
 

ДОГОВІР  №ХХХ-ХХХ 

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

 
с. Чайки "ХХ" ХХ 2021 року 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОШЕЛЬОК», в особі директора Крилова 

Сергія Сергійовича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується "Кредитодавець"),                          

що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії 

ФК номер 814 від 01.11.2016, видане Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за Рішенням від 01.11.2016 р. № 2742, 

реєстраційний номер 13103516 (код ЄДРПОУ 40842831, місцезнаходження: 08135, 

Київська обл., Києво- Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Антонова, 8А), що є фінансовою 

установою відповідно до законодавства України з однієі ̈ сторони, та Х.Х.Х. П.І.Б. (надалі 

іменується "Позичальник"), з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали 

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

іменується "Договір") про нижченаведене. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі 3000.00 (три тисячі 

гривень 00 копійок.) гривень на засадах строковості, зворотності, платності, а Позичальник 

зобов'язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, 

визначених цим Договором. 

1.2. Тип кредиту – споживчий кредит. 

 
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ 

2.1. Кредит надається строком на 14 (чотирнадцять діб ) днів, (далі – «Лояльний період») 

початком якого є дата підписання Договору, а закінченням є дата зарахування на поточний 

рахунок Кредитодавця. 

2.2. Сторони погодили, що встановлений в п.2.1 Договору строк Лояльного періоду може бути 

продовжено Позичальником, шляхом оплати ним протягом Лояльного періоду всіх процентів, 

фактично нарахованих за користування Кредитом. 

2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в строк не пізніше 2 (дві доби ) 

банківських днів від дати підписання цього Договору. 

2.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування 

кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору. 

2.4. Кредит надається Позичальнику, згідно його заявки, шляхом безготівкового перерахування  

суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заявці. 

2.5. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку 

Кредитодавця. Вищезазначена дата отримання кредиту  зазначається  у  Графіку  розрахунків, 

що є Додатком до цього Договору. 

2.6. Датою повернення (погашення) кредиту, так само як і датою сплати процентів, вважається  

дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця. 

 
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ 

 
3.1. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом. 

3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів                             

у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). 

3.3. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом 

здійснюватиметься згідно графіка платежів, що є Додатком до цього Договору. 

3.4. Відповідно до вимог частини 4 статті 11 Закону України “ Про захист прав споживачів” 

сукупна вартість кредиту для Позичальника ( у процентному значенні та грошовому виразі)                 



з урахуванням відсоткової (процентної) ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних            

з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням цього Договору за умови  

дотримання Позичальником Графіку розрахунків, що є Додатком цього Договору, становить 

3000 грн., або 100% від суми отриманого кредиту та включає в себе проценти за користування  

кредитом 0 грн., або 0% від суми кредиту. 

3.5. Сторони погоджуються що у випадку користування Кредитом з боку Позичальника більше  

за визначений Лояльним періодом, встановлений п.2.1 Договору або додатковими угодами між 

Сторонами зобов’язання Позичальника за цим Договором продовжуються на весь період 

користування Кредитом, при цьому у випадку, якщо встановлена п. 3.4 цього Договору 

Процентна ставка менша ніж 2 (два) відсотки від суми Кредиту за кожен день користування 

Кредитом, то правила нарахування процентів за Процентною ставкою визначеною п.3.4 

Договору скасовуються з моменту початку їх застосування і до взаємовідносин між Сторонами 

застосовуються правила нарахування процентів за понадстрокове користування Кредитом,                 

а саме 2 (два) два проценти за кожен день користування Кредитом, починаючи з дати 

укладення Договору і до дня повного повернення Кредиту. Таким чином зобов’язання 

Позичальника по сплаті процентів за користування Кредитом в розмірі 1,85 розповсюджуються 

на весь період користування Кредитом з моменту укладення цього Договору, при умові 

врахування в таких зобов’язаннях суми процентів, які були фактично сплачені Позичальником 

до моменту завершення строку, встановленого п.2.1 Договору. 

3.6. Сторони погодили, що факт користування Позичальником сумою наданого Кредиту після  

закінчення Лояльного Періоду користування кредитом є відкладальною обставиною,                               

в розумінні 212 ст. ЦК, що має наслідком подовження строку користування Кредитом                             

на наступних умовах : 

3.7. Зобов’язання щодо повернення основної суми переносяться на наступний день після 

закінчення Лояльного Періоду, але не більше ніж на 90 днів після закінчення  Лояльного 

Періоду. 

3.8. З наступного дня після закінчення Лояльного періоду позичальник зобов’язаний 

сплачувати Кредитодавцю проценти з розрахунку 730 ( сімсот тридцять ) процентів річних,               

що становить 2 проценти в день від суми Кредиту за кожен день користування ним. 

3.9. У разі порушення Позичальником своїх зобов'язань щодо погашення суми Кредиту та/або 

процентів за користування ним, Кредитодавець має право нараховувати Позичальнику пеню                

у розмірі до 2-х % (двох відсотків) від залишку суми Кредиту за кожний день прострочення 

повернення Заборгованості, починаючи з першого дня порушення до дня повного погашення 

Заборгованості за Кредитом. 

3.10. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому 

порядку: першочергово пеня, прострочені проценти, проценти, а в наступну чергу – сума 

кредиту. 

3.11. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно графіка  

платежів) не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення  

про це Кредитодавцем. 

3.12. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом 

шляхом безготівкового перерахування суми кредиту та процентів за користування кредитом на  

рахунок Кредитодавця, через Особистий Кабінет, визначений розділом 10 цього Договору                 

або готівково в касу Кредитодавця, яка знаходиться за його місцезнаходженням. 

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

3.14 Відповідно до обраних позичальником умов кредиту, Кредитодавець коригує Графік 

платежів, шляхом відображення такої інформації в кабінеті. 

 
 
 

4. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН 

 
4.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,  



зобов'язаний: 

4.1.1. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих                       

за користування кредитом, відповідно до графіка платежів. 

4.1.2. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних  

телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань  

Сторін за цим Договором, в 30-денний строк з моменту їх виникнення. 

4.1.3. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані 

проценти за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом,  

включаючи день погашення. 

4.1.4. Щоденно заходити у Особистий Кабінет з метою ознайомлення зі станом своєї поточної 

заборгованості ( за наявності ), отримання інформаційних повідомлень передбачених цим 

Договором, чи іншою інформацією передбаченою цим Договором. 

4.2. Позичальник має право: 

4.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти                      

за користування кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, 

включаючи день погашення. 

4.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, 

зобов'язаний: 

4.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміну місцезнаходження а також інших 

відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору протягом 30 календарних днів з моменту               

їх виникнення 

4.3.2. Надати Позичальнику додаткову інформацію шляхом розміщення зазначеної на сайті 

кридитодавця про: 

- фінансову послугу, що пропонується надати Позичальнику, із зазначенням вартості цієї 

послуги для Позичальника; 

- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість; 

- порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової 

послуги; 

- правові наслідки  та порядок  здійснення  розрахунків  з фізичною особою,  внаслідок  

дострокового припинення надання фінансової послуги; 

- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, 

номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів. 

4.4. Кредитодавець має право: 

4.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору. 

4.4.2. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк 

користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї, із зазначених обставин: 

а) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування 

кредитом на строк, що перевищує один календарний місяць; 

б) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків. 

в) в разі виявлення недостовірної, неповної або помилкової інформації у Заявці на Кредит. 

4.4.3. Ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку, вказаного 

Позичальником, до повного погашення Заборгованості. 

4.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця  

перейти до третьої особи. 

4.6. 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. 

4.7. У разі недостатності суми здійснення платежу для виконання зобов’язань за  цим 

Договором у повному обсязі сплачена Позичальником сума погашає вимоги у такій черговості : 

- у першу чергу прострочені проценти за користування Кредитом 

- у другу чергу прострочена до повернення сума Кредиту ( за наявності ) 

- у третю чергу нараховані проценти за користування Кредитом 

- у четверту чергу сума Кредиту 



- у п’яту чергу неустойка та інші платежі. 

 
5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ 

 
5.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що: 

1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не 

скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним,              

а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами; 

2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі; 

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей 

Договір; 

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки                                

чи обману; 

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе; 

6) документи, надані їм для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний 

фінансовий стан на дату надання документів. 

 
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 

 
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного 

законодавства України. 

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

виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

6.3. У випадку  повернення  суми Кредиту  та сплати  процентів  за користування  ним, 

нарахованих згідно з пунктом 3.5, протягом двох днів після  закінчення  строку  надання 

Кредиту, визначеного в пункті 2.1 цього Договору, пеня нарахована згідно пункту 3.6 Договору, 

оплаті не підлягає. У всіх інших випадках, пеня підлягає сплаті на умовах, визначених  у цьому 

Договорі. 

6.4. Закінчення строку надання Кредиту не звільняє Сторони від відповідальності за порушення  

умов Договору. 

6.5. У випадку порушення Позичальником умов Договору, Кредитодавець має право здійснити 

будь-які передбачені законодавством дії для захисту своїх прав та інтересів. 

6.6. Кредитодавець не несе відповідальності за передачу третім особам та/че не збереження  

Позичальником своїх Данних, свого Логіну або Пароля до Особистого Кабінету. 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується                        

в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України: 

7.2.1. Позови пред’являються в суд за місцезнаходженням Кредитодавця. 

7.3. Позичальник надає свою безвідкличну згоду на те, що сума неповерненого Кредиту,                     

не сплачених процентів, неустойки та інших нарахувань може бути примусово стягнена через 

суд загальної юрисдикції або на підставі виконавчого напису нотаріуса обраного 

Кредитодавцем. 

 
 

8. ПОРЯДОК ЗМІН І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

 
8.1. Внесення змін та/або доповнень до цього Договору можливе тільки за попередньою 

письмовою згодою Сторін, що стають невід’ємною частиною цього Договору. 

8.2. Дія Договору припиняється: 

8.2.1. погашенням Позичальником кредиту, відповідно до умов Договору; 



8.2.2. за взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору; 

8.2.3. у випадку дострокового розірвання Договору у порядку, визначеному умовами Договору; 

8.2.4. в інших випадках, що передбачені законодавством України. 

8.3. Договір може бути достроково розірваний: 

8.3.1. у судовому порядку: 

- за позовом Кредитодавця у зв’язку з невиконанням Позичальником своїх зобов’язань  

за цим Договором та/або за іншими підставами визначеними законодавством України; 

- за позовом Позичальника виключно за умови сплати заборгованості Договором у повному 

об’ємі; 

- в інших випадках, передбачених законодавством України. 

8.4. Цей Договір може бути достроково розірвано за спільною згодою Сторін. Одностороннє 

розірвання цього Договору не допускається. 

8.5. У разі дострокового розірвання даного Договору Позичальник зобов'язаний повернути 

Кредитодавцеві всю суму неповернутої позики і Відсотків від суми позики, якщо інше                           

не визначено законодавством України. 

8.6. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, 

яке мало місце під час дії договору (відповідно до ст.631 ЦК України). 

9. IНШI УМОВИ 

 
9.1. Цей Договір є електронним документом, створеним і збереженим в Інформаційно- 

телекомунікаційній системі Кредитодавця та перетвореним електронними засобами у візуальну  

форму. 

9.2. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами та діє до повного 

виконання Сторонами власних обов’язків за цим Договором. 

9.3. Виконання грошового зобов'язання проводиться за місцезнаходженням Кредитодавця               

на момент виникнення зобов'язання. 

9.4. Невід’ємною частиною цього Договору є «Правила надання позики на умовах  фінансового 

кредиту Товариством з обмеженою відповідальністю «Кошельок»». Уклавши цей Договір, 

Позичальник  підтверджує, що він ознайомлений, повністю  розуміє, погоджується                      

і зобов’язується  неухильно дотримуватись  Правил, текст яких знаходиться на Сайті 

Кредитодавця : https://koshelok.net. 

9.5. Сторони дійшли згоди, що у всіх відносинах між Позичальником та Кредитодавцем в якості 

електронного підпису Позичальника буде використовуватись одноразовий ідентифікатор, 

відповідно до Правил та Закону України «Про електронну комерцію». 

9.6. Сторони погоджуються, що строки позовної давності щодо стягнення неустойки  

закінчуються разом зі строками позовної давності за основним зобов’язанням. 

9.7. Зміст даного договору, а також відомості про фінансові операції, проведених відповідно до 

даного договору, визнаються сторонами конфіденційними та не підлягають розголошенню без 

згоди обох Сторін, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

9.8. Позичальник підтверджує, що: 

- отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині 

другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»; 

- повідомлений про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних  

даних»; 

- інформація, надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав 

споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без 

нав'язування її придбання; 

- повідомлений про мету обробки Кредитодавцем персональних даних Позичальника (будь-яка 

інформація про фізичну особу, в тому числі, але не  виключно,  інформація  щодо:  прізвища, 

імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або іншому документі, що посвідчує 

особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця 

проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, дані  



про платоспроможність Позичальника, у тому числі, про належність йому на праві власності 

майна, про розмір доходів, адреси електронної пошти тощо (надалі – «Персональні дані»), а 

саме: з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати 

зобов’язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів; 

- надав згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий 

стан Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником родинними, сімейними, 

особистими,  діловими,  професій ними або іншими  стосунками  у соціальному  бутті 

Позичальника; 

- надав згоду на те, що у разі невиконання  або неналежного виконання  зобов'язань  

Позичальника перед Кредитодавцем на підставі цього Договору, Кредитодавець має право 

передати Персональні дані Позичальника третім особам (включаючи, але  не  обмежуючись, 

бюро кредитних історій, кредитним установам, колекторським компаніям, юридичним фірмам, 

адвокатам тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення Заборгованості за 

Договором, пені, збитків та застосування інших засобів впливу правового характеру; 

- діє зі згоди другого з подружжя; 

- 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 цим 

Договором, а також захисту прав та інтересів Кредитодавця; 

- для відступлення прав вимоги за цим Договором Кредитодавцю не потрібно будь-яке 

погодження Позичальника; 

- вся інформація надана Кредитодавцю, в т.ч. під час заповнення та відправлення заяви про  

надання кредиту, є повною, актуальною та достовірною; 

- отримав від Кредитодавця повну і достовірну інформацію про особу Кредитодавця та 

місцезнаходження, а також умови отримання кредиту; 

9.9. До правовідносин, пов'язаних з укладанням та виконанням цього Договору застосовується  

строк позовної давності тривалістю у 3 (три) роки та може бути збільшений за домовленістю 

Сторін. 

9.10 Підписуючи цей Договір Позичальник надає свою згоду Кредитодавцю, та будь-якій особі, 

яка в подальшому набуде права вимоги за цим Договором, на 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 Договору, визначеного ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних 

історій». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН: 

 

Кредитодавець: 
Позичальник: 

ТОВ «КОШЕЛЬОК»  

місцезнаходження: 08135, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, 
вул. Антонова, 8А 
код ЄДРПОУ: 40842831 
поточний рахунок: № 
UA853515330000026501052200633 
в АТ КБ “ПриватБанк” 
код банку: 351533 

Е-mail: info@koshelok.net 

Директор 

 

  Крилов С.С. 
 

 
"ХХ" ХХ 2021 р. 

mailto:info@koshelok.net


Додаток №1 

До Договору про надання коштів у позику, 

в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

№ ХХХ- ХХХ  від  "ХХ" ХХ 2021 року. 

 
 
 
 

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ 

 
1. Цим графіком встановлюються  періодичність та розміри платежів Позичальника                        

з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме: 

 

Дата Залишок (грн.) Нарахований процент (грн.)  До сплати (грн.) 

Х Х Х Х 

Всього Х Х Х 

 
2. Сукупна вартість Кредиту за Дисконтною ставкою складає Х від суми Кредиту                                         

(у процентному вираженні) або Х (у грошовому вираженні) та включає в себе: 

1) проценти за користування Кредитом у розмірі 0.01% від суми Кредиту (у процентному 

вираженні) або Х гривень Х копійок. (у грошовому виразі); 

2) суму Кредиту у розмірі Х гривень ХХ копійок. (у грошовому вираженні). 

3. У випадку надання Кредиту не в день укладення Договору, Термін платежу автоматично 

зміщується на ту кількість днів, на яку відрізняється дата укладення Договору по відношенню 

до дати надання Кредиту, та є першим днем користування Кредитом починаючи з дати 

отримання Кредиту Позичальником. 

4. У разі користування Кредитом понад строк, вказаний в п. 1.2 Договору, до відносин між 

Сторонами застосовуються правила нарахування процентів за Базовою процентною ставкою,                 

в порядку передбаченому Договором. 

5.  Плата за користування кредитом (проценти) становить Х % річних (у процентному 

вираженні) від суми кредиту за кожен день користування кредитом, що становить Х гривень ХХ 

копійок (у грошовому виразі)  

6. Цей Графік розрахунків є невід’ємною частиною Договору №Х- ХХХ від "Х" ХХ 2021 року. 

 
  РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 



ТОВ «КОШЕЛЬОК» 

  

місцезнаходження: 08135, Київська обл.,  

Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, 

вул. Антонова, 8А 

код ЄДРПОУ: 40842831 

поточний рахунок: № 

UA853515330000026501052200633 

в АТ КБ “ПриватБанк” 

код банку: 351533 

 

Е-mail: info@koshelok.net 

  

Директор   

 

________________ Крилов С.С. 

 

 

 

ПІБ: ____________________________ 

 

РНОКПП: ________________________ 

Паспорт: серія ______ номер _______ 

Виданий: ________________________ 

коли:  ___________________________ 

зареєстрований за адресою:  

_________________________________ 

Фактична адреса проживання:  

_________________________________ 

Конт.тел.:  

Е-mail: - 

 

__________________/____________/ 

Дата  

 

 
ПІДПИСИ СТОРІН 

 
Кредитодавець: Позичальник: 

 
Директор 

 

  Крилов C.C.   /ХХХХХХХ/ 


