
За Позикодавця 
Директор  
 
_____________________ /О.Л. Байрачний/ 

М.П. 

За Позичальника 
Директор  
 
_____________________ /_____________/ 

М.П. 
1 

 

ДОГОВІР № ________ 
про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту 

 
м. Київ          "__" _________ 2021 року 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК ЄВРОКРЕДИТ", ідентифікаційний код 

40932411, місцезнаходження: 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 120, офіс 17, здійснює свою 
діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 860 від 19.01.2017р. (надалі 
іменується "Позикодавець") в особі Директора Байрачного Олександра Леонідовича, який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "____________", ідентифікаційний код 
_______, місцезнаходження: _______________________ (надалі іменується "Позичальник"), в особі 
Директора _____________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом 
іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей Договір про надання коштів у позику, в тому 
числі на умовах фінансового кредиту (надалі іменується "Договір") про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Позикодавець на умовах цього Договору надає Позичальнику грошові кошти в сумі 

_________________ (__________________ грн. 00 коп.) гривень (далі – "Сума позики"), а 
Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві суму грошових коштів в українських гривнях до "__" 
_______ 202_ року та сплатити проценти за весь період користування грошовими коштами відповідно до 
умов цього Договору. 

1.2. Процентна ставка за цим договором погоджується Сторонами, є фіксованою та становить 
__% (____________) процентів річних. Орієнтовна сума процентів за користування позикою становить 
____________ (_________________ грн. 00 коп.) гривень. 

1.3. Позичальник зобов’язується повернути суму позики та сплатити проценти за користування 
позикою, зазначені у п.1.2 цього Договору, у повному обсязі шляхом внесення платежів на рахунок 
Позикодавця згідно наступного графіку платежів: 

№ 
Дата 

платежу 
Сума платежу, 

грн. 

Сума процентів, 
грн. 

Сума позики, 
грн. 

Залишок суми позики, 
грн. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

   Всього, грн.      

 
1.4. Строк дії договору становить ___________ календарних місяців з "__" ______ 2021 р. до 

"__" _________ 202_ р. включно. 
Позика надається строком на __ місяців з "__" ______ 2021 р. до "__" _________ 202_ р. включно. 
Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало 

місце під час дії цього Договору та не припиняє нарахування Позикодавцем процентів за Договором у частині 
невиконаних зобов’язань. 

1.5. Позичальник зобов’язується повернути Суму позики до "__" ________ 202_ р. включно. 
 
2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИКИ 
2.1. Забезпечення зобов’язань за цим Договором не передбачено. 
2.2. Сплата Позичальником вартості інших послуг пов’язаних з укладенням цього договору та 

погашенням позики не передбачена. 
 
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ 
3.1.  Позика надається Позикодавцем шляхом перерахування суми коштів, визначеної в п.1.1 даного 

Договору, на поточний рахунок Позичальника, зазначений у даному Договорі. Датою передачі коштів у позику 
згідно з даним Договором є дата списання відповідної грошової суми з банківського рахунку Позикодавця. 

3.2. Повернення позики Позичальник здійснює у строки, визначені цим Договором. Датою повернення 
відповідної суми коштів, чи то процентів за користування коштами, чи то Суми позики, є дата зарахування 
відповідної суми коштів на банківський рахунок Позикодавця. 

3.3. Якщо останній день для сплати Суми позики або процентів за користування позикою припадає на 
вихідний або святковий день, то такий платіж повинен бути здійснений в останній робочий (банківський) день, 
що передує такій даті платежу. 



За Позикодавця 
Директор  
 
_____________________ /О.Л. Байрачний/ 

М.П. 

За Позичальника 
Директор  
 
_____________________ /_____________/ 

М.П. 
2 

 

3.4. Нарахування процентів по Договору здійснюється Позикодавцем відповідно до графіку 
платежів, вказаного у п. 1.3. цього Договору. 

3.5. Проценти за користування позикою, передбачені у п. 1.2 даного Договору, сплачуються 
Позичальником, згідно п. 1.3 цього Договору. Сума процентів може бути перерахована у випадку дострокового 
погашення заборгованості або в день дострокового розірвання цього Договору відповідно до умов Договору, а 
також у разі прострочення повернення позики. У разі якщо останній день для сплати (погашення) процентів 
припадає на вихідний або святковий  день, то така сплата здійснюється в останній робочий (банківський) день, 
що передує такій платі. Для здійснення оплати процентів, передбачених даним пунктом Договору, а також 
будь-яким іншим пунктом даного Договору, Позичальнику не потрібно отримувати від Позикодавця додаткових 
документів, як то Рахунку на оплату тощо. Позичальник погоджується з тим, що Даного Договору достатньо 
для здійснення оплати процентів за позикою, а також для здійснення повернення Суми позики Позикодавцю. 
Позичальник також погоджується з тим, що він не має права посилатися на відсутність будь-яких документів 
від Позикодавця, крім самого тексту даного Договору, як на підставу не здійснювати або затягувати здійснення 
чергової оплати процентів або Суми позики. Зазначені вище в даному пункті правила застосовуються до всіх 
грошових зобов’язань Позичальника, передбачених даним Договором. 

3.6. У разі якщо Сума позики залишається неповернутою після закінчення строку надання позики, 
передбаченого у п. 1.4 даного Договору, на таку суму неповернутих коштів продовжують нараховуватися 
проценти, до моменту фактичного повернення коштів Позикодавцю. 

3.7. Позика вважається повернутою в момент зарахування суми коштів на банківський рахунок 
Позикодавця, зазначений  у розділі 10 цього Договору. 

3.8. Деталізована інформація щодо визначення орієнтовної сукупної вартості позики при 
нарахуванні основних процентів у відповідності умов Договору визначена у цьому Договорі. 

3.9. За умови дотримання умов цього Договору, орієнтовна сукупна вартість позики, включаючи 
витрати пов’язані із оформленням забезпечення позики, зазначена у п. 1.2. цього Договору. 

3.10. У разі застосування штрафних санкцій передбачених цим Договором через порушення умов 
Договору в частині строків оплати процентів та суми позики, орієнтовна сукупна вартість позики збільшиться 
на суму нарахованих пені, процентів та інфляційних нарахувань передбачених цим Договором. 

3.11. Суми та строки платежів розраховуються на дату підписання Договору. У випадку виникнення 
будь-яких змін, за ініціативою Сторони або Сторін або на підставі законодавства України чи умов Договору, 
дані умови може бути змінено шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди. 

3.12. У разі якщо у Позичальника є будь-яка заборгованість перед Позикодавцем за іншими 
зобов’язаннями, не пов’язаними з даним Договором, то Позикодавець має право в односторонньому порядку 
всі платежі, що будуть надходити від Позичальника за даним Договором зараховувати в першу чергу в рахунок 
погашення заборгованості Позичальника за такими іншими зобов’язаннями, не пов’язаними з даним 
Договором, до повного погашення такої заборгованості. У такому разі буде зменшуватися заборгованість 
Позичальника за іншими зобов’язаннями, а відповідні платежі Позичальника за даним Договором будуть 
вважатися такими, що не сплачені, та підлягатимуть подальшій оплаті. 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 
4.1. Позикодавець зобов'язується: 
4.1.1.  З урахуванням умов, встановлених цим Договором, надати позику у розмірі, визначеному в 

п.1.1 даного Договору. 
4.1.2. Забезпечити Позичальника консультаційними послугами з усіх питань, що стосуються цього 

Договору. 
4.1.3. Ознайомити Позичальника з правами, передбаченими нормою ст.12 Закону України "Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Правилами про порядок надання 
коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту та 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. 

4.1.4. Повідомляти Позичальника про зміну даних, визначених розділом 10 цього Договору протягом 3 
(трьох) днів, з моменту виникнення таких змін, шляхом направлення повідомлення у спосіб визначений цим 
Договором. 

4.1.5. Виконувати інші зобов’язання передбачені цим Договором. 
 
4.2. Позичальник зобов'язується: 
4.2.1. Надати Позикодавцю усі необхідні документи для укладення цього Договору та достовірну 

інформацію щодо своєї особи, фінансового стану. 
4.2.2. Повернути отриману суму позики у встановлені цим Договором строки. 
4.2.3. Своєчасно сплачувати проценти за користування позикою на умовах і в порядку, передбачених 

цим Договором. 
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4.2.4.  Повідомляти Позикодавця про зміну даних визначених розділом 10 цього Договору протягом 3 
(трьох) днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення повідомлення у спосіб визначений 
Договором. 

4.2.5. Протягом всього строку дії  Договору самостійно або на вимогу Позикодавця надавати документи, 
що підтверджують платоспроможність Позичальника, зокрема інформацію щодо фінансово-господарської 
діяльності Позичальника: банківські довідки про рух грошових коштів по поточним рахункам Позичальника в 
банках за звітний період та стан заборгованості за кредитними операціями в банках, де у Позичальника 
відкриті поточні рахунки та інших фінансових установах, бухгалтерську та статистичну звітність; розшифровки 
дебіторської та кредиторської заборгованості. 

 
4.3. Позикодавець має право: 
4.3.1. Вимагати повернення суми позики, у тому числі у формі фінансового активу; 
4.3.2. На забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором; 
4.3.3. На задоволення вимог, передбачених цим Договором, у разі невиконання зобов’язань 

Позичальником; 
4.3.4. Проведення аналізу документів Позичальника, що підтверджують його платоспроможність; 
4.3.5. Вимагати дострокового повернення суми позики та всіх передбачених платежів за цим 

Договором у разі порушення Позичальником зобов’язань за цим Договором; 
4.3.6. Відступити право вимоги за цим Договором з наступним повідомленням Позичальника щодо 

укладення Позикодавцем з цього приводу договору. 
4.3.7. Інші права, передбачені чинним законодавством України. 
 
4.4. Позичальник має право: 
4.4.1. Отримувати від Позикодавця консультаційну допомогу з усіх питань, що стосуються позики; 
4.4.2. Отримувати інформацію з питань фінансових послуг, які надає Позикодавець, а також 

інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України; 
4.4.3. Доступу до інформації щодо діяльності Позикодавця у відповідності та обсягах, передбачених 

ч. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; 
4.4.4. Звернутися до Позикодавця з питання пролонгації терміну дії Договору; 
4.4.5. Здійснювати дострокове погашення позики, з обов’язковою оплатою всіх процентів за період 

користування коштами, переданими в позику. У такому разі Позикодавець має право в односторонньому 
порядку самостійно зараховувати кошти, що будуть надходити від Позичальника при достроковому поверненні 
Суми позики в наступному порядку: (1) основна заборгованість з повернення Суми позики; (2) нараховані 
проценти; (3) нараховані штрафні санкції. 

4.4.6. Інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України. 
 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 
5.1. Позичальник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати передбачені проценти за 

користування позикою. У разі порушення строків сплати будь-якого з платежів, погоджених Сторонами, 
Позичальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка обчислюється від суми простроченого 
платежу за кожен день прострочення. Пеня нараховується до моменту повного погашення заборгованості. 

5.2. Позичальник, який прострочив строк виконання грошового зобов’язання за цим Договором з 
оплати процентів та та/або суми позики, на вимогу Позикодавця зобов’язаний сплатити 30% річних від 
простроченої суми позики та/або суми неоплачених процентів. Міра відповідальності, передбачена даним 
пунктом Договору може застосовуватися одночасно із застосуванням до Позичальника відповідальності, 
передбаченої у п. 5.1 даного Договору. 

5.3. У випадку коли Позикодавцем застосовані до Позичальника штрафні санкції у вигляді пені, 
остання розраховується Позикодавцем з дати виникнення обставин, що є підставою до застосування пені, до 
дати припинення цих обставин включно. Отримані від Позичальника грошові кошти Позичальник враховує в 
день їх зарахування. 

5.4. Закінчення строку дії цього Договору не припиняє нарахування процентів за користування 
позикою у разі прострочення Позичальником строку повернення позики. Проценти в такому разі продовжують 
нараховуватися на суму неповернутої позики у розмірі, встановленому у п.п. 1.2 та 1.3 даного Договору, до 
моменту повернення Суми позики у повному обсязі. Датою повернення позики або її частини вважається дата 
зарахування відповідної суми коштів на банківський рахунок Позикодавця, вказаний у даному Договорі. 

 
6. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ  
6.1. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Сторонами в період його дії на підставі 

взаємної згоди. 
6.2.  Будь - які зміни та/або доповнення умов даного Договору, якщо інше не встановлено умовами 

цього Договору, мають юридичну силу в тому випадку, якщо вони оформлені письмово, підписані 
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повноважними представниками Сторін, якщо інше не встановлено Договором. 
 
7. ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
7.1. Припинення дії Договору здійснюється відповідно до положень цього Договору та діючого 

законодавства України. 
7.2. Договір може бути припинений за взаємною згодою Сторін шляхом підписання Додаткової 

угоди. 
7.3. Договір може бути розірваний з ініціативи Позикодавця у разі надання Позичальником 

недостовірної інформації для укладення цього Договору та у разі відкриття провадження судом по справам з 
майновими вимогами до Позичальника чи відкриття виконавчого провадження з майновими вимогами до 
Позичальника, виявлення інших боргів Позичальника. 

7.3. Договір може бути розірваний з ініціативи Позичальника у випадку невиконання Позикодавцем 
зобов'язань по перерахуванню Позики відповідно до умов цього Договору. 

7.4. Позичальник має право розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення позики 
та сплати процентів за користування позикою. 

 
8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 
8.1. Позикодавець зобов'язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану 

Позичальника, яка складає конфіденційну інформацію, за виключенням випадків, коли розкриття 
конфіденційної інформації без погодження з Позичальником є обов'язковим для Позикодавця у відповідності з 
чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором. 

8.2. Позичальник погоджується, що умови, передбачені п.8.1 цього Договору щодо збереження 
конфіденційної інформації, не поширюються на випадки розкриття Позикодавцем третім особам інформації 
щодо Позичальника, якщо такий обов'язок встановлено законами України. 

8.3. Позичальник зобов'язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану 
Позикодавця, яка стала йому відома у зв’язку з даним Договором. У разі якщо така інформація буде 
розголошена Позичальником, Позикодавець має право пред’явити Позичальнику вимогу про компенсацію 
завданих Позикодавцю таким розголошенням збитків, а Позичальник зобов’язується компенсувати такі збитки 
Позикодавцю. 

 
9. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ 
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до "__" _______ 

202_ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним 
Договором. 

9.2. Правовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством 
України. 

9.3. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує: свою здатність виконувати умови цього 
Договору; що він володіє всіма необхідними документами, що необхідні для оформлення даного Договору; на 
день підписання Договору відсутні будь-які судові спори, розслідування з боку державних контролюючих 
та/або правоохоронних органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та 
платоспроможність Позичальника; надані Позичальником документи для розгляду питання про надання позики 
та інші документи, пов'язані з обслуговуванням позики не містять будь-яких недостовірних відомостей, 
складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством; відсутні будь-які перешкоди для 
виконання цього Договору на день його підписання; Позичальник повністю розуміє всі умови цього Договору, 
свої права та обов'язки за цим Договором і погоджується з ними; у Позичальника є всі необхідні повноваження 
від засновників (учасників, акціонерів, співвласників тощо) та інших органів управління Позичальника, 
необхідні для укладання та виконання цього Договору; цей Договір не суперечить будь-яким договірним 
обмеженням, що є обов'язковими для Позичальника чи його Статуту, іншим установчим документам. 

9.4. Про зміну будь-яких контактних даних кожна зі Сторін зобов'язана письмово інформувати іншу 
Сторону шляхом направлення цінного листа з описом вкладення на адресу місцезнаходження Сторони, 
зазначену вище в даному пункті Договору, або шляхом вручення особисто керівнику підприємства Сторони чи 
уповноваженому представнику Сторони. Ризик неповідомлення про зміну відповідних реквізитів несе Сторона, 
яка змінила такі реквізити і не повідомила про це іншу Сторону у порядку, передбаченому даним пунктом. В 
такому разі всі повідомлення та кореспонденція, що були здійснені за контактними даними, зазначеними у 
даному пункті Договору, вважаються належними. 

9.5. Всі повідомлення/ листи/ вимоги, які направляються Сторонами одна одній у відповідності з 
цим Договором за допомогою пошти або кур’єрської служби вважаються поданими належним чином, якщо 
вони надіслані цінним листом з описом або кур'єром за місцезнаходженням відповідної Сторони. Відправлення 
повідомлення за адресою Позичальника вважається дата, зазначена на повідомленні про вручення, яка 
надається Позикодавцю відділенням зв'язку при отриманні листа з повідомленням про вручення Позичальнику, 
або дата, зазначена в повідомленні, яке отримане Позичальником особисто. Повідомлення/ лист/ вимога 



За Позикодавця 
Директор  
 
_____________________ /О.Л. Байрачний/ 

М.П. 

За Позичальника 
Директор  
 
_____________________ /_____________/ 

М.П. 
5 

 

направлена Позикодавцем також вважається отриманою Позичальником у разі відмови Позичальника від 
одержання такого повідомлення/ листа/ вимоги, закінчення встановленого строку зберігання повідомлення/ 
листа/ вимоги на поштовому відділенні або неможливість його вручення у зв'язку з відсутністю Позичальника 
за зареєстрованою адресою (місцезнаходженням), зазначеному у реквізитах цього Договору та у п. 9.4 даного 
Договору. 

9.6. Позичальник погоджується з тим, що права вимоги Позикодавця за даним Договором можуть 
бути відступлені третій особі без згоди Позичальника. 

9.7. Будь-які платежі за цим Договором, що їх здійснює Позичальник, здійснюються на банківський 
рахунок Позикодавця, зазначений у розділі 10 даного Договору. У разі отримання рахунку від Позикодавця з 
банківськими реквізитами, відмінними від тих, що вказані у розділі 10 даного Договору (зокрема у разі 
нарахування пені за даним Договором), Позичальник зобов’язаний отримати письмове підтвердження від 
Позикодавця за підписом керівника про те, що банківські реквізити Позикодавця змінилися. В іншому випадку 
платіж, здійснений Позичальником на банківський рахунок, відмінний від того, що вказаний у розділі 10 даного 
Договору, не буде зараховано в рахунок оплати від Позичальника на користь Позикодавця за даним 
Договором. 

9.8. Всі спори між Сторонами при недосягненні згоди шляхом переговорів передаються на 
вирішення до  суду.  

9.9. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в 
цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких 
положень. 

9.10.  Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним 
чином не впливають на їх зміст і тлумачення. 

9.11. Умови цього договору можуть бути змінені та/або доповнені за взаємною згодою Сторін 
шляхом підписання відповідної додаткової угоди у письмовій формі. 

9.12. Шляхом підписання даного Договору, відповідно до Закону України "Про захист персональних 
даних", Позичальник підтверджує надання ним своєї згоди на обробку персональних даних Позичальника 
Позикодавцем у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних 
даних клієнтів та передачу даних третім особам з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання 
фінансових послуг. 

9.13.  Цей Договір складено українською мовою в двох примірниках – по одному для кожної із 
Сторін. 

 
10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
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