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ДОГОВІР 

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №______ 

 

м. Дніпро "___" _________ 2021 року 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ХАНТЕР», ідентифікаційний код 40656547, в особі директора Кузьменко Юрія Сергійовича, який діє 

на підставі Статуту (надалі іменується - "Кредитодавець"), з однієї сторони, та 

____________________________________________________________________,  що мешкає за 

адресою: _____________________________________, паспорт серія _____ номер _____, виданий 

_______________________________________________________________________________________

__, "__" ___________ _________р., (надалі іменується - "Позичальник"), з іншої сторони, надалі разом 

іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей Договір про надання коштів у позику, 

в тому числі і на умовах фінансового кредиту (надалі іменується "Договір") про наступне: 

1. Предмет договору 

1.1. За цим Договором, Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти у 

тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру 

використання (надалі - "Кредит") на наступних умовах: 

Сума Кредиту: ______________ (_________________) грн.; 

Строк Кредиту: з «__» _____ 202_р. по «__» _____202_ р.; включно; 

Цільове призначення Кредиту: ___________________________________________________,  

а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування 

кредитом на умовах, визначених цим Договором. 

1.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в строк не пізніше 7 (семи) 

банківських днів від дати отримання заявки від Позичальника. 

1.3. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на 

рахунок, вказаний Позичальником в розділі 11 цього Договору. Ненадання Позичальником реквізитів 

свого рахунку в банку (надання невірних реквізитів чи з помилками), звільняє Кредитодавця від 

відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.2. цього Договору. 

1.4. Днем надання кредиту є дата списання кредитних коштів з поточного рахунку 

Кредитодавця до моменту повного погашення заборгованості за цим Договором. 

1.5. Днем повернення Кредиту є день надходження коштів на поточний рахунок Кредитодавця 

в розмірі загальної суми Кредиту та сплати процентів за користуванням Кредиту,  можливих штрафних 

санкцій, визначених цим Договором, збитків та інших вимог, які випливають з цього Договору, що 

підтверджується випискою з поточного рахунку Кредитодавця. 

2. Плата за користування Кредитом та механізм розрахунків. 

2.1. Плата за користування кредитом (проценти) становить ___ % річних від суми кредиту 

починаючи з дня надання кредиту. 

2.2. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою та незмінною протягом усього 

строку дії цього Договору. 

2.3. Реальна річна процентна ставка за Договором (далі - реальна річна процентна ставка) 

розраховується за методикою розрахунку реальної річної процентної ставки, наведеною в Додатку 3 

Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для 

споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженою 

постановою Правління Національного банку України 11.02.2021 №16 та складає ________%. 

2.3.1. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначається сума коштів, яку 

Позичальник сплачує Кредитодавцю, кредитному посереднику (за наявності) та третім особам за 

споживчим кредитом, до яких включаються платежі в погашення основного боргу за споживчим 

кредитом, проценти за користування ним, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні 

послуги Кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, які сплачуються 

відповідно до умов отриманого кредиту та пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням 

кредиту. 

2.3.2. Обчислення реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що платежі за 

послуги Кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії 

Договору. 

Якщо Договір містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки або інших платежів за 

послуги Кредитодавця, включених до загальних витрат за кредитом при обчисленні реальної річної 

процентної ставки, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, реальна річна 

процентна ставка обчислюється на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за 
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послуги Кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії 

Договору. 

2.4. Загальна вартість кредиту для Позичальника розраховується за методикою розрахунку 

загальної вартості кредиту для споживача, наведеною в Додатку 1 Правил розрахунку небанківськими 

фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної 

процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженою постановою Правління 

Національного банку України 11.02.2021 №16 та складається з: 

2.4.1. загального розміру кредиту (тіло кредиту) - ________грн.; 

2.4.2. загальних витрат за кредитом - __________ грн.: 

- проценти за користування кредитом - ____________% річних від суми кредиту, 

- комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, пов'язані з 

наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту (уключаючи комісії за обслуговування 

кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника (за 

наявності) та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому 

відкритий рахунок Кредитодавця (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого 

кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, 

біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші 

обов'язкові платежі], які сплачуються Позичальником згідно з вимогами законодавства України 

та/або умовами Договору про споживчий кредит (крім платежів, що згідно із законодавством 

України не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом) - _______ грн. 

2.5. Нарахування процентів за користування Кредитом, включаючи дату надання кредиту, з 

якої вони починають нараховуватися протягом дії даного Договору, Кредитодавець здійснює у валюті 

Кредиту щомісячно, в останній робочий день кожного поточного місяця в якому здійснюється надання 

Кредиту, на фактичну суму заборгованості за кожний календарний день користування Кредитом за 

методом «факт/365 (366))», виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році, а також у день 

повного погашення Кредиту для закриття даного Договору. 

2.6. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом 

здійснюватиметься згідно Графіка платежів, що є Додатком №1 до цього Договору. 

2.7. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів припадає на вихідний 

(святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними 

(святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням  Графіку 

платежів. 

2.8. У разі несплати Кредиту та/або процентів й інших платежів у період, зазначений у цьому 

Договорі, сума зобов'язань по погашенню Кредиту та/або процентів з наступного за останнім для 

сплати днем вважається простроченою. 

2.9. Строки кредиту та неустойка (у вигляді штрафу та/або пені), зазначені в Договорі, 

залишаються незмінними протягом усього періоду дії цього Договору. 

2.10. Позичальник зобов’язаний повернути суму кредиту та проценти нараховані за 

користування кредитом частинами у сумі та у строки, визначені в Графіку платежів, відповідно до 

якого сплата кредиту та процентів (надалі - платіж) здійснюється щомісячно в останній день місяця. 

2.11. Послуги банківської чи іншої установи за перерахування грошових коштів за цим 

Договором на рахунок Кредитодавця оплачуються Позичальником самостійно, крім випадків 

існування домовленостей Кредитодавця з банківськими та іншими установами щодо оплати таких 

послуг Кредитодавцем. 

2.12. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом не зупиняє 

нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем. 

2.13. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України. 

2.14. Сторони погоджуються, що повернення заборгованості за Договором може здійснюватись 

третьою особою. В такому випадку, вважається, що Позичальник повідомив такій особі інформацію 

(в.т.ч. конфіденційну ) щодо себе (майнового стану, укладених правочинів тощо) та поклав на неї 

обов'язок щодо виконання зобов'язання за догвоором, відповідно до ст.528 ЦК України. 

3. Умови забезпечення Кредиту 

3.1. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за даним Договором, в 

тому числі щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих відсотків, можливої пені та штрафів (далі за 

текстом - штрафні санкції), збитків, а також інших витрат на здійснення забезпеченого 

заставою/іпотекою зобов'язання Позичальник в термін до _______ забезпечує: 

- передачу Кредитодавцю в заставу/іпотеку ______________________________, який є 

власністю ______________________________ (далі за текстом - Предмет застави/іпотеки), 

заставною вартістю ____________________ грн., шляхом укладення Договору застави/іпотеки 
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між Кредитодавцем та ___________________ (далі за текстом - Заставодавець/Іпотекодавець); 

- надання Кредитодавцю поручительства _______________________________, шляхом 

укладення Договору поруки (далі за текстом - Договір поруки) між Кредитодавцем та ________ 

(далі за текстом - Поручитель). 

3.2. Позичальник, у випадку невиконання (неналежного виконання) умов цього Договору, 

відповідає перед Кредитодавцем також всім майном, коштами та майновими правами, що належать чи 

будуть належати в майбутньому Позичальнику, на які може бути звернене стягнення, згідно з чинним 

законодавством України. 

3.3. Відповідальність за оформлення забезпечення Кредиту у відповідності до вимог чинного 

законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника. 

3.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання 

зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в 

обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває, а також не знаходиться у податковій заставі. 

4. Права та обов'язки Позичальника 

4.1. Позичальник має право: 

4.1.1. Звернутися до Кредитодавця з пропозицією подовжити строк користування Кредитом, за 

умови погашення заборгованості щодо сплати процентів за фактичний строк користування Кредитом 

на дату прийняття Кредитодавцем такої пропозиції. 

4.1.2. Звернутися до Кредитодавця з пропозицією збільшити суму Кредиту, за умови повної 

сплати процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату прийняття Кредитодавцем такої 

пропозиції, а також за умови, що за згодою Сторін буде відповідно змінено вид та/або розмір 

забезпечення за цим Договором. 

4.1.3. Достроково в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому 

числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. При цьому, Позичальник зобов’язаний 

письмово повідомити про це Кредитодавця, не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів про намір 

дострокового повернення кредиту. 

4.1.4. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми 

періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань у 

бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий Графік платежів. 

4.1.5. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально 

або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. 

4.2. Позичальник зобов’язується: 

4.2.1. Використати Кредит на зазначені в цьому Договорі цілі і забезпечити повернення Кредиту 

та сплату процентів та інших платежів, штраф/пеню за користування ним відповідно до умов цього 

Договору в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку 

Позичальника на поточний рахунок Кредитодавця, зазначений в розділі 11 цього Договору. 

4.2.2. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання грошового зобов'язання 

Позичальника щодо кредиту у повному обсязі, сплачена Позичальником сума погашає вимоги 

Кредитодавця у такій черговості: 

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені 

проценти за користування кредитом; 

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 

3) у третю чергу сплачуються неустойка у вигляді штрафу та/або пені та інші платежі 

відповідно до договору про споживчий кредит, у т.ч. платежі направлені на відшкодування витрат 

Кредитодавця, пов'язаних з одержанням виконання. 

4.2.3. На момент укладення даного Договору надати Кредитодавцю достовірні та чинні 

документи, відомості, інформацію, необхідні для розгляду питання про надання Кредиту. Забезпечити 

Кредитодавця всіма необхідними документами для здійснення ним дій. передбачених даним 

Договором. 

4.2.4. На вимогу Кредитодавця надавати всі необхідні чинні та правдиві матеріали, документи 

для перевірки забезпечення Кредиту і контролю за його використанням та поверненням, а також 

будь-яку інформацію та документи стосовно свого фінансово-майнового стану та іншу інформацію і 

документи, що мають відношення до цього Договору. 

4.2.5. Протягом строку дії даного Договору, без попередньої письмової згоди з Кредитодавцем: 

- не обтяжувати своє майно будь-якими зобов’язаннями; 

- не змінювати умов угод (договорів), які пов’язані з наданим Кредитом за даним Договором. 

4.2.6 Протягом 2 (двох) робочих днів, від дати отримання відповідних відомостей, повідомити 

Кредитодавця про будь-які претензії та позови з боку третіх осіб до Позичальника, з наданням всіх 

необхідних та достовірних документів, відомостей, інформації; нести відповідальність за недійсність 
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та недостовірність наданих документів, відомостей та інформації. 

4.2.7. Не укладати угод та/або здійснювати будь-які дії, які суттєво обтяжують або 

унеможливлюють виконання зобов’язань Позичальника за даним Договором. 

4.2.8. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня внесення змін щодо поштових реквізитів, 

місцезнаходження, фактичного перебування, засобів зв’язку, документів, що посвідчують особу та 

інших документів Позичальника, які можуть вплинути на виконання даного Договору, надати 

Кредитодавцю копії відповідних документів, що підтверджують такі зміни. 

4.2.9. Нести відповідальність перед Кредитодавцем за недостовірність та не чинність 

документів, відомостей, інформації, наданих Кредитодавцю на момент укладення даного Договору та 

впродовж його дії. 

4.2.10. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитодавцю проценти 

за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням 

кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом. 

5. Права та обов’язки Кредитодавця 

5.1. Кредитодавець має право: 

5.1.1. Дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках у разі наявності вільних 

кредитних ресурсів перенесення строків повернення Кредиту з можливим підвищенням процентної 

ставки за користувань Кредитом. 

5.1.2. Проводити перевірку цільового використання Кредиту, забезпеченість Кредиту, а також 

перевірку фінансового стану Позичальника шляхом: 

- аналізу та перевірки достовірності первинних документів, що підтверджують цільове 

використання Кредиту; 

- перевірки наявності майна, для придбання якого був наданий Кредит за місцем знаходження 

такого майна; 

- аналізу документів Позичальника, що підтверджують його платоспроможність. 

5.1.3. У разі затримання Позичальником сплати процентів щонайменше на один календарний 

місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання 

житла - щонайменше на три календарні місяці Кредитодавець має право вимагати повернення 

споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. 

Кредитодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про таку затримку із 

зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути 

здійснені. 

5.1.4. Якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк 

сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого 

кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, 

забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня 

одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду 

Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність. 

5.1.5. У разі розірвання Позичальником договору про надання додаткових чи супутніх послуг, 

(якщо такий був укладений), та не укладення протягом 15 календарних днів нового договору про 

надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог 

закону, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за цим Договором. 

5.1.6. У разі несплати Позичальником суми Кредиту та нарахованих процентів в строки, 

передбачені цим Договором, Кредитодавець має право на звернення стягнення на заставлене майно, 

або примусове списання суми заборгованості з поточного чи інших рахунків Позичальника відповідно 

до законодавства, а також звернутись до третіх осіб (гаранта або поручителя) з вимогою виконати 

обов’язки Позичальника за цим Договором. 

5.1.7. Вимагати своєчасного здійснення платежів відповідно до цього Договору. 

5.1.8. Відступати право вимоги за цим Договором третім особам, дотримуючись при цьому умов 

чинного законодавства. 

5.2. Кредитодавець зобов’язується: 

5.2.1. Надати Позичальникові в кредит грошові кошти в порядку та сумі, визначених цим 

Договором. 

5.2.2. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника; 

5.2.3. На звернення Позичальника, надавати йому повну й точну інформацію про здійснені ним 

платежі станом на конкретну дату. 

5.2.4. Надати Позичальнику всі необхідні документи, які підтверджують здійснення платежів та 

повернення кредиту. 

5.2.5. Надати Позичальнику консультації з питань виконання цього Договору. 
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5.2.6. Нараховувати проценти за користування Кредитом в порядку та розмірі, передбаченим 

цим Договором. 

5.2.7. Повідомляти Позичальника про зміну місцезнаходження. 

5.2.8. Надати Позичальнику додаткову інформацію про фінансову послугу, що пропонується 

надати Позичальнику, із зазначенням вартості цієї послуги для Позичальника. 

5.2.9. Не змінювати в односторонньому порядку умови даного Договору. 

6. Порядок та умови відмови від надання кредиту 

6.1. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення цього 

договору відмовитися від даного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним 

грошових коштів. 

6.1.2. Про намір відмовитися від договору про кредит Позичальник повідомляє Кредитодавця 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 в пункті 6.1. Договору. Якщо 

Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і 

підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. 

6.1.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від 

даного Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно 

з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за 

ставкою, встановленою даним Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші 

платежі у зв’язку з відмовою від цього договору. 

6.1.4. Відмова Позичальника від даного Договору є підставою для припинення договорів щодо 

додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених 

Позивачем. Кредитодавець 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 даного Договору, якщо такі послуги не були фактично 

надані до дня відмови споживача від Договору про споживчий кредит у порядку, визначеному 

законодавством. 

6.2. Право на відмову від цього договору не застосовується щодо: 

6.2.1. договорів, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально 

посвідчених договорів (правочинів); 

6.2.2. кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення 

строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого пунктом 6.1. цього Договору. 

6.3. Кредитодавець має право відмовитись від надання кредиту Позичальнику у разі ненадання 

Позичальником забезпечення виконання зобов’язань за Договором, надання недостовірної інформації 

необхідної для оцінки кредитоспроможності Позичальника. 

6.3.1. Про намір відмовитися від надання кредиту Кредитодавець повідомляє Позичальника у 

письмовій формі до закінчення строку, встановленого п. 1.2. Договору для надання кредиту. Відмова 

Кредитодавця від надання кредиту є підставою для припинення Договору. 

Відмова від надання кредиту є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи 

супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. 

Кредитодавень (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо додаткових чи супутніх послуг) 

зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не 

пізніш як протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня подання письмового повідомлення про 

відмову від надання кредиту, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови 

Кредитодавцем від надання кредиту у порядку, визначеному законодавством. 

7. Строк дії Договору 

7.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання Сторонами 

та діє до «__» ______________ 20_ року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання 

Сторонами своїх зобов'язань. 

7.2. Дію цього Договору може бути припинено тільки за взаємною згодою Сторін, окрім 

випадків, визначених в цьому Договорі. 

8. Відповідальність Сторін 

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. 

8.2. У випадку прострочення Позичальником строків сплати процентів, та/або прострочення 

строків повернення Кредиту, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню та штрафи в наступному 

порядку: 

- у випадку прострочення платежу, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню за кожен день 
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прострочення платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у 

період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості, при цьому пеня не може перевищувати 15% 

(п'ятнадцять) відсотків суми простроченого платежу. 

8.3. За невиконання Позичальником зобов’язань, визначених п.п.4.2.3-4.2.7, 4.2.9 даного 

Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 30% (тридцять відсотків) від суми, 

визначеної п. 1.1. даного Договору, та несе відповідальність згідно чинного законодавства України. 

8.4. Сукупна сума неустойки (пеня, штрафи) нарахована за порушення зобов’язань 

Позичальником за цим Договором не може перевищувати 50% (п’ятдесят відсотків) від суми Кредиту, 

одержаного Позичальником за Договором. 

8.5. Сплата пені та штрафів не звільняє Сторони від відповідальності та повного виконання 

своїх зобов’язань по даному Договору, та відшкодування збитків у повному обсязі. У разі відсутності 

коштів у Позичальника, відшкодування боргів Кредитодавцю проводиться шляхом звернення з 

Позичальника у судовому порядку. 

8.6. У випадку смерті Позичальника, що настала до закінчення строку дії цього Договору, всі 

права та обов'язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

9. Порядок зміни та припинення дії Договору. 

9.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені у формі Додаткового 

договору та підписані Сторонами, з обов'язковим посиланням на цей Договір. 

9.2. Будь-які повідомлення Сторін щодо виконання цього Договору одна одній повинні бути 

оформлені письмово. 

9.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у відповідності до ст. 652 Цивільного 

кодексу України: 

9.3.1. За згодою Сторін, у зв’язку із істотною зміною обставин, якими Сторони керувались при 

укладенні Договору. При цьому Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцеві кредит та 

сплатити проценти (відсотки) за користування кредитом за весь час фактичного користування 

кредитом не пізніше 3 (трьох) банківських днів після підписання Сторонами відповідного Додаткового 

Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору. 

9.4. Позичальник має право розірвати цей договір достроково, за умови письмового 

повідомлення Кредитодавця про такий намір в строк не менше, ніж за 7 календарних днів до дати 

розірвання договору, при цьому Позичальник зобов’язаний достроково, до дня розірвання договору, 

повернути Кредитодавцеві всю суму фактично отриманого кредиту, сплатити встановлені у цьому 

Договорі проценти (відсотки) за весь час фактичного користування кредитом та вартість усіх послуг, 

пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом та 

виконати інші зобов’язання, передбачені цим Договором. У такому випадку, Договір вважається 

розірваним, а зобов’язання Сторін припиненими з дня, що є наступним за днем, після виконання 

Позичальником своїх зобов'язань. 

9.5. Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов'язань за даним 

Договором у разі розірвання Позичальником договору про надання додаткових чи супутніх послуг, 

якщо вони є обов’язковим для укладення даного Договору про споживчий кредит, та не укладення 

протягом 15 календарних днів Позичальником нового договору про надання таких самих послуг з 

особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог частини четвертої статті 20 ЗУ 

"Про споживче кредитування" (якщо позичальник фізична особа). 

9.6. Розірвання Договору не звільняє Позичальника від обов'язку повернути кредит 

Кредитодавцеві та сплатити проценти за користування кредитом. 

10. Інші умови Договору 

10.1. Умови цього Договору є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені 

виключно на підставах, передбачених законодавством України. 

10.2. Цей договір розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України та Правил 

про порядок надання коштів у позику, в тому числі на умовах на умовах фінансового кредиту, 

затверджені Загальними зборами учасників, з якими Позичальник ознайомлений. 

10.3. Даний Договір укладений українською мовою у 2 (двох) однакових автентичних 

примірниках», по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу. 

10.4. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі 

та підписані належним чином Сторонами, з обов'язковим посиланням на цей Договір. 

10.5. Позичальник, підписанням цього Договору, підтверджує, що до підписання цього 

Договору отримав для ознайомлення копію проекту договору про кредит у паперовому та 

електронному вигляді, всі умови йому зрозумілі, він погоджується їх виконувати вільно без будь якого 

примусу. 
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10.6. Підписанням цього Договору Позичальник, серед іншого, засвідчує, що: 

10.6.1. він не обмежений в дієздатності, може укладати правочини від свого імені без 

відповідного узгодження з третіми особами та має всі права та повноваження, необхідні для 

укладання та підписання цього Договору; 

10.6.2. він в чіткій та зрозумілій формі до укладення цього Договору отримав інформацію від 

Кредитодавця, що вказана в ч.2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг", та підтверджує, що надана інформація є повною та 

достатньою для правильного розуміння суті фінансової послуги, що надається Кредитодавцем; 

10.6.3. він в чіткій та зрозумілій формі до укладення цього Договору отримав в письмовій формі 

інформацію, що вказана в ч.2 ст. 9 Закону України "Про споживче кредитування", у тому числі 

інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій Кредитодавця з метою прийняття ним 

обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням 

обрання певного типу кредиту, за спеціальною формою (паспорт споживчого кредитування), 

встановленою у Додатку 1 Закону України "Про споживче кредитування"; 

10.6.4. він повідомлений про свої права та обов'язки відповідно до Цивільного кодексу України, 

Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про споживче 

кредитування", Закону України "Про захист прав споживачів"; 

10.6.5. він надав Кредитодавцю згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, оновлення та 

використання своїх персональних даних, в тому числі на їх обробку з метою оцінки фінансового 

стану Позичальника та його спроможності виконувати зобов'язання за цим Договором; 

10.6.6. він ознайомлений з умовами цього Договору, Договір відповідає його намірам та 

Позичальник повністю розуміє предмет та зміст цього Договору, а інформація, надана 

Кредитодавцем, забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без 

нав'язування її придбання та користування нею; 

10.6.7. він надає свою згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання своїх 

зобов'язань як Позичальника за цим Договором, Кредитодавець має право передавати 

інформацію про таке невиконання або неналежне виконання Позичальником зобов'язань та 

персональні дані Позичальника третім особам без отримання на це додаткової згоди 

Позичальника (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій: ТОВ «Роздрібне 

бюро кредитних історій», ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», ТОВ «Українське бюро 

кредитних історій»), зокрема звертатися до третіх осіб за захистом своїх законних прав та 

інтересів, організації стягнення заборгованості за цим Договором, та вдаватись до інших 

способів захисту своїх прав та інтересів, а також укласти договір про відступлення права вимоги 

за цим Договором, за яким до третіх осіб переходить право вимоги до Позичальника щодо 

сплати заборгованості за цим Договором. 

10.7. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на 

обробку персональних даних (в повному обсязі), які стали відомі в результаті укладання цього 

Договору, з метою підтвердження повноважень суб’єкта персональних даних на укладання, зміну та 

розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших 

передбачених законодавством відносин.  

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про 

свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про володільців 

персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються їх персональні дані. 

10.8. Доступ, використання й перевірка Кредитодавцем отриманих особистих даних 

Позичальника, за згодою останнього відповідно до Заяви на видачу кредиту, здійснюватиметься 

відповідно до Конституції України, Закону України "Про інформацію", Закону України "Про захист 

персональних даних", Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про споживче 

кредитування", інших нормативно-правових актів України. 

10.9. Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду та дозвіл Кредитодавцю на доступ 

до його кредитної історії в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України, а також 

збір, зберігання, використання, обробку, передачу та поширення до/від/через бюро кредитних історій 

інформації про себе (включаючи інформацію, яка міститься в державних реєстрах та інших базах 

публічного користування) у т.ч. інформації, що складає Кредитну історію Позичальника, у порядку 

встановленому чинним законодавством України. 

10.10. Спірні питання за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у 

разі недосягнення згоди - розглядаються у судовому порядку згідно з чинним законодавством. 

Позичальник має право звернутися до Національного банку України, до суду з питань захисту 

прав споживачів фінансових послуг, в тому числі з питань порушення прав споживачів та вимог 
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законодавства щодо взаємодії з Позичальником при врегулюванні питання простроченої 

заборгованості Кредитодавцем, новим кредитором, іншими особами, залученими Кредитодавцем для 

врегулювання простроченої заборгованості.  

10.11. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання 

однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що 

визначена як адреса для листування у розділі 11 Договору «Реквізити та підписи Сторін» або за іншою 

адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси, якщо інше не витікає 

з умов Договору. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є 

поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення або 

отримання повідомлення. Сторони погодили, що адреса Кредитодавця для листування, зазначена в 

Договорі, вважається місцем виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

10.12. Підпис Позичальника на цьому Договорі є письмовим підтвердженням отримання ним 

оригіналу свого примірнику Договору. 

Додатком до цього Договору є: 

Додаток 1 - Графік платежів. 

11. Реквізити та підписи Сторін 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ХАНТЕР» 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40656547 

Місцезнаходження: 

Україна, 49027, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, 

вул. Акінфієва Івана, буд. 18, прим. 319 

Банківські реквізити: 

п/р №UA443073500000026501000849902  

в АТ "АКБ "КОНКОРД",  

код банку 307350 

Тел.: +38(096)-494-02-42 

Адреса ел.пошти: FCHANTERLTD@GMAIL.COM 

 

Директор 

 

________________________/Ю.С.Кузьменко/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

РНОКПП ______________________________  

Місце реєстрації: ______________________  

Місце проживання: ____________________ 

Паспорт серія ___ номер ___________, виданий  

_______________________________ "__"___ ___р. 

Банківські реквізити:  

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

Тел.: ____________________ 

Адреса ел.пошти: ________ 

  

 

 

 (________________) 

 


