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ПРИМІРНИЙ
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
201_р.

м. Київ

(надалі іменується ’'Товариство” ) в о со б і__________________________________________
що діє на підставі ____________________________________ з однієї сторони, та
(надалі іменується "Позичальник") в особ і__________________________________________ ,
що діє на підставі ______________________________________ з іншої сторони, (в
подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей
Кредитний договір (надалі іменується "Договір") про нижченаведене.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Товариство зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти у вигляді Кредиту,
далі за текстом - «Кредит», у розмірі, на строк та на умовах, передбачених Даним Договором, а
Позичальник зобов’язується повернути кошти, одержані в рахунок Кредиту, сплатити Відсотки за
користування Кредитом та виконати свої зобов’язання у повному обсязі та у строки, передбачені
Даним Договором.
1.2. Розмір Кредиту:_______________(________________________ ) грн.____коп.
1.3. Строк користування Кредитом: з «_____» ___________ 20___ року по «_____»
__________ 20___ року.
1.4. Плата за користування Кредитом становить______(_______________ ) % річних і буде
нараховуватись з дня видачі Кредиту, далі за текстом - Відсотки.
1.5. Цільове призначення Кредиту:_______________________________________________.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1. Кредит надається на умовах строковості, платності, повернення та цільового характеру
використання.
2.2. Кредит надається у гривнях у безготівковій формі шляхом перерахування грошових
коштів на поточний рахунок Позичальника. Кредит вважається наданим в момент (день) списання
суми Кредиту з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок Позичальника.
2.3. Кредитні кошти на поточний рахунок Позичальника перераховуються Товариством
після винесення останнім позитивного рішення щодо надання Кредиту, при цьому Позичальник
зобов’язаний на вимогу Товариства подати йому на розгляд всі необхідні документи, що
стосуються надання Кредиту, а саме: реєстраційно-правову, фінансову, комерційну документацію
та інші необхідні документи.
2.4. Кредит надається за умови виконання Сторонами положень п. 2.3. Договору протягом
7 семи (семи) банківських днів від дня підписання Даного Договору, в сумі зазначеній в п. 1.2.
Договору.
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ
3.1.
Відсотки за користування Кредитом нараховуються з дня перерахування грошових
коштів на поточний рахунок Позичальника до дати повернення Кредиту, зазначеної в п. 1.3.
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Даного Договору (в тому числі і за період прострочення погашення Кредиту), виходячи з розміру
відсотків, вказаних у п. 1.4. Даного Договору.
Якщо день надання та повернення Кредиту співпадають, Відсотки за користування ним
нараховуються на суму наданих коштів за один день користування Кредитом.
3.2.
Нарахування Відсотків за користування Кредитом здійснюється у валюті наданого
Кредиту, щомісячно на фактичний залишок заборгованості за Кредитом, за методом «факт/360»,
де «факт» - це фактична кількість днів у періоді, за який здійснюється нарахування відсотків, а
«360» - умовна кількість днів у році. При цьому враховується перший день та враховується
останній день користування Кредитом.
4. ПОРЯДОК І СТРОКИ СПЛАТИ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ
4.1. Погашення заборгованості за Кредитом здійснюється відповідно до Графіка
погашення заборгованості, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток № 1), але не пізніше,
ніж в останній день Строку користування Кредитом відповідно до п. 1.3 Даного Договору.
4.2. Остаточне погашення заборгованості за Кредитом здійснюється згідно п. 1.3. Даного
Договору. Відсотки, нараховані за останній період користування Кредитом, сплачуються
одночасно з остаточним погашенням заборгованості за Кредитом.
Кредит вважається повернутим в момент (день) зарахування грошових коштів в сумі
заборгованості за Кредитом на поточний рахунок Товариства.
4.3. Платежі згідно з Даним Договором повинні здійснюватися в повному розмірі.
4.4. Якщо суми, сплаченої Позичальником для погашення Кредиту та Відсотків
недостатньо, Позичальник: у першу чергу сплачує прострочену до повернення суму кредиту та
прострочені проценти за користування кредитом; у другу чергу сплачує суму кредиту та проценти
за користування кредитом; у третю чергу сплачує неустойку та інші платежі відповідно до
договору.
4.5. Платежі вважаються здійсненими в установлений строк, якщо сума платежів в
повному розмірі надійшла на поточний рахунок Товариства в день, вказаний у п. п. 4.2; 4.3 Даного
Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
_5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань за Даним
Договором відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Позичальник за невиконання своїх грошових зобов’язань сплачує на користь
Товариства пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу
від суми заборгованості.
5.3. У випадку виявлення Товариством нецільового використання Кредиту, відволікання
коштів на проведення інших операцій, не передбачених цим Договором, на суму нецільового
використання Кредиту нараховуються штрафні санкції в розмірі 1(Один) % від такої суми.
5.4. У випадку порушення вимог п. п. 6.1.1. - 6.1.5.; п. 6.1. Даного Договору Позичальник
сплачує на користь Товариства штраф у розмірі 1 (Один) % від суми Кредиту за кожний випадок
порушення.
6. ДОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
6.1. До повного виконання зобов’язань за Даним Договором Позичальник зобов’язується:
6.1.1. За письмовим запитом надавати Товариству фінансову інформацію, пов’язану з
діяльністю Позичальника у звітному кварталі. Письмові документи від імені Позичальника
повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером Позичальника та скріплені печаткою
Позичальника.
6.1.2. Письмово попередити Товариство щодо злиття, поділу, приєднання, перетворення,
виділу, заснування нових юридичних осіб чи прийняття рішення про ліквідацію Позичальника, а
також щодо внесення змін та доповнень до установчих та інших документів про статус
Позичальника не пізніше, ніж за п’ять днів до початку вчинення таких дій.
6.1.3. Провадити бухгалтерський облік відповідно до законодавства України і надавати
представникам Товариства можливість його перевірки, а також всю необхідну для такої перевірки
інформацію та документацію. Кількість та строки таких перевірок визначаються Товариством.
6.1.4. Попереджати Товариство у письмовій формі про наміри виступити гарантом або
поручителем щодо інших юридичних чи фізичних осіб та не здійснювати вказаних дій без
письмової згоди на це Товариства.
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6.1.5.
Сповістити Товариство в письмовій формі про зміну назви, юридичної адреси, місця
знаходження, посадових осіб, інших обставин, що впливають на виконання зобов’язань за Даним
Договором, протягом одного дня з дати настання таких обставин.
7. ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
7.1. При умові, якщо Позичальник порушує строки платежів та/або не виконує
зобов’язання відносно передачі застави та/або будь-які інші умови Даного Договору, Товариство
має право вимагати дострокового повернення Кредиту, сплату Відсотків та можливої неустойки
(пеня, штраф), а Позичальник зобов’язаний виконати цю вимогу.
Вимога про дострокове повернення Кредиту, сплату Відсотків за користування ним та всіх
штрафних санкцій направляється Позичальнику у письмовій формі та підлягає виконанню у
повному обсязі протягом 10 календарних днів з дня її отримання Позичальником.
7.2. Позичальник має право дострокового повернення Кредиту.
8. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ
8.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору
відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі
отримання ним грошових коштів.
8.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Товариство у письмовій
формі до закінчення строку, встановленого п.8.1. Договору.
Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально
або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
8.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про
відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Товариству грошові кошти, одержані
згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення
за ставкою, встановленою п.1.4. Договору.
8.4. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи
супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених
Позичальником. Товариство (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо додаткових чи
супутніх послуг) зобов’язано повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи
супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового
повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня
відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.
8.5. Право на відмову від Договору не застосовується щодо:
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом
укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до
закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого п.8.1 Договору.
8.6. Товариство 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.
Про намір відмовитися від надання кредиту Товариство повідомляє Позичальника у
письмовій формі до дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов'язань за
Договором.
Відмова Товариства 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.
Товариство (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо додаткових чи супутніх
послуг) зобов’язано повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні
послуги, не пізніш як протягом 7 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про
відмову від надання кредиту, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови
Товариством від надання кредиту у порядку, визначеному законодавством.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Всі зміни та доповнення, а також додаткові угоди є невід’ємною складовою частиною
цього Договору, викладаються в письмовій формі, підписуються Сторонами та скріплюються
печатками.
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9.2. Сторони за Даним Договором досягли згоди тлумачити термін “банківський день”, що
використовується у Даному Договорі наступним чином: “банківський день” - робочий день, в
який банки працюють для проведення операцій за дорученням клієнтів.
9.3. Всі спори за Даним Договором, якщо вони не будуть вирішені шляхом переговорів,
підлягають вирішенню в господарському суді у відповідності до чинного законодавством України.
9.4. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній, повинні бути
здійснені у письмовій формі. Такі повідомлення вважаються направленими належним чином,
якщо вони доставлені адресату посильним, цінним листом, телексом чи телефаксом за адресою,
вказаною у Даному Договорі.
9.5. У випадках, не передбачених умовами Даного Договору, Сторони керуються чинним
законодавством України.
9.6. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової,
комерційної та іншої інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім
особам, за винятком уповноважених осіб і організацій, можлива лише з письмової згоди обох
сторін, а також у випадках, передбачених законодавством України.
9.7. Даний Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань за Даним Договором.
9.8. Договір укладено у двох примірниках для кожної зі Сторін, які мають однакову
юридичну силу та викладені українською мовою.
9.9. Товариство надає фінансову послугу відповідно до чинного законодавства України, а
також внутрішніх правил «Про порядок надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів»,
затверджених наказом Генерального директора Товариства №128 від 10.07.2017 року.
9.10. 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 Товариства інформацію, зазначену в ч.2 ст.12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
10.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТОВАРИСТВО:

ПОЗИЧАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Міжрегіональна інвестиційнолізингова компанія»
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Додаток № 1
до Кредитного договору № _______
від «____» ______________2 0 __ _р.
Графік погашення заборгованості
Розмір кредиту:________________(Сума прописом) гри._____ коп;
Строк користування кредитом: з «____ » ________________ року по «_____»
_______________ року;
Плата за надання користуванням кредитом:________% річних;
Одноразова комісія за надання кредиту складає ________(Сума прописом) грн .____ коп. та
сплачується протягом________(прописом) банківських днів з дати підписання Договору.
Погашення основного боргу та відсотків за користування кредитом здійснюється д о _______числа
кожного місяця. *______________________________________________________________________
.V»

П ер іод

З а б о р г о в а н іс т ь

П р и зн а ч е н н я п л а т еж ів

К о м іс ія
кредиту

за

С ум а
п огаш ен н я,
(г р н .)

В ід с о т к и за
користування
к редитом ,
(г р н .)

З а г а л ь н а сум а
п л а т еж у , (г р н .)

надання

Ч е р г о в и й п л а т іж з а к р е д и т
Ч е р г о в и й п л а т іж з а к р е д и т
Ч е р г о в и й п л а т іж з а к р е д и т
Ч е р г о в и й п л а т іж з а к р е д и т
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В сь о го

Даний додаток складений у відповідності із умовами Кредитного договору № ______ від
«___„ »____________20___ року, який є невід’ємною частиною вказаного договору.
Позичальник здійснює платежі за Договором відповідно до Графіку погашення заборгованості
(Додаток № 1 до Договору) з наступним коригуванням на зміну курсу гривні до долара США,
встановленого Національним банком України. Сума Бп, що підлягає сплаті на користь Товариства
на дату фактичного виконання платежу, визначається наступним чином:
*
Кп
де So - сума платежу у відповідності з Графіком зменшення розміру кредиту (Додаток № 1 до
Договору);
Кп - курс НБУ до долара США на дату фактичного виконання платежу;
Ко - курс НБУ до долара США на дату укладення Договору;
Курс НБУ до долара США на дату укладення Договору складає________,____грн. за 100
(сто) доларів США.
Такий порядок визначення суми, що підлягає сплаті, застосовується у випадках, коли
офіційний курс долару США до української гривні, встановлений Національним банком України
на момент фактичної сплати чергового лізингового платежу, перевищує офіційний курс долару
США до української гривні на дату укладення Договору.
* Якщо строк погашення основного боргу та відсотків за надання кредиту припадає на неробочий
(вихідний, святковий або ін.) день, то Позичальник зобов’язаний сплатити такий платіж не пізніше
дня, який передує останньому робочому дню, за яким настає такий неробочий (вихідний,
святковий або ін.) день.
ТОВАРИСТВО
ТОВ «Міжрегіональна інвестиційнолізингова компанія»
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