Наказ Ь

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

ДОГОВІР №
м. Київ

Дата:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТ ФІНАНС» (далі «Кредитор»), в особі Генерального директора Купріянова Максима Сергійовича, який діє на підставі Статуту,
з однієї сторони, та____________________ ; паспорт____________ , виданий_____________ ; реєстраційний
номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер)_________________ (далі «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір №________ від
____________ року (далі - «Договір») про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1 За цим Договором Кредитор зобов'язується надати Позичальникові кредит, на суму__________
грн. _________ коп. (далі - сума кредиту) на умовах строковості, зворотності, платності в межах
встановленого йому кредитного ліміту, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти
за користування кредитом, зазначені у встановлений п.3.1.1 цього Договору.
1.2. Кредит надається Позичальнику строком до_____________ року. Кредит має бути повернутий
згідно Графіку платежів (додаток 1 до Договору), але у будь-якому разі цей Договір діє до повного виконання
Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором.
1.3. Дата перерахування суми кредиту на банківський/картковий рахунок, вказаний Позичальником, є
датою укладання кредитного договору між Кредитором і Позичальником.
1.4. Деталізована інформація щодо визначення сукупної вартості Кредиту (Заборгованості) зазначена
у Графіку платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ КРЕДИТУ
2.1.
Кредит надається
Позичальнику виключно за допомогою Веб-сайту Кредитора
(https://cashberry.com.ua/), за умови ідентифікації Позичальника та акцептування Позичальником оферти
(пропозиції) про укладення цього Договору з використанням електронного підпису одноразовим
ідентифікатором.
2.2.
Цей Договір є укладеним з моменту акцептування Позичальником відповідної оферти
Товариства в особистому кабеенті на Веб-сайті Товариства https://cashberry.com.ua/ , та набуває чинності з
моменту перерахування Суми Кредиту на банківський рахунок (банківську картку), вказану Позичальником
для укладення цього Договору.
2.3.
Повернення Позичальником Суми Кредиту, процентів за користування Кредитом підлягає
сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на поточний рахунок
Кредитора у строк, встановлений пунктом 1.2 Договору.

,

3.
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ
3.1. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється наступним чином:
3.1.1. ____________ процентів на залишок суми кредиту за кожний день користування кредитними
коштами (далі - Процентна ставка), починаючи з першого дня перерахування суми кредиту до закінчення
строку кредиту визначеного в п.1.2. цього Договору. Річна процента ставка становить____%
3.2. У випадку зарахування повної суми коштів на погашення кредиту та сплати процентів
Позичальником на рахунок Кредитора протягом трьох робочих днів після закінчення строку Договору,
визначеного пунктом 1.2. цього Договору, проценти за користуванням кредитом в цей період не
нараховуються. В іншому випадку, процентна ставка для Позичальника змінюється в порядку і на умовах,
визначених в п. 6.3. цього Договору.
3.3. Плата за користування Кредитом (проценти) є фіксованою протягом строку дії цього Договору
визначеного в п. 1.2. цього Договору.
3.4. Усі платежі за цим Договором здійснюються виключно у національній грошовій одиниці України Гривні.
3.5. Датою сплати Заборгованості по кредиту/сплати за продовження строку кредитування вважається
дата отримання Товариством грошових коштів/ інформаційного повідомлення від платіжної системи, через

яку було здійснено переказ коштів, про здійснення відповідного переказу з посиланням на номер
Договору/ідентифікаційний номер Позичальника, за умови, що в подальшому грошове відшкодування за
такою операцією надійшло на рахунок Товариства.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Права та обов’язки Кредитора
4.1.1 Кредитор має право:
а) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту та/або процентів, строк виплати яких ще не
настав, у разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один
календарний місяць та виконання інших зобов’язань передбачених цим Договором та Правилами надання
грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» (далі Правила) які є невід’ємною частиною цього Договору;
б) вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту, сплати процентів за користування
кредитом в разі виявлення недостовірної інформації у Заявці, яка оформлювалась для отримання кредиту
та/або внесення інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій як негативного позичальника та/або
порушення інших умов цього Договору та;
в) здійснити безспірне списання грошових коштів з банківських/карткових рахунків, вказаних
Позичальником в особистому кабінеті, до повного погашення Заборгованості перед Кредитором;
г) відмовити у видачі кредиту у разі технічної неможливості перерахувати Позичальнику кошти на
банківський (картковий) рахунок Позичальника;
д) тимчасово заблокувати на платіжній картці Позичальника суми коштів для здійснення верифікації
платіжної/банківської карти особи Позичальника.
4.1.2 Кредитор зобов’язаний:
а) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове - як
частинами, так і в повному обсязі);
б) на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію,
право на отримання якої визначено законодавством України;
в) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.
4.2 Права та обов’язки Позичальника
4.2.1 Позичальник має право:
а) достроково повернути кредит як в повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за
користування кредитом, виходячи з фактичного залишку суми кредиту та строку користування кредитом;
б) доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позичальника та інформації, право на
отримання якої встановлено законодавством України;
в) звернутися до Кредитора з проханням про пролонгацію строку надання кредиту та строку дії
договору;
г) звернутись до Кредитора за одержанням додаткової суми кредиту в межах кредитного ліміту
встановленому йому при оформленні цього Договору, за умови належного виконання зобов’язань по сплаті
кредиту та відсотків по цьому Договору;
д) відмовитись від кредиту протягом чотирнадцяти календарних днів з дати укладення цього
Договору, повідомивши про це Кредитора заздалегідь у письмовій формі. В такому випадку Позичальник
повертає Кредитору суму кредиту та нараховані проценти за період фактичного користування кредитними
коштами в порядку і на умовах встановлених у цьому Договорі
е) звернутись до Кредитора з запитом або вимогою надати засобами поштового зв’язку примірник
цього Договору в паперовій формі.
4.2.2 Позичальник зобов’язаний:
а) вчасно повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом в порядку, визначеному
цим Договором;
б) у випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором, в повному обсязі сплатити
нараховані проценти за користування кредитом;
в) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором;
г) реєструватись на сайті Позикодавця під свої справжнім ім’ям та надавати Позикодавцю виключно
достовірні дані, включаючи персональні дані;
д) у разі зміни своєї адреси реєстрації, адреси фактичного проживання, номеру контактного телефону,
а також у разі зміни будь-яких інших відомостей про себе, повідомлених Позичальником Позикодавцю при
укладанні Договору, Позичальник зобов'язаний повідомити Позикодавця про такі зміни в термін, що не
перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати вчинення зазначених змін, шляхом внесення змін в Особистому
кабінеті, з наданням (у разі необхідності) відповідних документів, що підтверджують зміну інформації;
е) визнавати електронні документи, складені Позикодавцем і Позичальником (заявки, договори, акти
та інше), як документи, складені в простій письмовій формі відповідно до законодавства України;
є) повернути кредит і сплатити проценти за нього також у випадку зазначення ним в заявці на
одержання кредиту банківських реквізитів іншої особи;
ж) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та Правилами.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
5.1 Сторони домовилися, що повернення суми кредиту та сплата процентів за користування кредитом
здійснюється Позичальником згідно з Графіком розрахунків, який є невід’ємною частиною цього Договору.
5.2 Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором
здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за
користування кредитом нараховуються у відсотках від суми залишку заборгованості по кредиту з першого дня
надання кредиту Позичальнику (перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний
Позичальником) до дня повернення кредиту визначеного в п. 1.2. цього Договору. Нарахування та сплата
процентів проводиться на залишок заборгованості за сумою кредиту.
5.3 Сума кредиту та проценти за користування кредитом, підлягає сплаті шляхом безготівкового
перерахування коштів у повному обсязі на поточний рахунок Кредитора у строк, встановлений Договором.
5.4. При надходженні до Кредитора коштів для виконання зобов'язань Позичальника, Кредитор
направляє такі кошти на погашення Заборгованості в наступній послідовності:
5.4.1. у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти
за користування кредитом;
5.4.2. у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
5.4.3. у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.
5.5. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці
України - гривні.
5.6. У випадку, якщо сума сплати заборгованості складається із залишком копійок, такий залишок
копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів,
відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним
законодавством України.
6.2 Порушенням умов цього Договору вважається його невиконання або неналежне виконання.
6.3. У разі порушення Позичальником зобов'язання щодо строку погашення суми кредиту та/або
процентів за цим Договором, то розмір процентної ставки для такого Позичальника збільшуватиметься на
1 (один) процент від процентної ставки визначеної в п.3.1.1 .цього Договору та нараховуватиметься щоденно
на залишок фактичної заборгованості по кредиту, починаючи з першого дня порушення Позичальником умов
Договору до моменту повного погашення простроченої Заборгованості за кредитом. Подальше повернення
кредиту та сплата процентів відбувається відповідно до Графіку Розрахунків.
6.4. Позичальник несе передбачену Українським законодавством відповідальність, включаючи
кримінальну, за використання чужих персональних даних та/або умисне отримання кредиту за чужими та/або
підробленими документами або банківськими картками оформленими на інших осіб.

\___/

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1 Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним
повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають
врегулюванню шляхом переговорів.
7.2 Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий
спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1 Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами
додаткових угод, які набувають чинності за умови, що згода Позичальника виражена у відповідний спосіб в
Особистому кабінеті, (за допомогою застосування одноразового ідентифікатора та /або виконання дій, що
вимагає Товариство), окрім:

-

змін у Графік платежів, що вносяться Товариством самостійно з метою актуалізації відомостей
про заборгованість Позичальника та/або Термін платежу;
- продовження Терміну платежу, що не потребує укладення окремої угоди про внесення змін у
даний Договір, відповідно до встановленого Правилами та цим Договором порядку.
Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
8.2. У разі надходження на поточний рахунок Кредитора грошових коштів від Позичальника в
достатньому обсязі для сплати Заборгованості, зобов’язання Позичальника вважаються належно виконаними
у такому випадку Договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на рахунок Кредитора.

8.3. Договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди Сторін. Одностороннє
розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених діючим законодавством України.
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1 Невід'ємною частиною цього Договору є Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту затверджені Кредитором (надалі - Правила). Уклавши цей Договір, Позичальник

'-----

підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись
Правил, текст яких розміщений на сайті Кредитора: https://cashberry.com.ua .
9.2 Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитора, зазначене в розділі 10 цього
Договору.
9.3 Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
9.4 Позичальник підтверджує, що:
- до укладення цього Договору отримав від Кредитора інформацію, зазначену в частині другій статті
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст. 9
Закону України «Про споживче кредитування»;
- повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»,
- інформація надана Кредитором з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та
забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;
-договір надається не на споживчі цілі;
- до укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання Логіну
та Паролю Особистого Кабінету в якості аналога власноручного підпису;
- надав згоду на передачу Кредитору своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки
фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за цим Договором;
- надав згоду на те, що Кредитор має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов'язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними
або іншими стосунками;
- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника
перед Кредитором на підставі цього Договору, Кредитор має право передати персональні дані Позичальника
третім особам (включаючи, але не обмежуючись, Бюро кредитних історій, кредитним установам,
факторинговим компаніям, агентствам по стягненню боргів, правоохоронним органам) для захисту своїх
законних прав та інтересів, стягнення Заборгованості за Договором, неустойки, збитків та інших засобів
правового захисту;
- надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, на
передачу своїх персональних даних в бюро кредитних історій на отримання та їх обробку з метою оцінки
фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором позики, а також
захисту прав та інтересів Кредитора;
- надав згоду на передачу Кредитором інформації про стан заборгованості Позичальника за цим
Договором, шляхом відправлення Кредитором текстових повідомлень на номер мобільного телефону
Позичальника та електронних листів на його email адресу. Позичальник розуміє, що спосіб передачі
інформації, зазначений в цьому пункті Договору не дає достатній рівень захисту такої інформації від
можливості розголошення третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Кредитором
інформації яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Кредитором інших послуг, у
спосіб який зазначений в цьому пункті Договору або іншим шляхом на власний розсуд Кредитора.
9.5 Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання
повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом.
9.6 До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності тривалістю
три роки (ст.257 Цивільного кодексу України).
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник
Кредитор

ПІБ______________________

Паспорт:_________________
,

Адреса проживання:

ІПН::_____________________
Електронна пошта: ______

ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС»
Місцезнаходження:
Код ЄДРПОУ 40284315
01021, м. Київ, Печерський район,
вул. Кловський узвіз, буд. 7, приміщення 103,
Платник податку на прибуток на загальних
підставах
п/р № UA 59 300528 0000026503455000325,
найменування банку: АТ «ОТП Банк»,
МФО 300528

Телефон:__________________
Фізична особа

Генеральний директор

Електронний підпис

Електронний підпис

/________ _____

І

І

_____І М.С.Купріянов

Додаток № 1
до Договору №______від_________

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
Цей Графік розрахунків містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми кредиту

1.

і процентів за користування кредитом) із зазначенням Терміну платежу, а саме:
Сума кредиту

Термін платежу

Реальна річна
процентна ставка

До сплати
(разом)

2. Сукупна вартість кредиту складає __________ від суми кредиту (у процентному вираженні) або
_________ гри._________ коп. (у грошовому вираженні) та включає в себе:
1) проценти за користування кредитом___________від суми кредиту (у процентному вираженні) або
___________ грн._______ __ коп. (у грошовому виразі);
2) суму кредиту__________ грн.(у грошовому вираженні).

3. Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін,
та є невід’ємною частиною Договору №__________від___________ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник

ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС»
Місцезнаходження:
Код ЄДРПОУ 40284315
01021, м. Київ, Печерський район,
вул. Кловський узвіз, буд. 7, приміщення 103,
Платник податку на прибуток на загальних
підставах
п/р № UA 59 300528 0000026503455000325,
найменування банку: АТ «ОТП Банк»,
МФО 300528

ПІБ

Паспорт:
Адреса проживання:
ІПН:

Електронна пошта:
Телефон:

Фізична особа

Генеральний директор

Електронний підпис

Електронний підпис

1

1

/

/ М.С.Купоіянов

цьому документі
скріплено

пронумеровано,
підписом
) аркушів.

ФІНАНС»

М.С. Купріянов

