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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом № 12/05/2021/1  

Загальних зборів учасників 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОС КРЕДИТ» 

від 12 травня 2021 року 

 

Директор _________________ Я.А. Тімофєєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР  

ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В 

ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ 

ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  

(у вигляді кредитної лінії) 

№______________ 

(зазначити) 

 

м. _______________                                                                   «____» _____________ 20___ р. 

(зазначити)                                                                                                (зазначити) 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОС КРЕДИТ», в особі 

__________________________________________________________, який/а діє на підставі  

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)                       

____________________________________________,(надалі іменується "Кредитодавець"),   

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

з однієї сторони, та 

 

________________________________________________________, ідентифікаційний код  

(вказати найменування)    

______________________________, місцезнаходження: ___________________________, 

            (зазначити)                                                                                                    (зазначити)                                                                   

в особі _______________ _____________________________________________________, 

                    (вказати посаду)          (вказати ПІБ)                                

який/а діє на підставі ______________________________________, (надалі іменується  

                           (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

"Позичальник"), з іншої сторони, 

   

(застосовується у разі укладення Договору з юридичною особою) 

 

або  

               

Фізична особа ____________________________,  реєстраційний номер облікової картки  

                                                 (вказати  ПІБ) 

платників податків _________________________,   _______________________________,  

                                                            (зазначити)                     (вказати паспортні дані)                                                                               

місце проживання:__________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                        
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                                                    (зазначити) 

(надалі іменується "Позичальник"),  з іншої сторони, 

(застосовується у разі укладення Договору з фізичною особою) 

 

або 

 

Фізична особа-підприємець ________________________,  реєстраційний номер облікової  

                                                               (вказати  ПІБ) 

картки платників податків ______________________, _____________________________, 

                                         (зазначити)                                      (вказати паспортні дані)                                                                      

місцезнаходження:_________________________, дата та номер запису про проведення 

                                                           (зазначити) 

державної реєстрації: ______________________________________________________, 

                                                            (зазначити)                                                                                  

 (надалі іменується "Позичальник"),  з іншої сторони, 

 

(застосовується у разі укладення Договору з фізичною особою-підприємцем) 

 

в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цей 

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

(кредитна лінія) (надалі іменується "Договір") про таке. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитодавець зобов'язується надати Позичальнику кошти у позику на умовах 

фінансового кредиту  шляхом відкриття кредитної лінії з лімітом у розмірі _____________  

                                                                                                                                    (зазначити)                                

(_______________________________) (надалі – кредит та/або кредитна лінія) на засадах 

                       (зазначити )                                                                  

строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, 

а Позичальник зобов'язується повернути кредит, сплатити проценти за користування 

кредитом,та інші платежі, а також відшкодувати витрати та/або збитки Кредитодавця у 

випадках та на умовах, передбачених цим Договором. 

Кредитна лінія відповідно до цього Договору є відновлюваною, тобто Кредитодавець 

надає Позичальнику кредит траншами на умовах цього Договору у межах ліміту 

кредитної лінії відповідно до строку користування траншем, визначеному в п. 1.5. цього 

Договору, та в межах строку дії ліміту кредитної лінії, таким чином, що Позичальник 

може отримувати всю суму в межах кредитної лінії або її частину у вигляді траншу та 

погашати суму отриманого кредиту протягом строку користування кожним траншем 

окремо. При цьому, після повернення відповідного траншу кредитна лінія відновлюється 

на суму траншу та  Позичальник має право отримати новий транш, в межах строку дії 

ліміту кредитної лінії, зазначеного у п.2.1 Договору, та з урахуванням залишку по 

кредитній лінії. Транш – це частина кредиту, що надається Позичальнику Кредитодавцем 

в межах ліміту кредитної лінії за цим Договором. 

1.2. Кредит використовується на наступні цілі:_____________________________________. 

                                                                                                                             (зазначити) 

1.3. Позичальник не може відмовитись від отримання кредиту/траншу після 

перерахування грошових коштів з рахунку Кредитодавця. 

1.4. Підписанням даного Договору Позичальник підтверджує своє волевиявлення та 

бажання отримати кредит та уповноважує Кредитодавця здійснити перерахування коштів 

за реквізитами, вказаними в Заяві-індивідуальній угоді на видачу траншу до Договору 

(надалі – Заява) Позичальника. 

1.5. Строк користування траншем (щодо кожного траншу окремо)  визначається в окремій 
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Заяві. Кожна з таких Заяв є невід’ємною частиною Договору (за зразком Додатку № 1 до 

Договору). Строк користування траншем (щодо кожного траншу окремо) починає діяти з 

дня отримання Позичальником відповідного траншу відповідно до п.2.5. Договору. При 

цьому, Сторони домовились, що протягом строку дії кожного окремого траншу 

Позичальник має право його достроково повернути або за згодою Сторін продовжити 

строк дії, виклавши Заяву в новій редакції. У випадку неповернення суми траншу у 

повному обсязі у зазначений в Заяві строк заборгованість Позичальника за траншем буде 

вважатися простроченою, а Позичальник буде вважатися таким, що порушив строк 

користування траншем і зобов’язаний сплатити нараховані відсотки за цим траншем за 

період прострочення в розмірі, визначеному у п. 3.1. цього Договору.  

1.6. Надання кредиту здійснюється у відповідності із вимогами цього Договору, чинного 

законодавства України та Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту (у вигляді кредитної лінії) Товариства з обмеженою 

відповідальністю «СОС КРЕДИТ» (у редакції, яка діє на момент укладання Договору). 

 

2. СТРОКИ В  ДОГОВОРІ 

2.1. Кредит  надається строком ____________________(_______________) днів.  

                                                            (зазначити)                         (зазначити)  

Протягом строку дії цього Договору Позичальник має право звернутись до Кредитодавця 

із Заявою про отримання повної суми ліміту або чергового траншу в межах ліміту 

кредитної лінії, що зазначений у п. 1.1. Договору.  

2.2. Кредитодавець зобов'язується надати Позичальнику кредит/транш в строк не пізніше 

_____ (_________) банківських днів з моменту отримання Заяви Позичальника та  

 (зазначити) (зазначити)  

підписання її Кредитодавцем за умови виконання Позичальником умов цього Договору. 

2.3. Позичальник зобов'язується повністю повернути кредит (транш/і) та сплатити 

проценти за користування кредитом (траншем/ами) до закінчення строку, визначеного п. 

6.1. цього Договору, при цьому кожен окремий транш/і повинен бути повернутий 

Позичальником в строки, визначені Заявою/ами. 

2.4. Кредит (транш) надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми 

кредиту (траншу) на рахунок, вказаний Позичальником у Заяві. Ненадання 

Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) чи 

ухилення іншим способом від отримання кредиту (траншу), а також невиконання 

Позичальником зобов'язання щодо забезпечення кредиту (траншу), передбаченого п. 5.1.5. 

цього Договору (якщо зобов'язання забезпечується заставою та/або порукою тощо), 

звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов'язання, передбаченого п. 

2.2. цього Договору. 

2.5. Датою отримання кредиту (траншу) вважається дата списання відповідної суми з 

рахунку Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту (траншу), так само як і 

датою сплати процентів вважається дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця. 

 

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Плата за користування кредитом/траншами (проценти) встановлюється для кожного 

окремого траншу в Заяві у процентах річних від суми кредиту/траншу за кожен день 

користування кредитом/траншем. Проценти нараховуються за фактичну кількість 

календарних днів користування кредитом/траншем.  

3.2. Плата за користування кредитом/траншем (проценти) є фіксованою та незмінною 

протягом строку дії кредиту/траншу, що визначений в Заяві, якщо в Заяву не вносились 

відповідні зміни.  

 

Розмір процентів за виданими траншами в рамках цього Договору може бути змінено 

впродовж дії цього Договору шляхом викладення Заяв/и в новій редакції шляхом укладання 
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додаткової угоди до Договору.  

 

(даний абзац п.3.2. Договору включається до Договору на розсуд Кредитодавця) 

 

3.3. Нарахування процентів за цим Договором за користування кредитом здійснюється 

щоденно, враховуючи фактичну кількість днів у місяці та році (28-29-30-31/365-366). 

Розрахунок суми процентів проводиться на фактичний розмір кредиту станом на кінець 

кожного календарного дня з   урахуванням числа днів (вихідних, святкових та неробочих 

днів включно). 

 

або 

 

3.3. Нарахування процентів за цим Договором за користування кредитом здійснюється 

щоденно, враховуючи фактичну кількість днів у місяці та 360 днів у році (28-29-30-

31/360). Розрахунок суми процентів проводиться на фактичний розмір кредиту станом 

на кінець кожного календарного дня з   урахуванням числа днів (вихідних, святкових та 

неробочих днів включно). 

 

або 

 

3.3. Нарахування процентів за цим Договором за користування кредитом здійснюється 

щоденно, враховуючи фактичну кількість днів у місяці 30 та 360 у році (30/360). 

Розрахунок суми процентів проводиться на фактичний розмір кредиту станом на кінець 

кожного календарного дня з урахуванням числа днів (вихідних, святкових та неробочих 

днів включно). 

 

(варіант пункту 3.3. Договору обирається Кредитодавцем в залежності від виду 

кредиту) 

 

3.4. Сторони домовились, що погашення кредиту (траншів) здійснюватиметься в строки 

згідно відповідної/их Заяв/и, що є невід’ємною/ими частиною/ами цього Договору. 

 

Проценти за користування кредитною лінією сплачуються Позичальником в такому 

порядку: щомісячно до 5 числа включно місяця, наступного за місяцем користування 

кредитом/траншем та з остаточним поверненням кредиту та/або відповідного траншу.  

 

(або зазначається інший порядок) 

 

3.5. Якщо дата здійснення платежу згідно Заяви припадає на вихідний (святковий, 

неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними 

(святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається 

порушенням строків сплати Позичальником процентів за користування кредитною лінією. 

 

3.6. У випадку наявності простроченої заборгованості за Договором погашення кредиту 

(траншу) та процентів за користування кредитом (траншем) відбувається в такому 

порядку: у першу чергу сплачуються прострочена частина кредиту (траншу) та 

прострочені проценти; у другу чергу сплачуються сума кредиту (траншу) та проценти; 

у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі, передбачені даним Договором. 

 

(або може зазначатися інший порядок погашення, якщо Договір укладається з 

юридичною особою або фізичною особою-підприємцем) 

 



5 

 

3.7. Прострочення сплати кредиту (траншу) та/або процентів за користування кредитом 

(траншем) не зупиняє нарахування процентів за відповідною процентною ставкою, крім 

випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем. 

3.8. Позичальник здійснює  погашення кредиту (траншу) та процентів за користування 

кредитом (траншем) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту (траншу) та 

процентів за користування кредитом (траншем) на рахунок Кредитодавця. 

3.9. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України. 

3.10. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Позичальника процентна  

ставка за користування кредитом не змінюється.  

 

При цьому Позичальник за _____ (__________)  робочі дні повідомляє Кредитодавця про  

                                        (зазначити) (зазначити)  

намір здійснити повне дострокове повернення кредиту за цим Договором шляхом 

направлення листа на електронну адресу  Кредитодавця: _________________ з                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                            (зазначити) 

одночасним направленням письмового повідомлення на адресу Кредитодавця: 

_________________________. У цьому випадку Кредитодавець проводить розрахунок  

                    (зазначити) 

розміру нарахованих процентів та залишку заборгованості за основним розміром кредиту за 

цим Договором та направляє Позичальнику повідомлення із зазначенням сум до сплати.  

 

(даний абзац пункту 3.10. Договору включається до Договору на розсуд Кредитодавця) 

 

3.11. Кредитодавець самостійно веде облік і здійснює розрахунки заборгованості 

Позичальника відповідно до вимог законодавства України та умов Договору. У разі 

наявності правового спору між Сторонами, в якості письмових доказів невиконання 

зобов'язань Позичальником, що мають пріоритетне значення, приймаються відомості з 

бухгалтерського обліку Кредитодавця, первинні документи (платіжні доручення, 

виписки), дані балансу, які надаються Кредитодавцем уповноваженим органам та судовим 

інстанціям, та інші документи, що підтверджують нарахування плати за користування 

кредитом, якщо Позичальник не доведе недійсність наданих Кредитодавцем документів 

або не надасть інших доказів виконання своїх зобов'язань за Договором.   

3.12. Плата за дострокове часткове або дострокове повне погашення кредиту за цим 

Договором не передбачена.  

 

3.13. Орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість 

кредиту з урахуванням плати за користування кредитом (процентів), вартості інших 

послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням цього Договору (з урахуванням  

оцінки предметів застави, державного мита, нотаріальних послуг, страхових платежів 

тощо  у разі наявності) становить _____% та ____________________ (____________)  

                                                         (зазначити)              (зазначити)                (зазначити) 

гривень.  

 

(пункт 3.13. Договору зазначається у разі укладення Договору з фізичною особою) 

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ 
4.1. Зобов'язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати 

процентів за користування кредитом забезпечується _________________  (на вибір – 

заставою та/або порукою тощо) за ________ (зазначити – за договором застави та/або 

договором поруки тощо), що має бути укладений __________________ (зазначити – 

Позичальником та/або третьою особою (зазначити інформацію про третю особу)) з 

Кредитодавцем ____________ (визначити - в день укладення цього Договору або 
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зазначити інший строк), а також всім належним Позичальнику на праві власності майном 

та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.  

Позичальник бере на себе зобов’язання забезпечити укладення ______________ 

(зазначити інформацію про третю особу) з Кредитодавцем ________________ 

(визначити – договору застави та/або поруки тощо) у строк, визначений даним пунктом 

Договору (якщо договір застави та/або договір поруки тощо укладається з третьою 

особою). 

4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог 

чинного законодавства та всі витрати, пов'язані з таким оформленням, покладаються на 

_____________(обрати - Позичальника/Кредитодавця) (якщо зобов'язання забезпечені 

заставою та/або порукою тощо). 

4.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення 

виконання зобов'язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві 

власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває (якщо зобов'язання 

забезпечені заставою та/або порукою тощо).  

4.4. На період дії цього Договору та до моменту повного виконання зобов'язань, 

Позичальник зобов'язується без письмового погодження з Кредитодавцем не здійснювати 

дій (в тому числі договірне обтяження), направлених на відчуження будь-якого власного 

рухомого чи нерухомого майна, що належить Позичальнику на праві власності на суму 

більше ніж____________, а також не залучати інших балансових (грошових позик,  

                   (зазначити) 

кредитів чи інших активних операцій  

від інших осіб, в тому числі банків) та позабалансових зобов’язань без письмової згоди 

Кредитодавця.  

 

(якщо зобов'язання забезпечується заставою та/або порукою тощо - необхідно 

заповнити інформацію у відповідних пунктах цього розділу Договору, в іншому випадку – 

ставляться прочерки) 

 

5. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами 

цього Договору, зобов'язаний: 

5.1.1. Використовувати кредит  на цілі, вказані в п.1.2 цього Договору. 

5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки 

цільового використання кредиту на першу вимогу Кредитодавця в строки, визначені 

Кредитодавцем. 

5.1.3. Вчасно та у повному обсязі здійснювати платежі щодо погашення кредиту (траншу) 

і процентів, нарахованих за користування кредитом (траншем), відповідно до Заяви. 

5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця протягом _____ (________) робочих днів з 

                                                                             (зазначити) (зазначити) 

дати настання вказаних змін або з моменту коли це стало відомо Позичальнику: 

 

- про державну реєстрацію будь-яких змін та/або доповнень до своїх установчих 

документів (статуту, положення, установчого договору) - з наданням оригіналів таких 

змін чи доповнень, чи їх копій, посвідчених нотаріально або органом (посадовою особою), 

що здійснив реєстрацію; 

- про зміну назви, прізвища або ім'я, місця проживання, місцезнаходження, реквізитів, 

контактних номерів телефонів, електронної пошти, з наданням відповідних документів, 

що підтверджують такі зміни; 

- про прийняття рішення про припинення Позичальника, як юридичної особи (ліквідація), 

зміна організаційно-правової форми або форми власності, або найменування 

Позичальника, зміну типу акціонерного товариства Позичальника з публічного на 
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приватне, а також виникнення у Позичальника-акціонерного товариства обов’язків щодо 

викупу власних акцій – з наданням оригіналу або копії відповідного рішення; 

- про зміну свого керівника, заступника керівника або головного бухгалтера чи зміни у 

складі виконавчого органу та Спостережної Ради або аналогічних їм органах та про 

зміну власників часток / паїв / акцій у розмірі 5 (п’ять) відсотків і більше статутного 

капіталу Позичальника – з наданням Кредитодавцю оригіналів або копій документів про 

їх звільнення (призначення), чи виписок з них. Зазначені копії (виписки) мають бути 

засвідчені нотаріально або посадовою особою, керівником чи головуючим на засіданні 

органу Позичальника, що ухвалив рішення про таку зміну; 

- про видачу або скасування будь-якої довіреності (доручення), що дає особі право 

представляти Позичальника у відносинах із Кредитодавцем за цим Договором - з 

наданням копії такої довіреності (доручення), посвідченої нотаріально, чи копії 

документу, що підтверджує скасування довіреності (доручення), посвідченої нотаріально 

або особою, що підписала цей документ; 

- про надання Позичальником поруки (у т.ч. аваля) або гарантії по зобов’язаннях будь-якої 

особи та/або прийняття Позичальником на себе боргових грошових зобов’язань (в тому 

числі у формі векселів) та/або здійснення Позичальником фінансових вкладень, сума прав 

вимог по кожному з яких перевищує 10 (десять) відсотків валюти балансу Позичальника 

за останній звітний період - з наданням оригіналу або копії відповідного договору 

(векселя); 

- про неплатоспроможність чи виникнення загрози неплатоспроможності Позичальника; 

- про подання заяви до суду про порушення справи про банкрутство, порушення 

провадження у справі про банкрутство Позичальника чи визнання Позичальника 

банкрутом, прийняття судового рішення про припинення діяльності Позичальника – з 

наданням оригіналу або копії ухвали про порушення провадження у справі про 

банкрутство, судового рішення про припинення діяльності; 

- про обставини, які призведуть або можуть призвести до погіршення фінансового стану 

Позичальника, включаючи зменшення більше ніж на 10 (десяти) відсотків розміру 

власного капіталу Позичальника;  

- про розподіл прибутків (виплату дивідендів);  

- про виникнення будь-якої заборгованості по сплаті податків; 

- про втрату чи виникнення загрози (можливості) втрати частини активів 

Позичальника, балансова вартість яких складає більше 10 (десяти) відсотків від сукупної 

вартості активів Позичальника за даними останньої офіційної звітності Позичальника, 

включаючи безоплатне або за вартістю, значно нижчою за звичайну (ринкову), 

відчуження активів Позичальника у будь-який спосіб, порушення судових чи інших 

проваджень майнового характеру, що загрожують майновому положенню Позичальника 

(незалежно від його процесуального статусу), притягнення посадових (службових) осіб 

Позичальника до кримінальної відповідальності, виникнення податкової застави щодо 

майна Позичальника, накладення арешту на майно (кошти на будь-якому поточному чи 

депозитному рахунку) Позичальника або звернення стягнення на майно Позичальника 

іншими кредиторами – з наданням оригіналу або копії рішення (постанови, ухвали) про 

накладення арешту; 

- 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 розміру частини активів Позичальника, 

балансова вартість яких складає більше 10 (десяти) відсотків від сукупної вартості 

активів Позичальника за даними останньої офіційної звітності 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; 

- про порушення за позовом немайнового характеру у будь-якому суді, господарському або 
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третейському суді провадження у справі, в якій Позичальник є відповідачем 

(співвідповідачем) - з наданням оригіналу або копії ухвали про порушення провадження у 

цій справі; 

- 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 розміру частини 

активів Позичальника, балансова вартість яких складає більше 10 (десяти) відсотків від 

сукупної вартості активів Позичальника за даними останньої офіційної звітності 

Позичальника, чи еквіваленту цієї суми в іншій валюті по курсу Національного банку 

України на день складання позову - з наданням оригіналу або копії рішення; 

- 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; 

- про набуття Позичальником права власності на корпоративні права (зокрема, акції) 

будь-якого господарського товариства у розмірі не менше 10 (десяти) відсотків 

статутного фонду (капіталу) останнього та/або про їх відчуження, а також про 

заснування (придбання) Позичальником будь-якого приватного (дочірнього) підприємства 

і про вихід зі складу його засновників; 

- про дострокове припинення або загроза дострокового припинення договорів 

забезпечення, або знищення, псування, пошкодження предмету застави, а також про 

інші обставини відповідно до договору забезпечення (за наявності); 

- про зміну змісту засвідчень і гарантій, вказаних у Договорі; 

- про відкриття або закриття будь-якого свого поточного рахунку  - з наданням 

оригіналів або копій документів, що підтверджують їх відкриття (закриття) і містять 

номер та реквізити рахунку, який відкрито (закрито); 

- про порушення провадження у справі про банкрутство поручителя/заставодавця/ 

прийняття судового рішення про припинення діяльності поручителя/заставодавця (про 

банкрутство, ліквідацію тощо) – з наданням оригіналу або копії ухвали про порушення 

відповідного провадження; 

- про зміну статусу платника податків Позичальника; 

- про виникнення у Позичальника простроченої дебіторської чи кредиторської 

заборгованості у розмірі, що перевищує 10 (десять) відсотків від загальної дебіторської 

чи кредиторської заборгованості на дату балансу, на строк, що перевищує один-три  

місяці. 

 

(дані абзаци пункту 5.1.4. Договору застосовуються для юридичних осіб та зазначаються 

на розсуд Кредитодавця, а також окремі з них можуть бути помічені як «Отримувати 

попереднє письмове погодження Кредитодавця») 

 

(Кредитодавцем обираються відповідні абзаци пункту 5.1.4. Договору, які можуть 

застосовуватися до фізичних осіб-підприємців) 

 

або 

 

- про невиконання Позичальником будь-якого із своїх зобов’язань перед кредиторами; 

- про інші обставини, які свідчать про погіршення платоспроможності Позичальника 

відповідно до звичаїв ділового обороту та банківської практики; 

- про зміни місця роботи, контактних телефонів та інші обставини, що здатні вплинути 

на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.   

 

(дані абзаци пункту 5.1.4. Договору застосовуються для фізичних осіб та зазначаються 

на розсуд Кредитодавця, а також окремі з них можуть бути помічені як «Отримувати 
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попереднє письмове погодження Кредитодавця») 

 

(Кредитодавцем обираються відповідні абзаци пункту 5.1.4. Договору, які можуть 

застосовуватися до фізичних осіб-підприємців) 

 

5.1.4.1. Упродовж дії цього Договору: 

- не здійснювати дій щодо реорганізації Позичальника без письмової згоди Кредитодавця.  

 

(пункт 5.1.4.1. Договору застосовується для юридичних осіб та зазначається на розсуд 

Кредитодавця) 

 

5.1.5. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов'язання Позичальником перед 

Кредитодавцем за цим Договором (якщо зобов'язання забезпечується заставою та/або 

порукою тощо) протягом _______   (______________) календарних днів з дня 

                                       (зазначити)      (зазначити) 

укладення цього Договору. 

5.1.6. Оплатити за свій рахунок/відшкодувати Кредитодавцю на його першу вимогу в 

строк, вказаний у вимозі, витрати, пов'язані з виконанням цього Договору, а саме: оцінку 

предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі тощо. 

5.1.7. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту (траншу), сплатити 

нараховані проценти за користування кредитом (траншем) виходячи з фактичного строку 

користування кредитом (траншем). 

5.1.8. Надавати Кредитодавцю документи та відомості для здійснення належної 

перевірки Позичальника відповідно до вимог чинного законодавства у сфері запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму 

та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. 

5.1.9. В строк до 1 лютого 20______   року, підтвердити в письмовій формі розмір  

                                              (зазначити) 

фактичного зобов’язання за кредитом станом на 01 січня 20______ року. 

                                                                                                    (зазначити)   

У випадку неотримання Кредитодавцем підтвердження по розміру фактичного 

зобов’язання за кредитом протягом зазначеного строку, розмір фактичного зобов’язання 

за кредитом вважається підтвердженим Позичальником. 

5.1.10. В реквізиті «Призначення платежу» платіжного документу при поверненні 

кредиту/траншу на поточний рахунок Кредитодавця, вказати дату та номер Договору та 

відповідної Заяви, яка є додатком до Договору, та на підставі якої перераховуються 

кошти. 

 

5.1.11. Надати на вимогу Кредитодавця фінансову інформацію та документи для оцінки 

фінансового стану Позичальника протягом _____ (___________)   робочих днів з моменту  

                                                                   (зазначити) (зазначити) 

відправлення  вимоги Кредитодавцем.  

 

(даний варіант пункту 5.1.11. Договору зазначається у разі укладення Договору з 

фізичною особою) 

 

або 

 

5.1.11. Щоквартально/ щорічно надавати Кредитодавцю фінансову інформацію та 

документи для оцінки фінансового стану Позичальника протягом _____  

                                                                                                           (зазначити)  

(______________)  робочих днів з дня відправлення повідомлення Кредитодавцем 
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(зазначити)  

із зазначенням переліку необхідних документів /або протягом ____ (______)  робочих днів   

                                                                                               (зазначити) (зазначити) 

з моменту завершення звітного квартального періоду /або_____ (___________) 

                                                                                             (зазначити) (зазначити) 

робочих днів з моменту завершення року.  

 

(даний варіант пункту 5.1.11. Договору зазначається у разі укладення Договору з 

юридичною особою). 

 

(у разі укладення Договору з фізичною особою-підприємцем - обирається відповідний 

варіант пункту 5.1.11. Договору) 

 

5.1.12. Перед укладенням Договору ознайомитися з умовами Договору та Правилами 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (у вигляді 

кредитної лінії) Товариства з обмеженою відповідальністю «СОС КРЕДИТ», та 

Паспортом споживчого кредиту  (інформація про Паспорт споживчого кредиту 

зазначається у разі укладення Договору з фізичною особою). Якщо Позичальник не 

згодний з умовами Договору, Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту (у вигляді кредитної лінії) Товариства з обмеженою 

відповідальністю «СОС КРЕДИТ», Паспортом споживчого кредиту (інформація про 

Паспорт споживчого кредиту зазначається у разі укладення Договору з фізичною 

особою) та/або вважає умови Договору, Правил надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту (у вигляді кредитної лінії) Товариства з обмеженою 

відповідальністю «СОС КРЕДИТ», Паспорту споживчого кредиту (інформація про 

Паспорт споживчого кредиту зазначається у разі укладення Договору з фізичною 

особою) такими, що є явно обтяжливими для Позичальника, Позичальник не має права 

вчиняти дії, спрямовані на укладення та виконання Договору. 

 

5.2. Позичальник має право: 

5.2.1. Достроково повернути кредит/транш повністю та сплатити проценти за 

користування кредитом/траншем виходячи з фактичного залишку і строку користування 

кредитом/траншем письмово (одночасно шляхом направлення копії листа засобами 

електронного зв’язку) попередивши Кредитодавця за __ (___________) робочі                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            (зазначити) (зазначити) 

дні до дати фактичного перерахування коштів у порядку, визначеному п.3.10. Договору  

 

(включається до Договору на розсуд Кредитодавця). 

 

5.2.2. Одержати від Кредитодавця інформацію згідно статті 12 Закону України "Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". 

5.2.3. Одержати кредит/транш згідно цього Договору. 

5.2.4. Відмовитися від одержання кредиту/траншу згідно п. 1.3 цього Договору. 

5.2.5. Позичальник не має права (Позичальнику забороняється) повністю або частково 

передати (відступити) свої права та зобов’язання за цим Договором третій особі без 

додаткового отримання згоди Кредитодавця. 

 

5.2.6. Отримати Паспорт споживчого кредиту в порядку, передбаченому Законом 

України «Про споживче кредитування».  

 

(пункт 5.2.6. Договору зазначається у разі укладення Договору з фізичною особою) 
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5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами 

цього Договору, зобов’язаний: 

5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміну місцезнаходження та банківських 

реквізитів. 

5.3.2. Надати Позичальнику інформацію згідно статті 12 Закону України "Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". 

5.3.3. Надати кредит/транш у строк, передбачений п.2.2. цього Договору (за умови 

відсутності підстав для відмови у наданні кредиту/траншу Позичальнику). Це 

зобов’язання Кредитодавця є відкличним, тобто Кредитодавець може відмовитися від 

надання кредиту/траншу; 

 

5.3.4. Надати Позичальнику Паспорт споживчого кредиту в порядку, передбаченому 

Законом України «Про споживче кредитування».  

 

(пункт 5.3.4. Договору зазначається у разі укладення Договору з фізичною особою) 

 

5.4. Кредитодавець має право: 

5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору. 

5.4.2. Вимагати від Позичальника/Заставодавця укладення договору щодо забезпечення 

виконання зобов'язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором (якщо 

зобов'язання забезпечується заставою та/або порукою тощо). 

5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту/траншу та сплати процентів за весь 

фактичний строк користування кредитом/траншем шляхом направлення письмового 

повідомлення Позичальнику із зазначення розміру заборгованості та строку її сплати у 

випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин: 

 

а) використання Позичальником кредиту/траншу не за цільовим призначенням; 

б) прострочення сплати Позичальником частини кредиту/траншу та/або 

процентів за користування кредитом/траншем на строк понад _____  

                                                                                                    (зазначити) 

(_________________) робочих днів; 

 (зазначити) 

в) перевищення суми заборгованості над сумою кредиту/траншу більш як на 

______ відсотків; 

 (зазначити) 

г) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.5. цього Договору обов'язку щодо 

забезпечення кредиту (якщо зобов'язання забезпечується заставою та/або порукою 

тощо). 

 

 (даний варіант пункту 5.4.3. Договору зазначається у разі укладення Договору з 

фізичною особою та вибір абзаців на розсуд Кредитодавця) 

  

або  

 

5.4.3. Зменшити  строк  повернення кредиту (траншу) у наступних випадках: 

 

а) у випадку погіршення фінансового стану Позичальника, зокрема при порушенні 

проти нього справи про банкрутство, або за наявності інших обставин, які явно свідчать 

про погіршення фінансового стану (збиткова діяльність протягом двох кварталів 

поспіль) Позичальника, в тому числі у майбутньому;  

б) у випадку порушення Позичальником термінів повернення кредиту (траншу) 

та/або термінів сплати процентів за кредит (транш); (на розсуд Кредитодавця може 
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бути зазначений  строк порушення 1/3/5/10/15/30 календарних днів) 

в) у випадку невиконання або неналежного виконання інших зобов’язань за цим 

Договором та/або зобов’язань за будь-якими іншими угодами, що укладені або будуть 

укладені в майбутньому між Кредитодавцем та Позичальником; 

г) у випадку порушення Позичальником зобов‘язань, зазначених в п. 5.1. цього 

Договору; 

д) у разі виявлення нецільового використання кредиту;  

е) у випадку зміни складу учасників Позичальника, якщо на думку Кредитодавця 

така зміна може вплинути на виконання Позичальником умов цього Договору; 

й)  в інших випадках, встановлених цим Договором або додатковими угодами до 

нього. 

 

(даний варіант пункту 5.4.3. Договору зазначається у разі укладення Договору з 

юридичною особою та вибір абзаців на розсуд Кредитодавця) 

 

(у разі укладення Договору з фізичною особою-підприємцем - обирається відповідний 

варіант пункту 5.4.3. Договору) 

 

5.5. Усі права та обов'язки Кредитодавця щодо цього Договору можуть бути  передані ним 

третій особі без додаткового отримання згоди Позичальника (за умови його повідомлення 

про таке відступлення). 

 

5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього 

Договору, всі права і обов'язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців 

та/або покладаються на поручителів за їх згодою, відповідно до договору поруки.  

 

(пункт 5.6. Договору зазначається у разі укладення Договору з фізичною особою) 

 

5.7. На повернення Позичальником кредиту у повному обсязі. 

5.8. На одержання від Позичальника, передбачених цим Договором, процентів за 

кредитом та/або неустойки. 

5.9. Відмовитись від видачі (надання) кредиту/траншу Позичальнику за наявності для 

цього підстав, встановлених законодавством України та/або цим Договором. 

5.10. Здійснювати списання коштів з банківського рахунку Позичальника (відкритого 

та/або того, що буде відкрито) у випадку наявності у Позичальника простроченої 

заборгованості за цим Договором, у межах суми такої заборгованості, у безспірному 

порядку. 

5.11. Передавати правоохоронним органам та/або іншим компетентним органам державної 

влади України, установам та організаціям на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із 

виконанням Позичальником цього Договору, одержанням від Кредитодавця грошових 

коштів, інформацію, пов’язану з порушенням Позичальником будь-яких умов цього 

Договору, а також відомості чи сукупність відомостей про Позичальника, за якими особу 

Позичальника ідентифіковано та/або може бути конкретно ідентифіковано, та, які стали 

відомі Кредитодавцю під час укладення цього Договору чи протягом строку його дії (далі 

за текстом – "Персональні дані Позичальника"), про умови Договору, про стан 

заборгованості Позичальника за цим Договором тощо, зокрема, але не виключно, у 

випадках, коли така інформація містить конфіденційну інформацію. 

5.12. Використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) 

Персональні дані Позичальника та/або інформацію, яка стала відома Кредитодавцю при 

укладенні Договору та протягом строку його дії, – про умови цього Договору, про стан 

заборгованості Позичальника за цим Договором тощо третім особам – новим кредиторам 

Позичальника, у випадку передачі/переуступки/відступлення Кредитодавцем своїх прав за 
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цим Договором третім особам – новим кредиторам Позичальника та/або у випадку 

виникнення у Кредитодавця наміру здійснити такі передачу/переуступку/відступлення до 

фактичного їх здійснення з метою виконання Кредитодовцем як первісним кредитором 

Позичальника положень статті 517 Цивільного кодексу України, а також будь-яким іншим 

третім особам – контрагентам (партнерам) Кредитодавця, які будуть залучені 

Кредитодавцем на договірній основі до процесу відступлення та/або збору заборгованості. 

5.13. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, 

накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і 

поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням 

Персональних даних Позичальника (далі за текстом – "обробка Персональних даних 

Позичальника") та/або збирати, зберігати, змінювати, використовувати, поширювати 

(розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома 

Кредитодавцю при укладенні цього Договору та протягом строку його дії про умови 

Договору, про стан заборгованості Позичальника за цим Договором тощо, з метою 

захисту Кредитодавцем своїх прав та законних інтересів у судах, правоохоронних та 

інших органах. 

 

5.14. Здійснювати обробку Персональних даних Позичальника (зокрема, але не виключно, 

збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, надавати, використовувати та поширювати 

(розповсюджувати, реалізовувати, передавати) через/до бюро кредитних історій (зокрема, 

але не виключно, _________________ (зазначається назва бюро) (ідентифікаційний код: 

_______, адреса місцезнаходження: _____________________________) (далі за текстом –  

(вказати)                                                                         (вказати) 

"Бюро") інформацію про Позичальника, про умови цього Договору, про стан 

заборгованості Позичальника за цим Договором, про виконання Позичальником 

зобов’язань за цим Договором тощо/Персональні дані Позичальника, з метою 

забезпеченням прав та інтересів суб'єктів кредитної історії згідно із Законом України "Про 

організацію формування та обігу кредитних історій").  

 

(в даному пункті Договору зазначається інформація про бюро кредитних історій, якщо їх 

декілька – прописується дані всіх бюро кредитних історій) 

 

5.15. На обробку Персональних даних Позичальника, отриманих із загальнодоступних 

джерел. 

5.16. Реалізовувати права, передбачені законодавством у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 

Сторонами та його скріплення печатками Сторін (за умови їх наявності) і діє по «__» 

______20__ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх 

 (зазначити) 

зобов’язань за даним Договором. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного 

законодавства України. 

7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, 

тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

7.3. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань згідно 

цього Договору, Позичальник  відшкодовує Кредитодавцю  завдані цим збитки, 
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включаючи упущену вигоду, а також сплачує пеню в розмірі __________ або подвійної  

                                                                                                       (зазначити) 

облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми                                                                                                                                                                                    

за кожний день прострочення. 

 

 (визначається на розсуд Кредитодавця) 

 

7.4. Визначена п. 7.3. Договору пеня підлягає сплаті Позичальником протягом __________  

                                                                                                                                     (зазначити)  

 (___________)  робочих днів з дати відправлення Кредитодавцем відповідної письмової  

 (зазначити) 

вимоги, на зазначені в цій вимозі рахунки. Сплата пені не звільняє Позичальника від 

виконання зобов’язання по кредиту. 

7.5. У разі порушення Позичальником вимог п.4.4. цього Договору, Кредитодавець має 

право звернутися з позовом до суду про визнання правочину недійсним. 

 

7.6. Пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не 

може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у 

період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми 

простроченого платежу. 

7.7. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань 

Позичальника на підставі Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної 

Позичальником за Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. 

 

або 

 

7.6. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті 

Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору, загальний 

розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не 

може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за Договором, і не 

може бути збільшена за домовленістю Сторін. 

7.7. За порушення виконання Позичальником зобов’язань за Договором, загальний розмір 

кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна 

ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути 

змінені у бік погіршення для Позичальника. 

 

(пункти 7.6. та 7.7. Договору обираються в залежності від загального розміру кредиту 

та застосовуються у разі укладення Договору з фізичною особою) 

 

7.8. Застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення Позичальником 

зобов’язання за Договором заборонено. 

7.9. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
8.1. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку відповідно до чинного законодавства України: 

8.2. До всіх правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням Договору, 

застосовується строк позовної давності тривалістю у _____________ років. 

                                                                                               (зазначити) 

 

9. ФОРС-МАЖОР 
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9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо доведе, що воно сталося внаслідок дії 

непереборної сили (далі – «обставин форс-мажор»). 

9.2. Під «форс-мажором» в цьому Договорі Сторони домовилися розуміти обставини, які 

виникли після укладення цього Договору поза волею або всупереч волі чи бажанню 

Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути розумним чином, в тому числі 

землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війна або військові дії (в тому числі без 

оголошення війни), проведення антитерористичної операції, блокада, масові заворушення, 

епідемії.  

9.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим 

Договором внаслідок дії обставин форс-мажору, повинна в триденний строк письмово 

повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на вико нання зобов’язань за 

цим Договором та надати підтверджуючі документи. У випадках  неможливості 

направити  вищевказане письмове повідомлення, Сторона має право в триденний 

строк  направити таке повідомлення засобами факсимільного зв’язку з наступним, за 

першої ж можливості, направленням письмового повідомлення, оформленого належним 

чином. 

9.4. Період звільнення від відповідальності починається з моменту повідомлення 

Стороною, що не виконала зобов’язання, про обставини форс-мажору і закінчується 

моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків). 

9.5. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період 

його дії і ліквідації наслідків.  

9.6. Настання форс-мажору підтверджується рішеннями Президента України про 

запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, 

затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України 

про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, пожежі та інших 

видів стихійного лиха; Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-

промисловою палатою; висновками або рішеннями інших органів, уповноважених згідно 

із законодавством засвідчувати форс-мажор.  

 

10. ПОРЯДОК ЗМІН І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом укладення Сторонами 

додаткових угод та додатків до нього. 

10.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови 

дострокового повернення кредиту та повної сплати процентів за користування кредитом, а 

також усіх витрат, що виникли у зв’язку з  цим Договором та не були оплачені на момент 

такого розірвання.  

10.3. Кредитодавець має право достроково розірвати цей Договір лише в разі настання 

обставин, визначених п.5.4.3. цього Договору.  

10.4. Дія цього Договору припиняється: 

10.4.1. Після повного виконання Сторонами власних обов'язків згідно цього Договору;  

10.4.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього 

Договору;  

10.4.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 

10.2., 10.3. цього Договору. 

10.5. Сторона, яка бажає змінити будь-який пункт цього Договору, звертається до 

протилежної Сторони із усною або письмовою пропозицією щодо зміни відповідного 

пункту Договору. 

10.6. Сторона, якій повідомлено про відповідну пропозицію щодо зміни певного пункту 

цього Договору, зобов'язана протягом _____ (___________) робочих днів надати усно або  

                                                                (зазначити) (зазначити) 

 письмово вмотивовану відповідь на здійснену пропозицію. 
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11. ІНШІ УМОВИ 
11.1. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по 

одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

11.2. Кредитодавець, перед укладенням Договору з Позичальником, повинен надати 

Позичальнику інформацію, визначену ч. 2 ст.  12  Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також ознайомити Позичальника 

із Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (у 

вигляді кредитної лінії) Товариства з обмеженою відповідальністю «СОС КРЕДИТ». 

Позичальник, в свою чергу, підписанням даного Договору підтверджує, що вищевказана 

інформація була надана йому Кредитодавцем в повному обсязі, у повній відповідності з 

вимогами, що ставляться до порядку надання такої інформації, всі положення йому 

зрозумілі і він повністю з ними погоджується. Підписуючи Договір, Сторони 

підтверджують, що досягли згоди над усіма істотними умовами Договору, які викладені в 

цьому Договорі та Додатках до нього. 

11.3. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає свою згоду/дозвіл на: 

11.3.1. надання Кредитодавцем відомостей про Позичальника як суб’єкта кредитної історії 

до Бюро; 

11.3.2. формування Бюро кредитної історії Позичальника; 

11.3.3. збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації щодо 

Позичальника, зокрема, але не виключно, в електронному форматі, на паперовому носії; 

11.3.4. надання Бюро Кредитодавцю кредитної історії Позичальника у вигляді кредитного 

звіту як для укладення Договору, так і протягом дії кредитної операції/цього Договору; 

11.3.5. доступ Кредитодавця до кредитної історії Позичальника та отримання кредитної 

історії Позичальника в Бюро у порядку, передбаченому статтею 11 Закону України "Про 

організацію формування та обігу кредитних історій", і відповідно до Закону України "Про 

захист персональних даних"; 

доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, 

використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру 

бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом 

України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". 

11.3.6. збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, 

використання, знеособлення, перевірку достовірності, знищення та поширення 

(розповсюдження, реалізацію, передачу) інформації про Позичальника як суб’єкта 

кредитної історії через Бюро, а також на отримання Кредитодавцем з Бюро інформації, що 

складає кредитну історію Позичальника у вигляді кредитного звіту, під час укладення та 

протягом строку дії цього Договору; 

11.3.7. (а) обробку Кредитодавцем всіх Персональних даних Позичальника, що включає в 

себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, 

реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, 

використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), 

знеособленням, знищенням Персональних даних Позичальника, в тому числі передачу 

Персональних даних Позичальника будь-яким третім особам (зокрема, але не виключно, 

особам, що є нерезидентами та/або знаходяться за межами території України) відповідно 

до мети обробки Персональних даних Позичальника, а саме – забезпечення реалізації 

визначеної у Статуті Кредитодавця господарської діяльності; (б) збір, надання, 

використання та поширення будь-яким чином інформації, що вказана в цьому пункті, 

через Бюро; (в) та розкриття інформації щодо Позичальника, яка містить конфіденційну 

інформацію. При цьому зберігання Персональних даних Позичальника може 

здійснюватися Кредитодавцем без обмеження строку. Крім того, згода Позичальника на 

обробку Персональних даних Позичальника, що надана Позичальником відповідно до 

цього пункту, не вимагає від Кредитодавця повідомляти Позичальника про передачу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15
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Персональних даних Позичальника третій особі; 

11.3.8. зміну Кредитодавцем мети обробки Персональних даних Позичальника, визначеної 

у п. 11.3.7. цього Договору, шляхом направлення відповідного повідомлення за 

допомогою Служби коротких повідомлень (SMS) чи Служби мультимедійних 

повідомлень (MMS) на зазначений Позичальником номер мобільного телефону 

(телефонний номер мобільного (рухомого) зв’язку); 

11.3.9. передачу/переуступку/відступлення Кредитодавцем будь-яких прав та обов’язків 

Кредитодавця за цим Договором іншій особі у будь-який час без додаткової згоди 

Позичальника на це. 

11.4. Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що: 

11.4.1. ознайомився та погоджується з усіма умовами Правил надання коштів у позику, в 

тому числі і на умовах фінансового кредиту (у вигляді кредитної лінії) Товариства з 

обмеженою відповідальністю «СОС КРЕДИТ», Договору та до укладання Договору 

ознайомився з Паспортом споживчого кредиту (інформація про Паспорт споживчого 

кредиту зазначається у разі укладення Договору з фізичною особою), та всіма 

необхідними документами згідно чинного законодавства України;  

11.4.2. не вважає умови цього Договору несправедливими, невигідними/вкрай 

невигідними для себе; 

11.4.3. укладає цей Договір особисто, згідно зі своїм вільним волевиявленням, яке 

повністю відповідає внутрішній волі Позичальника як Сторони цього Договору, 

усвідомлює значення своїх дій, обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину, не діє під впливом тяжкої для себе обставини; 

11.4.4. йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", у повній 

відповідності з вимогами, що ставляться до порядку надання такої інформації; 

11.4.5. йому відомі права, передбачені Законом України "Про захист персональних даних", 

джерела збирання, місцезнаходження Персональних даних Позичальника, мета обробки 

Персональних даних Позичальника, місцезнаходження володільця Персональних даних 

Позичальника; 

 

11.4.6. йому відомі права, передбачені Законом України "Про споживче кредитування", 

та він повідомлений Кредитодавцем про свої права і отримав від Кредитодавця 

інформацію у повній відповідності (обсязі, формі) до Закону України «Про споживче 

кредитування»;  

 

(пункт 11.4.6. Договору зазначається у разі укладення Договору з фізичною особою) 

 

11.4.7. підтверджує, що на момент укладення цього Договору він не має підстав вважати 

свої права порушеними.  

11.5. На підставі частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України, умови цього 

Договору щодо надання згоди/дозволу, передбаченого (передбачених) пунктами 11.3.1–

11.3.6 цього Договору, застосовуються також до відносин між Сторонами, які виникли до 

його укладення – з моменту звернення Кредитодавця до Бюро/одного з Бюро, якщо 

Кредитодавець здійснював таке звернення до моменту укладення цього Договору. 

11.6. Після підписання цього Договору 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. 

11.7. Цей Договір представниками Сторін прочитаний, відповідає намірам та досягнутим 

домовленостям Сторін, що засвідчується власними підписами уповноважених осіб Сторін 

та скріплення печатками Сторін (за наявності), які діють у повній відповідності з 

наданими їм повноваженнями та з повним розумінням предмета та змісту Договору. 
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11.8. Позичальник надає Кредитодавцю свою згоду на отримання від Кредитодавця (його 

довірених осіб, партнерів, контрагентів) SMS-повідомлень, автоматичних голосових 

повідомлень, телефонних дзвінків, інших повідомлень в електронному вигляді та/або на 

паперовому носії, в тому числі листів, стосовно будь-якої інформації, що пов’язана з 

договірними відносинами між Кредитодавцем та Позичальником, інформації щодо стану 

заборгованості за цим Договором, а також рекламної та іншої інформації про новини, 

акції, пропозиції зазначених юридичних осіб щодо послуг, які ними надаються, та не буде 

мати жодних претензій до Кредитодавця у майбутньому. При наданні Позичальнику 

контрагентами Кредитодавця інформації щодо суми кредиту, наявності або відсутності 

заборгованості за кредитом, нарахованих процентів за кредитом та/або неустойки у разі її 

наявності, строків погашення тощо, Позичальник надає свою згоду на отримання таких 

даних від контрагентів Кредитодавця. При цьому, Позичальник не заперечує проти 

передачі Кредитодавцем вищевказаних даних, в т.ч. персональних, контрагенту 

Кредитодавця, за умови нерозголошення контрагентом Кредитодавця переданої йому 

інформації. 

11.9. Нарахування та стягнення Кредитодавцем неустойки, зазначеної у розділі 7 цього 

Договору, та інших неустойок (штраф, пеня), передбачених законодавством України, є 

правом, а не зобов’язанням Кредитодавця.  

11.10. Позичальник заявляє та гарантує, що уся інформація, відомості та документи (у т.ч. 

ті, що містяться в Договорі та кредитній справі Позичальника у Кредитодавця), які 

повідомлені та надані ним Кредитодавцю з метою одержання кредиту, є достовірними і 

відповідають дійсності; кредит одержується ним на цілі, що зазначені в п. 1.2. Договору, 

що не заборонені чинним законодавством України, та не пов'язані із діяльністю, що 

протирічить вимогам чинного законодавства України. 

11.11. Позичальник гарантує, що у разі перебування ним у шлюбі, він діє за згодою 

другого з подружжя та отримав погодження на укладення цього Договору.  

11.12. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує отримання одного 

примірника цього Договору з усіма додатками до нього до початку надання Позичальнику 

фінансової послуги.  

 

11.13. Даним пунктом Позичальник надає згоду, погоджується та робить своє 

волевиявлення на: 

         -  Позичальник погоджується, надає згоду та робить своє волевиявлення на те, що  

Кредитодавець, новий кредитор та/або інші треті особи, яким було передано кредит 

згідно чинного законодавства України, мають право залучати до врегулювання 

простроченої заборгованості колекторську компанію; 

        -  Позичальник погоджується та надає згоду на те, що вимоги щодо взаємодії із 

споживачами1 при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної 

поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування" йому 

відомі, він з ними ознайомлений та повністю з ними погоджується; 

          -  Позичальник ознайомлений та   підтверджує отримання інформації про право 

Кредитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську 

компанію у разі невиконання Позичальником зобов'язань за даним Договором, про 

встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами2 при врегулюванні 

простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про право Позичальника 

на звернення до Національного банку України у разі недотримання таких вимог 

Кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про право Позичальника на 

звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання 

простроченої заборгованості. Також Позичальник підтверджує про  повідомлення 

Позичальника про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України 

                                                           
1 Позичальник є споживачем відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» 
2 Позичальник є споживачем відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» 
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відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення 

Позичальником конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані 

або можуть бути передані Позичальником Кредитодавцю;  

           - Позичальник надає згоду, погоджується та робить своє волевиявлення на 

передачу інформації щодо себе та/або виконання та/або невиконання, часткового 

виконання зобов’язань за даним Договором, сум заборгованості, стану кредиту, 

інформацію щодо себе та/або кредиту (дату укладання, строк, суму, терміни погашення 

та інше) Близьким особам (термін «Близькі особи» визначено в Законі України «Про 

запобігання корупції»), але не виключно, та/або іншим третім особам, спадкоємцям, 

майновим спадкоємцям, представникам Позичальника з метою врегулювання 

заборгованості, що виникла за кредитом та/або з інших питань, що будуть пов’язані з 

кредитом та Позичальником; 

          -   Позичальник також погоджується, надає згоду та повідомлений про те, що 

кредит може бути переуступлений третім особам, новому кредитору, колекторській 

компанії згідно чинного законодавства України, повідомлення про таке відступлення буде 

вважатись належним чином відправленим та доставленим у разі, якщо воно здійснено за 

місцезнаходженням/місцем проживання та/або на електронну адресу, вказану 

Позичальником у даному Договорі; 

- Позичальник погоджується та ознайомлений з тим, що Кредитодавець, новий 

кредитор має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої 

заборгованості, має право переуступати право вимоги новому кредитору, колекторській 

компанії, третій особі, а також нові кредитори мають аналогічні права, що визначені 

для Кредитодавця в даному пункті Договору та не суперечать чинному законодавству 

України. Також Позичальник погоджується, що новий кредитор має право залучати 

колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості; 

      -   Позичальник погоджується та надає свою беззаперечну згоду на те, що 

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право звертатися до 

третіх осіб, але не виключно, та/або спадкоємців, майнових спадкоємців, представників 

Позичальника з метою врегулювання заборгованості, що виникла за кредитом та/або з 

інших питань, що будуть пов’язані з кредитом та Позичальником у порядку та на 

умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», з 

метою інформування про необхідність виконання Позичальником зобов'язань за 

Договором та про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, 

наявність простроченої заборгованості та її розмір. 

11.14. Кредитодавець має право та/або новий кредитор, колекторська компанія, треті 

особи (у разі іх наявності) на:  

- Кредитодавець, новий кредитор та/або інші треті особи, яким було передано 

кредит згідно чинного законодавства України, мають право залучати до врегулювання 

простроченої заборгованості колекторську компанію; 

- Кредитодавець, новий кредитор та/або інші треті особи, колекторська компанія 

має право на  передачу інформації щодо Позичальника та/або виконання та/або 

невиконання, часткового виконання зобов’язань за Договором, сум заборгованості, стану 

кредиту, інформацію щодо себе та/або кредиту (дату укладання, строк, суму, терміни 

погашення та інше) Близьким особам, але не виключно, та/або іншим третім особам, 

спадкоємцям, майновим спадкоємцям, представникам Позичальника з метою 

врегулювання заборгованості, що виникла за кредитом та/або з інших питань, що будуть 

пов’язані з кредитом та Позичальником; 

- Кредитодавець, новий кредитор та/або інші треті особи має право на те, що 

кредит може бути переуступлений третім особам, новому кредитору, колекторській 

компанії згідно чинного законодавства України, повідомлення про таке відступлення буде 

вважатись належним чином відправленим та доставленим у разі, якщо воно здійснено за 

місцезнаходженням/місцем проживання та/або на електронну адресу, вказану 
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Позичальником у даному Договорі; 

- Кредитодавець, новий кредитор та/або інші треті особи, колекторські компанії 

мають право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої 

заборгованості, мають право переуступати право вимоги новому кредитору, 

колекторській компанії, третій особі, а також нові кредитори мають аналогічні права, 

що визначені для Кредитодавця в даному пункті та не суперечать чинному 

законодавству України. Також Позичальник погоджується, що новий кредитор має 

право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості; 

- Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, треті особи мають право 

звертатися до Близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителей, майнових 

поручителей або третіх осіб Позичальника у порядку та на умовах, передбачених 

статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», з метою інформування про 

необхідність виконання Позичальником зобов'язань за Договором та про інформацію про 

укладення Позичальником Договору, наявність простроченої заборгованості та її розмір. 

11.15 . Кредитодавець, новий кредитор, кредитний посередник та колекторська компанія 

несуть відповідальність за порушення прав Позичальника у сфері захисту персональних 

даних згідно з чинним законом. 

11.16. Позичальник має право на звернення до Національного банку України у разі 

порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією 

законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо 

взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо 

етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, 

завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

11.17. Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії, третім особам 

забороняється повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його 

умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які 

не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки 

повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, 

майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена 

Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі 

інформації про прострочену заборгованість Близьким особам Позичальника із 

дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче 

кредитування», за умови наявності у Договорі волевиявлення Позичальника щодо 

передачі зазначеної інформації. 

11.18. Позичальник погоджується та надає свою беззаперечну згоду, що інформацію, 

щодо Близьких осіб Позичальника, третіх осіб, спадкоємців, представників Позичальника 

може бути знайдена Кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією, 

третіми особами в усіх відкритих, загальнодоступних джерел інформації. 

11.19. До нового кредитора переходять передбачені цим Договором та/або Законом 

України «Про споживче кредитування» зобов’язання Кредитодавця, зокрема щодо 

взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо 

етичної поведінки). Також Кредитодавець, новий кредитор має право залучати 

колекторську компанію та/або третіх осіб згідно чинного законодавства до 

врегулювання простроченої заборгованості. 

11.20. Положення цього Договору застосовуються до всіх подальших відступлень права 

вимоги за Договором, які здійснюються Кредитодавцем та/або новим кредитором. 

 

(пункти 11.13.-11.20. Договору зазначаються у разі укладення Договору з фізичною 

особою) 

 

12. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Кредитодавець: Позичальник: 
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________________________ 

 (зазначається найменування)  

 

(зазначається ідентифікаційний код) 

________________________ 

 (зазначається місцезнаходження) 

________________________ 

 (зазначаються банківські реквізити: IBAN, 

назва банку, код банку тощо) 

________________________ 

(зазначається номер телефону та 

електронна пошта) 

________________________  

(зазначається посада, підпис, ПІБ) 

 

________________________ 

 (зазначається найменування/ПІБ)  

 

(зазначається ідентифікаційний код/РНОКПП та 

паспортні дані) 

________________________ 

(зазначається дата та номер запису про 

проведення державної реєстрації (якщо 

Позичальник – фізична особа-підприємець)),  

________________________ 

 (зазначається місцезнаходження/місце 

проживання) 

________________________ 

 (зазначаються банківські реквізити: IBAN, назва 

банку, код банку тощо) 

________________________ 

(зазначається номер телефону та електронна 

пошта) 

________________________ 

(зазначається посада (якщо Позичальник - 

юридична особа), підпис, ПІБ) 

 

 

  



22 

 

Додаток №1 

до Договору про надання коштів у позику, в тому числі і  

на умовах фінансового кредиту (у вигляді кредитної лінії) № ______ 

(зазначити) 

від «___» __________ 201__р. 

(зазначити) 

 

ЗРАЗОК  

 

ЗАЯВА-ІНДИВІДУАЛЬНА УГОДА НА ВИДАЧУ ТРАНШУ  

№__ від «__» _______ 20__р.  

                                                (зазначити)           (зазначити) 

до Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 

кредиту (у вигляді кредитної лінії)  

№ ______ від «___» __________ 201__р. 

                                                        (зазначити)           (зазначити) 

(надалі – Договір) 

 

 

Кредитодавець 

Найменування  

Найменування 

банку 

 

Код банку  

Місцезнаходження  

 

Позичальник 

Найменування/ПІБ  

Ідентифікаційний 

код/РНОКПП 

 

Місцезнаходження/Адреса 

реєстрації 

 

 

На підставі цієї Заяви-індивідуальної угоди на видачу траншу №____ від ____________,  

                                                                                                          (зазначити)  (зазначити) 

Кредитодавець надає, а Позичальник отримує кредит/транш на наступних умовах: 

 

Сума траншу  

Номер рахунку 

для зарахування 

коштів 

 

Найменування 

банку 

 

Код Банку  

Процентна ставка  

Процентна ставка 

у випадку 

прострочення 

зобов`язань за 

траншом  

 

Дата надання 

траншу 
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Дата погашення 

траншу 

 

 

Терміни, що вживаються у цій Заяві-індивідуальній угоді на видачу траншу №____ від  

                                                                                                                               (зазначити)         

______, мають значення, що наведені у Договорі. 

 (зазначити) 

На цю Заяву-індивідуальну угоду на видачу траншу №____ від ______розповсюджуються  

                                                                                    (зазначити)     (зазначити)  

всі умови Договору і Сторони підтверджують по ним свої зобов’язання. 

Ця Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №____ від ______укладена українською   

                                                                               (зазначити)    (зазначити) 

мовою в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному 

примірнику для кожної із Сторін.   

Ця  Заява-індивідуальна угоду на видачу траншу №____ від ______набуває чинності з  

                                                                               (зазначити)    (зазначити)  

дати її підписання Сторонами, і є невід’ємною частиною Договору. 

 

 

Кредитодавець: 

________________________ 

 (зазначається найменування)  

 

(зазначається ідентифікаційний код) 

________________________ 

 (зазначається місцезнаходження) 

________________________ 

 (зазначаються банківські реквізити: IBAN, 

назва банку, код банку тощо) 

________________________ 

(зазначається номер телефону та 

електронна пошта) 

________________________  

(зазначається посада, підпис, ПІБ) 

 

Позичальник: 

________________________ 

 (зазначається найменування/ПІБ)  

 

(зазначається ідентифікаційний код/РНОКПП та 

паспортні дані) 

________________________ 

(зазначається дата та номер запису про 

проведення державної реєстрації (якщо 

Позичальник – фізична особа-підприємець)),  

________________________ 

 (зазначається місцезнаходження/місце 

проживання) 

________________________ 

 (зазначаються банківські реквізити: IBAN, назва 

банку, код банку тощо) 

________________________ 

(зазначається номер телефону та електронна 

пошта) 

________________________ 

(зазначається посада (якщо Позичальник - 

юридична особа), підпис, ПІБ) 

 

 

 

 


