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Редакцію примірного договору введено в дію з 14.03.2022 р 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом директора 

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

№33-П від 11.03.2022 р. 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

ДОГОВІР 

про надання кредиту 

 

м. Київ «___» ___________ 20____ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», код 

ЄДРПОУ – 38548598, в особі Директора Резуєва Євгена Володимировича, що діє на підставі Статуту 

(надалі – Кредитодавець), з однієї сторони, та ______________________________________________ 

код ЄДРПОУ - ___________________, в особі _________________________, що діє на підставі 

________________ ( надалі - Позичальник), зареєстрований за адресою: 

_____________________________________________, з іншої сторони, 

надалі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона,  

 

уклали цей Договір про надання кредиту від «___» ___________ 20____ року (надалі - Договір) про 

наступне: 

 1. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти (кредит) в розмірі  __________________ 

(_______________________ гривень _________________ копійок) на умовах строковості, поворотності, 

платності (надалі - Кредит), а Позичальник зобов'язується повернути Кредит, сплатити проценти за 

користування Кредитом (процентну ставку, визначену цим Договором) у порядку та на умовах, 

визначених цим Договором. 

  Кредитодавець зобов’язується надати Позичальникові Кредит на умовах, передбачених цим 

Договором, а також виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором та чинним 

законодавством України, та має право вимагати від Позичальника своєчасного здійснення платежів 

відповідно до цього Договору, а також інші права передбачені цим Договором та чинним 

законодавством України. 

 Позичальник зобов’язується повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом 

(процентну ставку, визначену цим Договором) у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а 

також виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором та чинним законодавством України, 

та має право вимагати від Кредитодавця доступу до інформації з питань надання фінансових послуг, а 

також інші права передбачені цим Договором та чинним законодавством України. 

 Кредит, наданий Кредитодавцем Позичальнику, забезпечується всім належним Позичальнику майном, 

коштами та активами, що належать йому на праві власності, не зважаючи на терміни, коли і як вони 

були придбані, і на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством 

України. 

 2. Кредит надається Позичальнику протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання цього 

Договору – «____» _____________ 20__ року. Кредит надається строком на _______ 

(_____________________________) календарних днів, де першим днем є дата списання коштів з рахунку 

Кредитодавця (далі – Строк кредитування). Позичальник зобов’язаний повернути Кредит не пізніше 

останнього дня Строку кредитування. Якщо Кредит не буде повністю повернуто не пізніше 

останнього дня строку, на який надано Кредит, будь-яка із Сторін має право направити іншій Стороні 

проект Додаткової угоди до Договору, яким ініціювати продовження Строку кредитування. У разі 

підписання такої Додаткової угоди іншою Стороною Строк кредитування вважається продовженим на 

Кредитодавець перераховує Кредит на рахунок Позичальника: ___________________________________. 



________________  ________________ 

кількість днів, що вказана у Додатковій угоді. Кредит надається Позичальнику з метою реалізації будь-

якої законної мети Позичальника, пов’язаної з його статутною та господарською діяльністю. 

3. Строк дії Договору: цей Договір вступає в силу з «____» ___________ 20___ р. та діє до «___» 

__________ 20___ р. включно, а в частині невиконаних зобов’язань до повного виконання Сторонами 

Договору взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Якщо Строк кредитування буде продовжено у 

порядку, визначеному п. 2 цього Договору, строк дії Договору вважається продовженим на кількість 

днів, на яку було продовжено Строк кредитування. 

4. Процента ставка за кредитом є фіксованою, тобто такою, що залишається незмінною протягом 

Строку кредитування (надалі – Проценти за користування Кредитом) та становить ____% 

(________________) процентів річних. Протягом строку кредитування, визначеного у цьому Договорі, 

Проценти за користування Кредитом нараховуються на залишок заборгованості по Кредиту, наявний на 

кінець календарного дня, за фактичне число календарних днів користування Кредитом. 

5. Позичальник зобов’язаний сплатити нараховані Проценти за користування Кредитом протягом 

30 (Тридцяти) календарних днів з дати закінчення Строку кредитування не залежно від того чи 

було Строк кредитування продовжено в порядку, визначеному п. 2 цього Договору. Якщо Строк 

кредитування було продовжено в порядку, визначеному п. 2 цього Договору, Позичальник 

зобов’язаний сплатити нараховані Проценти за користування Кредитом протягом 30 (Тридцяти) 

календарних днів з дати закінчення наступного Строку кредитування, на який було продовжено 

первісний Строк кредитування. Вказане правило застосовується необмежену кількість разів. 

У випадку, якщо останній день строку користування Кредитом чи останній день сплати Процентів за 

користування Кредитом припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то кошти повинні бути 

перераховані на рахунок Кредитодавця в перший робочий день, що слідує за таким вихідним 

(святковим, неробочим) днем. 

У випадку прострочення сплати Процентів та/або Кредиту погашення заборгованості Позичальника 

здійснюється у такій черговості: 

у першу чергу - відшкодовуються витрати Кредитодавця, пов'язані з поверненням виданого Кредиту 

(судові витрати, витрати на державного/приватного виконавця тощо); 

у другу чергу - нарахована Кредитодавцем пеня - у разі її нарахування; 

у третю чергу - прострочені Проценти за користування та прострочена основна сума Кредиту; 

у четверту чергу - Проценти за користування Кредитом; 

у п’яту чергу - основна сума Кредиту. 

6. У разі прострочення Позичальником строків сплати Процентів та/або повернення Кредиту, 

визначених цим Договором, Кредитодавець може нарахувати пеню на суму, прострочену до 

повернення у розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих) процентів за кожний календарний день 

прострочення, включаючи день погашення, виходячи із наявної суми простроченої 

заборгованості на початок календарного дня. 

7. Позичальник має право відмовитись від одержання Кредиту частково або в повному обсязі до дня 

надання Кредиту. Позичальник має право достроково повернути наданий Кредит  повністю або 

частково. 

8. Кредитодавець має право: перевіряти фінансовий стан Позичальника; вимагати дострокового 

повернення Кредиту, сплати нарахованих Процентів та інших платежів, відповідно до умов цього 

Договору, у випадку: надання Позичальником підроблених документів та/або документів, що містять 

неправдиві або неповні відомості, та/або недостовірну інформації, реорганізації, ліквідації, порушення 

справи про банкрутство Позичальника, а також у випадку прострочення сплати Процентів.  

9. У разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть 

відповідальність у відповідності із чинним законодавством України. Порушенням Договору є його 

невиконання, часткове невиконання, виконання з порушенням строків або будь-яке інше неналежне 

виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. Всі спори, 

розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні цього Договору або у зв’язку з ним, або 

Повернення Кредиту та сплата процентів здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів 

на рахунок Кредитодавця: UA203052990000026506005000353 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299. 



________________  ________________ 

випливають з нього та становлять предмет спору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або в 

судовому порядку. Сторона, що порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних 

обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та 

уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

10. Зміни до Договору вносяться шляхом укладення додаткових угод, якщо такі зміни не є 

використанням права Позичальника чи Кредитодавця, які чітко визначені Договором. Зміна або 

розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором 

або законом. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про всі зміни, які відбулися або 

відбудуться у майбутньому та можуть вплинути на виконання чи належне виконання умов цього 

Договору протягом п’яти робочих днів з моменту змін або коли сторона Договору дізналась про 

майбутні зміни. 

11. Будь-яка із Сторін Договору не має права без згоди іншої Сторони передати іншій особі свої права 

за Договором. 

12. Позичальник має право на звернення до Національного банку України стосовно порушення його 

прав як споживача фінансових послуг. З питань виконання Сторонами умов договору Позичальник має 

право звертатись до Кредитодавця шляхом направлення листа поштою на адресу Кредитодавця, що 

зазначена у Договорі. 

13. Недійсність окремих положень цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком 

недійсність всього Договору та, в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов’язання 

повернути кредитні кошти та інші платежі, передбачені умовами цього Договору. 

14. Укладаючи цей Договір Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє всі 

умови, зобов’язується та погоджується неухильно дотримуватись цього Договору. 

15. Позичальник підтверджує, що до укладення Договору отримав від Кредитодавця інформацію, 

вимоги надання якої передбачені законодавством України, в тому числі ч.2 ст.12 ЗУ «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

16. Цей договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному 

примірнику для кожної сторони.  

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН: 

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ: 

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

38548598 

Місцезнаходження: 01133, м. Київ 

бульвар Лесі Українки 26, офіс 407  

UA203052990000026506005000353 в АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК», МФО 305299. 

Є платником податку на прибуток на 

загальних умовах Не платник ПДВ 

 

 

Директор 

_________________________  Євген РЕЗУЄВ 

м.п. 

ПОЗИЧАЛЬНИК: 

____________________________________ 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

____________ 

Місцезнаходження : __________________________ 

_______________________________________ 

п/р № ______________________________ в 

______________________________________ 

______________________ ______________ 

м.п. 

 

Позичальник _________________ в особі 

_____________________ підтверджує отримання 

одного оригінального примірника цього Договору 

______________________________________ 

м.п. 

 


