ТИПОВА ФОРМА
Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Затверджена Протоколом зборів учасників № 11-03-2021 від 11.03.2021р.
ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО
КРЕДИТУ № ___
м. _____

„___” __________ 20__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
АКТІВІТІС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 38800017, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул.
Болсуновська, будинок 13-15, (розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.07.2017 № 3185 на здійснення
діяльності у сфері надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту) (надалі
іменується «Кредитодавець»), в особі Директора Матіяша Павла Миколайовича, який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
_____________________________«___________________» __(зазначити повне найменування
юридичної особи - Позичальника), що надалі іменується «Позичальник», в особі __(зазначити посаду та
ПІБ представника)_, що діє на підставі Статуту,
Або
Фізична особа – підприємець __(зазначити повне ПІБ Позичальника), що надалі іменується
«Позичальник», реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________,
з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», а окремо кожний – «Сторона»,
уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Кредитодавець
надає
Позичальнику
Кредит
у
сумі
____________,___
(__________________________) гривень ____ копійок (надалі – «Кредит») на цілі, зазначені у пункті 1.4
цього Договору, а Позичальник зобов’язується своєчасно та у повному обсязі виплачувати Кредитодавцю
проценти за користування Кредитом, комісії та інші платежі, передбачені цим Договором, використати
Кредит за цільовим призначенням, виконати інші умови цього Договору та повернути Кредитодавцю
Кредит у строки, визначені цим Договором.
Сума Кредиту надається на рахунок Позичальника зазначений у пункті 12.2. цього Договору за
вирахуванням Комісії за надання кредиту, що вказана в п.1.2. Договору. (даний пункт підлягає видаленню
у разі укладення договору без комісії )
1.2. Розмір процентів за користування Кредитом складає ____% (________) процентів річних.
Або
1.2. Розмір процентів за користування Кредитом складає ____% (________) процентів річних.
Додатково Позичальник сплачує:
- щомісяця на користь Кредитодавця комісію за супроводження Кредиту в розмірі ___ %
(___________) процентів від суми Кредиту, зазначеної в пункті 1.1. Договору.
- комісію за надання кредиту ____% (________ ) від суми Кредиту, зазначеної в пункті 1.1. Договору.
Сплачується разово в день укладання цього договору.
1.3. Кредит надається з терміном остаточного повернення «__» _____________ 20___ року.
Повернення Кредиту, сплата процентів та комісії за супроводження Кредиту здійснюється
Позичальником згідно з Графіком повернення Кредиту або достроково відповідно до умов цього Договору,
але в будь-якому випадку не пізніше терміну остаточного повернення Кредиту, встановленого згідно з цим
Договором.
Сторони дійшли згоди встановити Графік повернення Кредиту у Додатку № 1 до цього Договору,
який є невід’ємною частиною цього Договору.
1.4. Кредит надається для: _________________________________.
1.5. Кредитні кошти не можуть бути використані Позичальником на наступні цілі:
• на надання позик та фінансової допомоги третім особам;
• на придбання емісійних цінних паперів, векселів;
• на здійснення вкладень в статутні капітали юридичних осіб;
2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА
2.1. Належне виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором забезпечується:
Кредитодавець: _______________________

1

Позичальник:

___________________________

а) неустойкою (пенею, штрафом), що передбачені цим Договором;
б) порукою _________________________;
в) заставою/іпотекою__________________.
2.2. Порука/Застава, передбачена пунктом 2.1. цього Договору, оформлюється окремо, одночасно з
цим Договором та іменується надалі «Документ забезпечення».
2.3. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться втрата забезпечення (зокрема,
поруки), Позичальник у строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів із дня його втрати зобов’язаний
надати Кредитодавцю рівноцінну заміну.
У цьому Договорі терміном «втрата забезпечення» позначається будь-яка з таких обставин:
- прийняття компетентним органом (особою) рішення про ліквідацію або реорганізацію будь-якої
юридичної особи, що від свого імені надала Поруку/Заставу у забезпечення зобов’язань Позичальника за
цим Договором;
- смерть, оголошення померлою або визнання безвісно відсутньою будь-якої фізичної особи, що від
свого імені надала Поруку/Заставу в забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором;
- порушення справи про банкрутство будь-якої фізичної особи (у разі, якщо ця фізична особа є
суб’єктом підприємницької діяльності) або юридичної особи, що надала від свого імені Поруку/Заставу у
забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором;
- встановлення судом недійсності або визнання неукладеним хоча б одного з Документів забезпечення;
- припинення без згоди Кредитодавця будь-якого з Документів забезпечення, Поруки/Застави за будьяким договором Поруки/Застави, укладеними у забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором,
крім випадків, коли вони припинені за згодою Кредитодавця або внаслідок припинення зобов’язань
Позичальника за цим Договором.
- накладення в інтересах держави чи третьої особи арешту та/або звернення стягнення на майно
та/або майнові права, які прийняті в заставу в забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором;
- нездійснення чи неналежне здійснення будь-якою особою (зокрема, самим Позичальником), що
надали майно (майнові права) в заставу в забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором,
заміни предмета застави в разі його пошкодження (зменшення) згідно з умовами відповідного Документа
забезпечення;
- закінчення строку дії строкового майнового права, переданого Кредитодавцю в заставу в
забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором.
2.4. Протягом дії цього Договору Позичальник зобов’язаний забезпечити здійснення переоцінки
предмету застави, що є забезпеченням виконання зобов’язань за цим Договором, не рідше одного разу на
півроку та/або забезпечити здійснення переоцінки предмету іпотеки, устаткування та транспортних засобів,
що є забезпеченням зобов’язань за цим Договором, не рідше одного разу на рік, а також надавати
Кредитодавцю відповідний звіт про незалежну оцінку предмету застави та/або іпотеки, для перегляду
Кредитодавцем його вартості з урахуванням зміни кон’юнктури ринку.
2.5. У випадку значного зменшення (більш ніж на 10 відсотків) вартості предмета іпотеки/застави
замінити предмет іпотеки/застави іншим нерухомим/рухомим майном такої ж або більшої вартості або
надати додаткове забезпечення.
3. ГАРАНТІЇ
3.1. Позичальник гарантує, що на момент укладення цього Договору:
а) він є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка створена (зареєстрована) і діє за
законодавством України та має повне право укласти та виконати цей Договір, отримувати кредити за ним
та відповідати по своїх зобов’язаннях;
б) належним чином виконані всі дії, які згідно з чинним законодавством України, установчими та
іншими внутрішніми нормативними документами Позичальника необхідні йому для укладення цього
Договору та виконання своїх зобов’язань за ним, у тому числі ухвалені усі необхідні для цього рішення,
надані згоди (погодження) органами управління Позичальника, співвласниками (засновниками,
учасниками, акціонерами), органами державної влади та управління, контрагентами Позичальника за
іншими укладеними ним договорами, будь-якими іншими особами, тощо; (даний пункт підлягає
видаленню у разі укладення договору із фізичною особою-підприємцем )
в) фізична особа, яка зазначена у преамбулі цього Договору і підписала його від імені Позичальника,
наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури
Позичальника, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином;
г) не існує ніяких дій з боку суду, господарського або третейського суду, органів державної
виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових, юридичних або фізичних
осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за цим
Договором, визнання його недійсним чи неукладеним;
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ґ) всі документи, надані Позичальником Кредитодавцю у зв’язку з підготовкою до укладення цього
Договору, були подані в їх останньому завершеному стані, і на дату їх подання повністю достовірно
відображають фінансовий стан Позичальника та іншу інформацію про нього. За час, що минув з моменту
подання зазначених документів Кредитодавцю, не відбулося ніяких змін у юридичному статусі,
фінансовому стані або діяльності Позичальника, що приведуть або можуть привести до невиконання або
неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором;
д) відсутні будь-які інші обставини, що обмежують Позичальника в укладенні та виконанні цього
Договору.
3.2 Позичальник підтверджує, що Кредитодавець забезпечив його інформацією, зазначеною у ч. 2 ст.
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та
ознайомлення з Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту в
ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС».
4. НАДАННЯ КРЕДИТУ
4.1. Кредит надається в безготівковій формі на цілі визначені пунктом 1.4. цього Договору, шляхом
перерахування Кредиту на рахунок Позичальника зазначений у пункті 12.2. Договору, за вирахуванням
комісії за надання кредиту, що вказана в п.1.2. Договору (дане речення ідлягає видаленню у разі укладення
договору без комісії )
4.2. Кредитодавець має право відмовити Позичальнику у наданні Кредиту у будь-якому з наступних
випадків:
- у разі невиконання умови, передбаченої пунктом 2.2. щодо оформлення поруки/застави;
- у разі наявності у Позичальника простроченої заборгованості чи несплаченої неустойки (пені,
штрафів) за невиконання або неналежне виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором або будь-яким
іншим договором Позичальника з Кредитодавцем, незалежно від його виду чи суми;
- у разі, якщо порушено провадження у справі про банкрутство Позичальника;
- у разі суттєвого порушення Позичальником умов цього Договору;
- у разі наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові Кредит
своєчасно не буде повернений;
- у разі ненадання Позичальником документів, передбачених пунктом 6.1 Договору;
- у разі невиконання Позичальником пункту 11.2. Договору.
5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ,
КОМІСІЙ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ
5.1. Проценти нараховуються щомісяця на суму Кредиту, що фактично надана Позичальнику і не
повернена Кредитодавцю протягом всього строку наявності такої суми, виходячи з фактичної кількості днів
у місяці та році. При цьому день надання Кредиту враховується, а день повернення Кредиту не
враховується при нарахуванні процентів.
Комісія за супроводження Кредиту нараховується 05-го числа наступного місяця з дати підписання
Договору і в подальшому нараховується щомісяця у строки визначені цим пунктом на суму Кредиту,
зазначену в п. 1.1. Договору. (даний пункт підлягає видаленню у разі укладення договору без комісії )
5.2. Проценти та комісії, нараховані за місяць, Позичальник зобов’язаний сплачувати щомісяця,
починаючи з другого місяця, наступного за місяцем укладення Договору, до календарного числа місяця, в
яке було укладено Договір, включно із цим числом, або в останній календарний день наступного
місяця,якщо в ньому менше календарних днів ніж в попередньому місяці (крім процентів та комісій, строки
сплати яких визначені в наступних абзацах цього пункту).
Проценти та комісії, нараховані за місяць, в якому відбувається повне повернення Кредиту, повинні
бути сплачені не пізніше дня повернення Кредиту.
Позичальник має право сплатити комісію за супроводження Кредиту за весь строк користування
Кредитом, в тому числі за рахунок отриманих кредитних коштів. При цьому у разі дострокового часткового
або повного погашення Кредиту комісія за супроводження Кредиту не підлягає поверненню.
Або у разі встановлення ануїтетного графіку
Погашення ануїтетного платежу здійснюється в день згідно Графіку погашення Кредиту
(календарного числа дати укладання Договору) .
У разі внесення платежу до настання строку сплати платежу в поточному місяці, сума платежу буде
зарахована в рахунок погашення ануїтетного платежу цього місяця.
У разі внесення платежу в розмірі, що перевищує плановий платіж, сума грошових
коштів, сплачених Позичальником, зараховується Кредитодавцем в рахунок погашення заборгованості
(тіла кредиту) Позичальника за кредитом шляхом коррегування ануїтетного платежу починаючи з
останьного ануїтетного платежу, в дату платежу згідно Графіку.
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Розмір останнього ануїтетного платежу (останніх платежів) може відрізнятися від
розміру ануїтетного платежу встановленого згідно умов Договору (графіку погашення Кредиту) і
буде становити суму фактичної заборгованості за кредитом, що залишилася після сплати
Позичальником всіх попередніх ануїтетних платежів.
5.3. Комісія за надання кредиту нараховується на суму Кредиту, вказаного в п.1.1. Договору та
автоматично стягується з суми Кредиту. Сума Кредиту надається на рахунок Позичальника зазначений у
пункті 12.2. Договору за вирахуванням Комісії за надання кредиту, що вказана в п.1.2. Договору. (даний
пункт підлягає видаленню у разі укладення договору без комісії )
5.4. У випадку, якщо дата погашення, що зазначена у Графіку повернення кредиту (Додаток №1 до
цього Договору) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, визначений відповідно до
законодавства України, то Позичальник має здійснити погашення заборгованості за Кредитом не пізніше
наступного робочого дня відповідного строку, встановленого для вчинення певної дії.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВИМ СТАНОМ І ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЗИЧАЛЬНИКА
6.1. Протягом усього строку дії цього Договору Позичальник зобов’язаний на вимогу Кредитодавця
надавати належним чином оформлені наступні документи, що характеризують його фінансовий стан і
діяльність, а саме:
- Баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів
(форма №3), або звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку або
податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичної особи – підприємця.
Фінансову звітність Позичальник зобов’язаний надавати в копіях з відмітками органів статистики про
її подання, підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади) та відбитком печатки
Позичальника, завірених Позичальником (із відбитком основної круглої печатки і підписом керівника
Позичальника) або у формі електронного документу з накладенням електронного підпису через встановлені
засоби електронного зв'язку Кредитодавця та Позичальника. Якщо фінансова звітність подається до органів
статистики в електронному вигляді – надавати на паперових носіях разом з роздрукованою копією
квитанції, що підтверджує факт її подання, засвідчених підписами керівника, головного бухгалтера (за
наявності такої посади) відбитком печатки Позичальника або у формі електронного документу з
накладенням електронного підпису через встановлені засоби електронного зв'язку Кредитодавця та
Позичальника.
Протягом усього строку дії цього Договору на вимогу Кредитодавця Позичальник зобов’язаний
надавати інші належним чином оформлені документи, зокрема, але не виключно, необхідні документи та
відомості, які є чинними та достовірними, необхідні для з'ясування особи Позичальника, суті діяльності,
фінансового стану, а також інші документи та інформацію, необхідну Кредитодавцю для виявлення
податкових резидентів США та рахунків податкових резидентів США, відповідно до Закону Сполучених
Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (надалі – «Закон FATCA»), дотримання
Кредитодавцем вимог Закону FATCA, для виконання Кредитодавцем своїх прав та обов’язків відповідно до
цього Договору, а також дотримання Кредитодавцем вимог чинного законодавства України.
6.2. Протягом усього строку дії цього Договору Позичальник зобов’язаний повідомляти
Кредитодавцю достовірну інформацію:
а) про державну реєстрацію будь-яких змін та/або доповнень до своїх установчих документів
(статуту, положення, установчого договору) - з наданням оригіналів чи копій таких змін та/або доповнень;
(даний пункт підлягає видаленню у разі укладення договору із фізичною особою-підприємцем )
б) про зміну свого керівника, заступника керівника, комерційного, фінансового директора або
головного бухгалтера або зміни у складі виконавчого органу та Спостережної Ради або аналогічних їм
органах - з наданням Кредитодавцю оригіналів або копій документів про їх звільнення (призначення);
(даний пункт підлягає видаленню у разі укладення договору із фізичною особою-підприємцем )
в) про видачу або скасування будь-якої довіреності (доручення), що дає фізичній або юридичній особі
право представляти Позичальника у відносинах із Кредитодавцем за цим Договором, - з наданням копії
такої довіреності (доручення) та копії документу, що підтверджує скасування довіреності (доручення);
г) про передачу в позичку, найм (оренду, лізинг), спільну діяльність, довірче управління будь-якого
майна, що належить йому на праві власності (господарського відання, оперативного управління), якщо
балансова вартість цього майна більше 50% (П’ятдесяти відсотків) від розміру активів Позичальника, чи
еквіваленту цієї суми в іншій валюті по курсу Національного банку України на день такої передачі, а також
про заставу будь-якого майна або майнових прав Позичальника (незалежно від їх балансової вартості), - з
наданням оригіналу або копії відповідного договору;
д) про накладення арешту на майно Позичальника та/або на кошти на будь-якому поточному чи
депозитному рахунку Позичальника, у разі якщо балансова вартість такого майна або сума коштів більше
50% (П’ятдесяти
процентів) від розміру активів Позичальника чи еквіваленту цієї суми в іншій валюті
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по курсу Національного банку України на день накладення арешту, - з наданням оригіналу або копії
рішення (постанови, ухвали) про накладення арешту;
е) про порушення за позовом майнового характеру у будь-якому суді, господарському або
третейському суді провадження у справі, в якій Позичальник є відповідачем (співвідповідачем), і сума
позову більше 50% (П’ятдесяти процентів) від розміру активів Позичальника чи еквіваленту цієї суми в
іншій валюті по курсу Національного банку України на день складання позову, - з наданням оригіналу або
копії ухвали про порушення провадження у цій справі;
є) про набуття чинності рішенням будь-якого суду, господарського або третейського суду по справі за
позовом майнового характеру, в якій Позичальник є відповідачем (співвідповідачем), і сума, що підлягає
стягненню з Позичальника, більше 50% (П’ятдесяти процентів) від розміру активів Позичальника чи
еквіваленту цієї суми в іншій валюті по курсу Національного банку України на день складання позову, - з
наданням оригіналу або копії рішення;
ж) про набуття чинності рішенням будь-якого суду, господарського або третейського суду по справі
за позовом немайнового характеру, в якій Позичальник є відповідачем (співвідповідачем), - з наданням
оригіналу або копії рішення;
з) про порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника - з наданням оригіналу або
копії ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство;
і) про відкриття виконавчого провадження про виконання рішення майнового характеру, якщо сума,
що підлягає стягненню з Позичальника, більше 50% (п’ятдесяти) процентів від розміру активів
Позичальника або еквіваленту цієї суми в іншій валюті по курсу Національного банку України на день
відкриття виконавчого провадження, - з наданням оригіналу або копії постанови про відкриття виконавчого
провадження;
й) про прийняття компетентним органом управління, посадовою особою або власником
Позичальника рішення про його реорганізацію (ліквідацію) та/або призначення до розгляду питання про
його реорганізацію (ліквідацію). (даний пункт підлягає видаленню у разі укладення договору із фізичною
особою-підприємцем )
6.3. Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про виникнення будь-якої з обставин,
перерахованих у пункті 6.2 цього Договору, і надати Кредитодавцю необхідні документи у строк не пізніше
7 (семи) календарних днів із дня, коли Позичальнику стало відомо про їх виникнення.
Розмір активів Позичальника за цим Договором визначається відповідно до фінансового звіту
Позичальника станом на перше січня кожного року.
6.4. У пункті 6.2 цього Договору терміном «копія документа» позначається копія документа, завірена
нотаріально, фізичною або юридичною особою, що видала оригінал документа, або Позичальником (із
відбитком основної круглої печатки і підписом керівника, його заступника, комерційного, фінансового
директора або головного бухгалтера Позичальника або з накладанням електронного підпису).
Оригінали документів, що відповідно до пункту 6.3 цього Договору Позичальник зобов’язаний
надати Кредитодавцю, подаються для виготовлення копій і негайно після цього повертаються
Позичальнику.
6.5. Для здійснення контролю за цільовим використанням Кредиту на вимогу Кредитодавця
Позичальник зобов’язаний протягом всього строку дії цього Договору надавати Кредитодавцю належним
чином оформлені документи, що підтверджують цільове використання Кредиту.
7. ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
7.1. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю Кредит в порядку та у строки, визначені у
Графіку повернення Кредиту наведеного у Додатку № 1 до цього Договору. Повернення Кредиту до
настання зазначеного строку вважається достроковим. У випадках, передбачених цим Договором або
чинним законодавством України, Позичальник зобов’язаний на вимогу Кредитодавця повернути Кредит
достроково.
7.2. Позичальник має право достроково повернути Кредит або його частину без попередньої
письмової згоди Кредитодавця.
Або у разі встановлення ануїтетного графіку
Дострокове повне погашення кредиту здійснюється шляхом перерахунку коштів Позичальником
самостійно на рахунок вказаний в п.12.1 Договору для погашення кредиту.
У
разі
часткового
дострокового
погашення
кредиту
сума
грошових
коштів
сплачених Позичальником, зараховується Кредитодавцем в рахунок погашення заборгованості (тіла
кредиту) Позичальника за кредитом шляхом коригування останнього ануїтетного платежу (останніх
платежів), в дату платежу згідно Графіку.
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Будь-яке часткове дострокове погашення заборгованості по кредиту не звільняє Позичальника від
сплати чергового ануїтетного платежу в установлений Договором день сплати згідно Графіку. Такі зміни
не потребують укладення додаткової угоди до Договору.
8. ПЛАТЕЖІ
8.1. Всі платежі за цим Договором здійснюються у національній валюті Україні - гривнях.
8.2. Надання Кредиту здійснюється у відповідності з його цільовим призначенням, визначеним у
пункті 1.4. цього Договору, шляхом переказу коштів на рахунок Позичальника, реквізити якого зазначені у
пункті 12.2. цього Договору. Для цілей цього Договору днем надання Кредиту вважається день списання
грошових коштів у розмірі визначеному пункті 1.1. цього Договору з рахунку Кредитодавця на рахунок
Позичальника.
8.3. Всі платежі Позичальника за цим Договором (повернення Кредиту, сплата процентів, комісій та
інших платежів) здійснюються шляхом переказу коштів з будь-якого поточного рахунка Позичальника на
поточний рахунок Кредитодавця по реквізитах, зазначених у пункті 12.1. цього Договору, та в цей же день
перераховуються на погашення заборгованості за цим Договором.
Для цілей цього Договору днем здійснення Позичальником будь-якого платежу за цим Договором
вважається день зарахування коштів на рахунок, зазначений пункті 12.1. цього Договору.
8.4. Сторони встановлюють наступну черговість погашення заборгованості за цим Договором:
- прострочені комісії за супроводження Кредиту;
- прострочені проценти за користування Кредитом;
- прострочена сума Кредиту;
- можливі неустойки (штрафи, пені);
- строкова комісія за супроводження Кредиту;
- строкові проценти за користування Кредитом;
- строкове повернення Кредиту;
- дострокове повернення Кредиту;
- інша заборгованість за цим Договором.
Сторони погоджуються, що Кредитодавець має право змінювати вищезазначену черговість
погашення заборгованості в односторонньому порядку.
8.5. Позичальник зобов’язаний здійснити усі платежі на користь Кредитодавця за цим Договором так,
щоб Кредитодавець одержав усі належні йому суми у повному обсязі, без зарахування зустрічних вимог та
без відрахування з них будь-яких комісій банків-кореспондентів або інших витрат, пов’язаних із переказом
коштів.
9. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
9.1. За повне або часткове прострочення повернення Кредиту та/або сплати процентів за
користування Кредитом та/або комісії за супроводження Кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити
Кредитодавцю пеню у розмірі 0,2% (Нуль цілих дві десятих) відсотки від простроченої суми за кожний
день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у
період, за який стягується пеня.
Пеня нараховується, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році.
9.2. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Позичальник зобов’язаний сплачувати
Кредитодавцю такі штрафи:
- у разі невиконання або неналежного виконання будь-якого із зобов’язань, зазначених у пункті 2.3. у
розмірі 1% (один) відсоток від суми Кредиту, зазначеного у пункті 1.1. цього Договору.
9.3. Штрафи, зазначені у пункті 9.2. цього Договору, повинні бути сплачені Кредитодавцю у строк не
пізніше 10 (десяти) календарних днів із дня одержання Позичальником повідомлення Кредитодавця про їх
накладення.
9.4. Сплата пені або штрафів, передбачених пунктами 9.1. - 9.2. цього Договору, не звільняє
Позичальника від виконання зобов’язань, за порушення яких вони передбачені, і так само не звільняє його
від обов’язку понад суму пені (штрафів) відшкодувати Кредитодавцю збитки, заподіяні невиконанням або
неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
9.5. Суттєвим порушенням Позичальником цього Договору вважається будь-яка з наступних
обставин:
- повне або часткове неповернення Кредиту у строки, визначені пунктом 1.3. цього Договору;
- повне або часткове прострочення сплати платежу за Кредитом у визначені Графіком повернення
Кредиту строки, якщо таке прострочення складає 10 (десять) і більше календарних днів;
Кредитодавець: ___________________________
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- повне або часткове прострочення сплати процентів за користування Кредитом хоча б за один
місяць, якщо таке прострочення складає 10 (десять) і більше календарних днів;
- несплата або часткова несплата будь-якого зі штрафів, передбачених пунктом 9.2. цього Договору,
протягом 20 (Двадцяти) і більше календарних днів із дня одержання Позичальником повідомлення
Кредитодавця про накладення такого штрафу;
- нецільове використання Позичальником Кредиту або його частини;
- невиконання або неналежне виконання Позичальником зобов’язань по заміні втраченого
забезпечення, передбачених пунктом 2.3. цього Договору;
- невиконання Позичальником обов’язків, передбачених пунктом 10.5. цього Договору;
- недостовірність будь-якої з гарантій, наданих Позичальником Кредитодавцю згідно з пунктом 3.1.
цього Договору.
9.6. Кредитодавець має право вимагати дострокового повернення Кредиту, сплати процентів за
користування ним, сплати комісії за супроводження Кредиту і виконання усіх інших зобов’язань
Позичальника за цим Договором та після їх виконання в односторонньому порядку розірвати цей Договір у
будь-якому з наступних випадків:
- у разі суттєвого порушення Позичальником цього Договору;
- у разі ненадання Позичальником документів та/або інформації, необхідних для його ідентифікації та
вивчення, або у разі коли ідентифікація Позичальника є неможливою чи в разі ненадання документів та
інформації, передбаченої пунктом 6.1. Договору.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які є оригіналами, по одному
для кожної зі Сторін.
10.1.1. Цей договір сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що
засвідчується підписами сторін, що діють у повній відповідності з наданими їм повноваженнями та повним
розумінням предмета та змісту договору.
10.2. Цей Договір вважається укладеним з дати його підписання Сторонами та скріплення їх
печатками і діє до повного виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором.
10.3. З моменту укладення цього Договору втрачають силу всі попередні правочини, листування та
інші домовленості між Сторонам, як усні, так і письмові, що мали місце до його укладення і мають
відношення до предмета цього Договору.
10.4. Зміни та (або) доповнення до цього Договору, в тому числі щодо продовження строку
користування Кредитом, оформлюються за взаємною згодою Сторін додатковими угодами про внесення
змін та доповнень до цього Договору, які є невід’ємною частиною Договору.
10.5. У випадку зміни будь-якого з реквізитів Сторін чи платіжних реквізитів, зазначених у пунктах
12.1. - 12.2. цього Договору, кожна зі Сторін зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі зміни у строк
не пізніше 7 (Семи) календарних днів із дня, коли вони відбулися.
10.6. Цей Договір не є договором приєднання та може бути змінений або розірваний тільки за
взаємною згодою Сторін крім випадків, передбачених цим Договором або законодавством України.
Правочин про його зміну або розірвання повинен бути вчинений у письмовій формі.
10.7. По всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються відповідними нормами
матеріального права України.
10.8. Переведення боргу Позичальника за цим Договором можливе тільки за згодою Кредитодавця.
Кредитодавець має право уступати свої права за цим Договором або їх частину без згоди Позичальника.
10.9. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між Сторонами, що
стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, мають юридичну
силу, якщо вони викладені письмово і направлені іншій стороні на її поштову адресу рекомендованим або
цінним листом (телеграмою) або доведені до відома іншої сторони кур’єром під розписку. Поштовою
адресою кожної зі Сторін вважається поштова адреса, зазначена у пункті 12 цього Договору або письмово
повідомлена нею іншій Стороні відповідно до пункту 10.5. цього Договору.
10.10. Кредитодавець зобов’язується не розголошувати третім особам інформацію про Позичальника,
яка складає комерційну таємницю, за винятком випадків, передбачених цим Договором, випадків надання
такої інформації приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або
надання послуг Кредитодавцю відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та
Кредитодавцем договорів, а також у випадках надання такої інформації в порядку та в обсязі, визначених
чинним законодавством України, чи коли розкриття комерційної таємниці необхідне Кредитодавцю для
захисту його прав та інтересів та/або забезпечення надання послуг Кредитодавцем; Позичальник
підтверджує право Кредитодавця на розкриття комерційної таємниці в таких випадках. Підписанням цього
Договору Позичальник надає Кредитодавцю право розкривати інформацію про Позичальника, що містить
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комерційну таємницю, у т.ч. персональні дані Позичальника, для податкової служби США (U.S. Internal
Revenue Service, надалі – «IRS») відповідно до Закону FATCA.
10.11. Підписанням цього Договору Позичальник дає згоду/дозвіл Кредитодавцю на доступ до
кредитної історії Позичальника в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України, збір,
зберігання, використання, обробку, передачу та поширення до/від/через бюро кредитних історій,
державним органам (у т.ч. до Кредитного реєстру Національного банку України) інформації про
Позичальника, отриманої для чи у зв’язку з наданням послуг Позичальнику (у т.ч. інформації, яка міститься
в державних реєстрах та інших базах публічного користування), інформації, що складає кредитну історію
Позичальника, інформації про договори, укладені з Кредитодавцем, умови цих договорів, іншої інформації,
що забезпечує об'єктивну оцінку подій та обставин, які можуть свідчити про наявність ризиків погашення
боргових чи інших договірних зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем із перевищенням строків,
передбачених умовами Договору, чи невиконання умов Договору, а також надає Кредитодавцю право на
передачу вищезазначеної інформації, у т.ч. тієї, що містить комерційну таємницю, приватним особам та
організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Кредитодавцю
відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Кредитодавцем договорів, а також на
розкриття Кредитодавцем вищезазначеної інформації, у т.ч. тієї, що містить комерційну таємницю, якщо
воно необхідне Кредитодавцю для захисту його прав та інтересів.
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що у випадку невиконання чи неналежного
виконання ним умов Договору, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, Позичальник надає
свою згоду на передачу Кредитодавцем інформації щодо Позичальника, Договору та всіх пов’язаних із ним
договорів (договори забезпечення (порука, іпотека, застава/страхування тощо), у т.ч. тієї, що містить
комерційну таємницю, третім особам, що перебувають з Кредитодавцем у договірних відносинах (у т.ч.
колекторським чи факторинговим компаніям, юридичним фірмам, адвокатам чи іншим особам, що надають
послуги Кредитодавцю), а також на розголошення Кредитодавцем інформації щодо Позичальника та
предмету застави/іпотеки, у т.ч. тієї, що містить комерційну або банківську таємницю, шляхом розміщення
такої інформації на офіційному сайті Кредитодавця в мережі Інтернет чи іншим шляхом.
Інформація про бюро кредитних історій, до якого (яких) Кредитодавець передаватиме інформацію в
межах зазначеної в пункті 10.11. цього Договору згоди для формування кредитної історії Позичальника:
1) ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002 м. Київ, вул. Євгена
Сверстюка, буд. 11;
2) ТОВ« Українське бюро кредитних історій», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він письмово повідомлений
Кредитодавцем про назву та адресу (місцезнаходження) бюро кредитних історій, до якого (яких)
Кредитодавець передаватиме інформацію для формування кредитної історії Позичальника.
10.12. З додержанням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги» №2155-VIII від
05.10.2017р. та «Про електронні документи та електронний документообіг» No 851-IV від 22.05.2003р. цей
Договір складено українською мовою у формі електронного документу, з накладенням електронних
підписів уповноважених представників Сторін (додаєься у разі, якщо договір підписується електроним
підписом)
10.13. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він письмово повідомлений про
включення до бази персональних даних Кредитодавця про права, передбачені Законом України «Про
захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані.
Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю згоду та дозвіл відповідно до вимог
Закону України «Про захист персональних даних» на збір та обробку персональних даних та відомостей,
які Позичальник
надає про себе. Під персональними даними Позичальник розуміє будь-яку інформацію,
що відноситься до нього як до суб'єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім'я, по-батькові, рік,
місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціальний стан, освіта, професія, доходи, інша
інформація.
Зберігання та обробка персональних даних може проводитися на серверах та ресурсах, які належать
Кредитодавцю або незалежним підрядникам і можуть бути розміщені у будь-якій країні світу (у тому числі,
але не обмежуючись, країнами Європейського Союзу).
(додаєься у разі, якщо Позичальник є фізичною особою-підприємцем ).
10.14. Позичальник своїм підписом підтверджує (засвідчує), що:
- 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,
- з Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту в
ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВЫДАЛЬНЫСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС»
Позичальника ознайомлено;
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- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства України та забезпечує
правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання;
11. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
11.1. Позичальник на вимогу Кредитодавця, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу,
відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення», зобов’язаний, до встановлення ділових відносин (підписання Договору), надати усі запитувані
Кредитодавцем документи та інформацію необхідні для:
11.1.1. ідентифікації та верифікації Позичальника (його Представника).
11.1.2. здійснення інших заходів належної перевірки, передбачених законодавством у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - у сфері запобігання та
протидії).
11.2. Протягом строку дії Договору Кредитодавець, має право додатково витребувати, а Позичальник
зобов’язаний надати на вимогу Кредитодавця інформацію (документи), необхідну (необхідні) для
здійснення належної перевірки, посилених заходів належної перевірки Позичальника, а також для
виконання Кредитодавцем інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
11.3. У разі якщо документи, на підставі яких проводилась належна перевірка, зазнали змін або
закінчився строк їх дії, то Позичальник зобов’язаний, не пізніше 30 календарних днів повідомити про такі
зміни Кредитодавця та надати відповідні документи.
12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
12.1. Кредитодавець:
ТОВ «ФК АКТІВІТІС»
Місцезнаходження та поштова адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська 13-15;
тел. (044) 232-42-78, (067) 329-88-29,
АТ "АЛЬФА-БАНК"
UA 81 300346 0000026503095159601
МФО 300346
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
UA323138490000026504010000317
МФО 313849Код ЄДРПОУ 38800017
Директор___________________________ П.М. Матіяш
12.2. Позичальник:
____________________________ «_______________»
Місцезнаходження та поштова адреса: ________________________________,
поточний рахунок IBAN ___________________ в ________________ код банку ________,
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________________
або
реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________,
або
паспортні дані
(посада) ___________________________ _______ПІБ______

Кредитодавець: ___________________________
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Додаток № 1
до Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № ____
від «___» ___________ 20__ року

Графік повернення Кредиту:
Дата
В тому числі:
Сума
погашення платежу, грн.
Комісія за
заборгованість за
супроводження
Кредитом, грн.
кредиту,
грн.

Проценти, грн.

Залишок
Кредиту, грн.

Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є
невід’ємною частиною Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту № ____від «___» ___________ 20__ року
Кредитодавець:
ТОВ «ФК АКТІВІТІС»
Директор___________________________ П.М. Матіяш

Позичальник:
____________________________ «_______________»
(посада) ___________________________ /________ПІБ______/

Кредитодавець: ___________________________

10

Позичальник: ___________________________

