
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Генерального директора 
ТОВ «Міжрегіональна інвестиційно- 
лізингова компанія»
Наказ №129 від

И_. /   „г'.пиадьна \  о
В. О. Котляров

ПРИМІР 
ДОГОВІР позики

м. Київ "___" ____________20__ р.

________________ (надалі
______________, що діє на
з однієї сторони, та
____ (надалі іменується

"Позичальник") в особі _______________________________________, що діє на підставі
з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір 
позики (надалі іменується "Договір") про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі
______________________ грн. ____  коп. (далі за текстом - Позика), а Позичальник
зобов’язується повернути зазначену суму в обумовлений у цьому Договорі строк.

2, СУМА ТА ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЗИКИ
2.1. Сума Позики за Договором становить________________(___________________ ) грн .__
коп.
2.2. За цим Договором проценти на суму Позики не нараховуються і не сплачуються.
2.3. Позика надається для__________________________________________________.
2.4. Позичальник за цим Договором зобов'язується забезпечити можливість здійснення 
Позикодавцем контролю за додержанням Позичальником цільового призначення Позики при її 
використанні шляхом ознайомлення з наданими Позичальником фінансової, бухгалтерської та 
іншої документації про використання Позики, іншими можливими заходами.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ
3.1. Позикодавець надає Позику шляхом перерахування коштів на поточний рахунок
Позичальника протягом _______ (______) банківських днів з моменту підписання договору,
зазначеного в п. 5.2. цього Договору.
3.2. Позика вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту списання грошових 
коштів з поточного рахунка Позикодавця в банківській установі, що його обслуговує на поточний 
рахунок Позичальника.

4. СТРОК КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ ТА ПОРЯДОК її ПОВЕРНЕННЯ
4.1. Строк користування Позикою становить_________________________ з моменту, що
обумовлений п. 3.2 цього Договору.
4.2. Терміном повернення Позики вважається «____» ____________20___ року.
4.3. Позика повертається шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок 
Позикодавця.

іменується "Позикодавець" ) в особі 
підставі _______________________
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-4. Позика вважається поверненою Позикодавцю Позичальником з моменту зарахування 
-готових коштів на поточний рахунок Позикодавця в банківській установі, що його обслуговує.
- 5. У випадку невиконання Позичальником умови про цільове використання Позики 
Позикодавець має право вимагати від нього дострокового повернення позики. Позичальник
зобов'язаний протягом________(_____________ ) банківських днів з дня одержання відповідної
вимоги Позикодавця повернути позику, у повному обсязі у передбаченому п. 4.3. цього Договору 
порядку.
4.6. Позичальник має право у будь-який час повністю або частково достроково повернути 
Позику Позикодавцеві в передбаченому п. 4.3. цього Договору порядку.

5. СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВЕРЕНННЯ ПОЗИКИ
5.1. Способом забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором є

5.2. Договір______

укладається протягом 
цього Договору.

(про спосіб забезпечення виконання зобов’язання)
(_________________) банківських днів з моменту підписання

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.2. За порушення строку повернення Позики Позичальник сплачує на користь Позикодавця 
пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості 
за кожний день прострочення до моменту повернення Позики, крім того Позичальник 
зобов'язаний відшкодувати збитки та упущену вигоду Позикодавця, пов’язані з простроченням 
повернення Позики.
6.3. За нецільове використання Позики Позичальник сплачує на користь Позикодавця штраф у
розмірі_______% від суми Позики.
6.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, 
він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 
відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір підписується уповноваженими представниками Сторін, скріплюється їх 
печатками і набирає чинності з моменту перерахування грошових коштів Позикодавцем 
Позичальникові.
7.2. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід'ємними частинами, якщо 
виконані письмово, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками.
7.3. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Кожна Сторона вправі 
вимагати внесення змін до цього Договору та його дострокового розірвання.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Позикодавець має право:
8.1.1. вимагати повернення суми позики у випадках передбачених цим Договором та законом;
8.2. Позикодавець зобов'язаний:
8.2.1. передати Позичальнику у строки та у розмірі передбаченому цим Договором грошові 
кошти;
8.2.2. ознайомити Позичальника з правами, передбаченими нормою ст.12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 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 (адреса, номер 
телефону), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
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8.3. Позичальник має право:
8.3.1. розпоряджатися переданими коштами;
8.3.2. вимагати передачу грошових коштів у строки та у розмірі передбаченому цим Договором;
8.3.3. доступу до інформації щодо діяльності Позикодавця у відповідності та обсягах, 
передбачених ст. 12 закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг.
8.4. Позичальник зобов'язаний:
8.4.1. повернути грошові кошти у строки та у розмірі передбаченому цим Договором;

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
9.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у 
цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою 
угодою до цього Договору.
9.3. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій 
угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві.
9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, цей 
Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою 
угодою до цього Договору.
9.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій 
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Сторони за цим Договором досягли згоди тлумачити термін “банківський день”, що 
використовується у цьому Договорі наступним чином: “банківський день” - робочий день, в який 
банки працюють для проведення операцій за дорученням клієнтів.
10.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, 
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості 
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але 
можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
10.3. Цей Договір складений українською мовою, у 2 (двох) примірниках, кожний з яких має 
однакову юридичну силу.
10.4. Позикодавець надає фінансову послугу відповідно до чинного законодавства України, а 
також внутрішніх правил «Про порядок надання позик», затверджених наказом Генерального 
директора Товариства №128 від 10.07.2017 року.
10.5. Підписання цього Договору з боку Позичальника засвідчує, що він отримав роз'яснення 
щодо правил проведення Операцій та будь-яких платежів, пов'язаних з виконанням Операцій, 
ознайомлений з правилами розрахунків, існуючими ризиками та можливими розмірами збитків, а 
також отримав від Позикодавця інформацію, зазначену в ч.2 ст.12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
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В. О. Котляров
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У цьому договорі 
Пронумеровано, прошито та 
скріплено печаткою 3 (три) 
аркуші.
Генеральний директор ТОВ 
«Міжрегіональна

-лізингова


