. П.)

Для ФОП
ПОЗИЧАЛЬНИК:
Фізична особа-підприємець
__________________
Реєстраційний
номер
облікової
картки
платника податку
Адреса реєстрації: _________________
Адреса фактичного місцезнаходження:
Поточний рахунок № _______
e-mail:
_________________/_______________/
ПІБ Позичальника
(М.П.)
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(підпис Позичальника)

