
До ознайомлення з примірним текстом договору пропонуємо ознайомитись з наступною інформацією: 
 

Повне найменування фінансової установи Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Київська торгово-

інвестиційна компанія» 

Ідентифікаційний код фінансової установи 39584637 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса 
структурного або відокремленого підрозділу, в 
якому поширюється інформація 

04116, Київ, Проспект Перемоги, буд.26, 
оф.129 

Контактна інформація фінансової установи Номер контактного(них) телефону(ів): 
0 800 300 359 

Адреса електронної пошти  
mail@loansinfo.com.ua 

Адреса офіційного веб-сайту www.loany.com.ua 

Гіперпосилання на Свідоцтво про реєстрацію 
фінансової установи серія ІК №168, видане 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання ринків фінансових послуг, від 
02.06.2016 року (анулювання та призупинення 
дії свідоцтва про реєстрацію фінансової 
установи не здійснювалось) 

свідоцтво-про-реєстрацію-фінустанови-нове.pdf 
(loany.com.ua) 

Гіперпосилання на розпорядження № 3213 від 
18.07.2017 року «Про видачу ТОВ «КИЇВСЬКА 
ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ліцензії 
на провадження господарської діяльності з 
надання фінансових послуг,ліцензія 
безстрокова; (тимчасового призупинення дії 
ліцензії та/або анулювання ліцензії не 
здійснювалось) 

document_file-1c11022a-рішення-коміссії-про-видачу-
ліцензії-no3213-від-180717.pdf 
(loany.com.ua) 

Гіперпосилання на Державний реєстр 
фінансових установ на сторінці офіційного 
Інтернет-представництва Національного банку 

Сторінка офіційного Інтернет-представництва 
НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку 

небанківських установ: 
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lis 

ts 
 

Сторінка офіційного Інтернет-представництва 
НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку в 

Комплексній інформаційній системі 
Національного банку України, які надають 

можливість пошуку інформації в Державному 
реєстрі фінансових установ: 

https://kis.bank.gov.ua/ 

Види фінансових послуг, що надаються 
фінансовою установою споживачу 

Надання коштів у позику у тому числі і на 
умовах фінансового кредиту 

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової 
установи, де розміщено істотні характеристики 
послуги з надання споживчого кредиту 

https://loany.com.ua/pages/uk/documents 

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової 
установи, де розміщено інформацію про 
порядок і процедуру захисту персональних 
даних 

https://loany.com.ua/pages/uk/document
s 



Порядок дій фінансової установи в разі 
невиконання споживачем обов’язків згідно з 
договором про споживчий кредит 

1. Інформування споживача про виникнення 
заборгованості та нагадування про 
необхідність її погашення. 

2. Внесення до кредитного бюро інформації 
про порушення споживачем порядку 
повернення кредиту. 

3. Використання позасудових заходів, 
направлених на погашення заборгованості 
(згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо захисту споживачів 
при врегулюванні простроченої 
заборгованості» від 19.03.21), та/або 

4. Залучення для врегулювання 
заборгованості за кредитом колекторської 
компанії, та/або 

5. Передача права вимоги за кредитом 
третій особі, або 

6. Вчинення заходів, направлених на 
примусове стягнення заборгованості в 
судовому порядку (звернення з позовом 
до суду про стягнення заборгованості, а 
після отримання виконавчого листа про 
стягнення заборгованості – передача 
виконавчого листа на примусове 
виконання приватному виконавцю або до 
Державної виконавчої служби). 

Гіперпосилання на внутрішній документ 
фінансової установи, який регламентує порядок 
розгляду фінансовою установою звернень 
споживачів 

https://loany.com.ua/pages/uk/documents 

Гіперпосилання на розділ “Захист прав 
споживачів” на сторінці офіційного Інтернет- 
представництва Національного банку, де 
розміщено інформацію про розгляд звернень 

Сторінка офіційного Інтернет-представництва 
НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку 

небанківських установ: 
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection 

Дата набрання чинності офертою Текст договору оприлюднений з метою 
ознайомлення споживачів з примірним текстом 
договору і не є публічною пропозицією. Оферта 
формується і надається потенційному клієнту 
після його звернення за отриманням кредиту. 
Оферта, що надається споживачу після його 

звернення, містить на першій сторінці 
інформацію про дату набрання нею чинності 

Наступним попереджаємо про те, що підписання споживачем отриманої оферти 
передбачає надання споживачем згоди на умови надання споживчого кредиту 



 

ДОГОВІР ПОЗИКИ № 
м. Київ                                                                                                       ____ _____________ 20 __ року 

 
__________________ прізвище, ім’я та по-батькові __________________ (паспорт: _____________________ , 

реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________________ ), далі – позичальник, з однієї 
сторони, та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», в 
особі директора Тарасенко Марії Геннадіївни, яка діє на підставі статуту, далі – позикодавець, з іншої сторони,  

які разом іменуються як сторони, а кожний окремо – сторона, уклали цей договір позики про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. На підставі Заявки на позику від ____________року/Заявки на пролонгацію/ Заявки на реструктуризацію/, 
підписаної позичальником за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором у вигляді смс 
коду, позикодавець надає позичальнику, на умовах строковості, зворотності, платності,  грошові кошти на суму у 
загальному розмірі ________ грн., які у випадку проведення пролонгації/ реструктуризації заборгованості 
направляються на погашення заборгованості за Договором позики №____ від ___р. укладеного між сторонами 
(далі – позика), на строк ____ календарних днів, під проценти вказані в п. 1.1.1., а позичальник зобов’язується 
повернути позикодавцеві позику та сплатити зазначені проценти. Договір діє до повного виконання 
позичальником своїх зобов'язань за цим Договором. 

1.1.1.  Сторони погодили тип процентної ставки - фіксована. Процентна ставка за користування коштами 
кредиту залежить вiд фактичного виконання Позичальником умов договору та становить: 

1.1.1.1. Знижена процентна ставка на пільговий період* __ % на день (___ % річних) від суми 
Позики, Знижена процентна ставка на період, що перевищує пільговий період  _____ % за день 
(___ % річних) від суми Позики у межах строку надання Позики, зазначеного в пункті 1.1 цього 
Договору, якщо в цей строк Споживач здійснить повне погашення заборгованості або здійснить 
таке погашення протягом __ (___) календарних днiв, що слідують за датою закінчення такого 
строку; 

Пільговий період встановлюється  на перші від дати надання позики ___ днів. 

1.1.1.2. Стандартна процента ставка, фіксована  ______ % річних від суми Позики, застосовується: 

- у межах строку надання позики, зазначеного в пункті 1.1 цього Договору, якщо позичальник 
не виконав умови зазначені в пп 1.1.1.1 Договору для застосування зниженої процентної 
ставки, та 

- у межах періоду прострочення, але не більше 30 (тридцяти) календарних днiв поспiль з 
моменту виникнення прострочення, що застосовується відповідно до абз.2 част.1 статті 1048 
Цивiльного кодексу України Укладаючи цей Договiр позичальник пiдтверджує, що пiдставою 
для застосування зниженої процентної ставки, передбаченої цим Договором є отримання 
позичальником вiд позикодавця iндивiдуальної знижки на стандартну процентну ставку, 
вiдповiдно до програми лояльностi ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ».  Таке 
зниження стандартної процентної ставки допускається за умови, що позичальником будуть 
виконанi умови для її застосування - повернена позика у строк та в порядку, що передбачено 
цим договором. (тимчасово не застосовується у зв'язку з дією карантинних обмежень) 

У випадку невиконання позичальником умов для застосування зниженої процентної ставки, користування 
позикою для позичальника стає доступним виключно на стандартних умовах за стандартною процентною 
ставкою. При цьому, позичальник погоджується, що застосування стандартної процентної стaвки не є наслiдком 
погiршення умов користування позикою для позичальника (збiльшенням процентної ставки), а є лише наслiдком 
отримання позичальником позики на звичайних (Стандартних) умовах, що доступнi для iнших позичальників, якi 
не мають окремих iндивiдуальних знижок стандартної процентної ставки. 

1.2. Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки наведено  у Додатку №2 до 
цього договору, є його невід’ємною частиною та підписується позичальником за допомогою електронного 
підпису одноразовим ідентифікатором у вигляді смс коду. Розрахунок розміщується в особистому кабінеті 



позичальника на сайті Позикодавця. 
1.3. Невід'ємною частиною цього договору позики є «Загальні умови надання грошових коштів у позику 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», 
затверджені наказом директора ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 12 жовтня 2021 року № 
20211012-1 (далі – загальні умови), які розміщені на сайті https://loany.com.ua/pages/uk/rules Шляхом підписання 
цього договору позичальник прийняв загальні умови у якості умов цього договору позики. 
1.4. Мета отримання позики: споживчі (особисті) потреби. 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ 
2.1. Позика надається позичальнику шляхом перерахування позикодавцем позики на банківський картковий 
рахунок позичальника за реквізитами його банківської платіжної картки, зазначеними у реєстраційній анкеті 
клієнта - позичальника у системі «Loany» на сайті системи: www.loany.com.ua  
2.2. Датою надання позики є дата списання грошових коштів з поточного рахунку позикодавця на картковий 
рахунок позичальника, передбачений у п. 2.1. цього договору. 
2.3. У випадку проведення Сторонами пролонгації/реструктуризації заборгованості за раніше укладеним 
Договором позики, позика Позичальнику надається шляхом погашення Позикодавцем заборгованості за раніше 
укладеним Договором позики та проведення відповідних бухгалтерських проводок в системі з одночасним 
формуванням за Позичальником заборгованості за цим Договором, в розмірі що дорівнює не погашеній 
заборгованості за попереднім Договором позики. Датою надання позики при проведенні  реструктуризації за 
раніше укладеним Договором позики є дата проведення Позикодавцем відповідних бухгалтерських проводок в 
системі, направлених на погашення попередньої заборгованості за раніше укладеним Договором позики з 
одночасним формуванням за Позичальником заборгованості за цим Договором в розмірі що дорівнює не 
погашеній заборгованості за попереднім Договором позики. 

3. СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 
3.1. Позичальник здійснює повернення позики і сплачує проценти згідно із загальними умовами та відповідно 
до графіку платежів (Додаток №1 до цього договору, є його невід’ємною частиною та підписується 
позичальником за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором у вигляді смс коду). Графік 
платежів розміщується в особистому кабінеті позичальника на сайті системи. 
3.2. Нарахування процентів за Договором здійснюється за процентною ставкою відповідно до п.1.1.1 на 
залишок фактичної заборгованості за Позикою за фактичну кількість календарних днів користування Позикою. 
Проценти за користування Позикою нараховуються щоденно, починаючи з дня надання Позики (відповідно до 
п.1.1.1).  
3.3. Умови застосування зниженої процентної ставки – дотримання Позичальником терміну повного 
повернення Позики, зазначеного у Графіку платежів, недопущення прострочення виконання зобов’язання більше 
__(__) календарних днів. 
3.4. Розмiр процентноi ставки, встановлений в п.1.1.1 Договору, залежить вiд умов її встановлення та є 
незмінним протягом усього строку дii Договору та не може бути збільшений Позикодавцем в односторонньому 
порядку. Позичальник розумiє та надає згоду Позикодавцю, що використання стандартної процентної ставки 
вiдповiдно до пп.1.1.1.2. Договору є наперед обумовленим та не односторонньою змiною умов Договору, 
оскільки, умови про встановлення рiзних процентних ставок за цим Договором застосовуються автоматично за 
домовленістю Сторін, та не вимагають підписання Сторонами будь-яких iнших додаткових документiв, крім цього 
Договору. 
3.5. Позичальник доручає Позикодавцю iнiцiювати списання коштiв з вiдповiдного рахунку Позичальника з 
використанням реквiзитiв платiжних карток, що були зазначенi Позичальником при отриманнi/поверненнi 
кредиту, сплатi процентiв за його користування, та направляти iх на виконання грошових зобов'язань 
Позичальника за цим Договором у cyмi, що не перевищує фактичної заборгованостi Позичальника на день 
списання, в тому числi в декiлька етапiв. 
3.6. Позичальник має право достроково повернути позику як в повному обсязі так і частинами в порядку, 
передбаченому Договором, сплативши проценти за користування позикою, виходячи з фактичного залишку суми 
позики та фактичного строку користування позикою. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов договору позики згідно з чинним законодавством 
України. 
4.2. Позичальник, який прострочив внесення чергового платежу (при простроченні більше ніж на 1 (один) 
календарних днів від дати внесення чергового платежу, зазначеної у графіку платежів), зобов’язаний сплатити 
неустойку за прострочення внесення чергового платежу у розмірі, який визначається в договорі від суми 
простроченого зобов’язання із внесення чергового платежу. 
4.3. Закінчення строку, на який було надано позику, не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання 
(порушення) зобов’язань за цим договором. 



4.4. У випадку порушення позичальником умов цього договору, позикодавець має право здійснити будь- які 
передбачені законодавством дії для захисту своїх прав та інтересів. 
4.5. Позикодавець не несе відповідальності за передачу позичальником третім особам та/чи не збереження 
позичальником своїх даних, свого логіну особистого кабінету та пароля особистого кабінету. 
4.6. Якщо Позичальник на момент укладання Договору позики мав право на пільги щодо не нарахування 
процентів за користування позикою, процентів на прострочену позику, неустойки (у разі наявності), передбачені 
Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та не повідомив 
Позикодавця про такі пільги, Позикодавець має право вимагати від такого Позичальника сплати штрафу в розмірі  
5000 (п’ять тисяч) грн за подання недостовірної інформації при ідентифікації щодо своєї особи, зайнятості, роду 
діяльності, тощо. 
У разі набуття такого права на пільги протягом дії Договору позики, Позичальник зобов’язаний письмово 
повідомляти про це Позикодавця протягом 3 (трьох) календарних днів та надати підтверджуючі документи. У разі 
не надання цих документів Позикодавець має право вимагати від такого Позичальника сплати штрафу в розмірі 
5000 (п’ять тисяч) грн за несвоєчасне подання інформації, що має суттєве значення для ділових відносин.  
4.7.  За надання Позичальником недостовірної інформації щодо своєї особи, зайнятості, роду діяльності, тощо, 
Позикодавець має право вимагати від такого Позичальника сплати штрафу в розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. У випадку виникнення спору з договору позики або у зв’язку з ним, сторони можуть врегулювати такий спір  
шляхом проведення переговорів. Спір між сторонами може бути вирішений також у судовому порядку. 
5.2. До вимог, що виникають з цього договору позики або у зв’язку з ним, застосовується позовна давність у 
десять років. 
5.3. Сторони дійшли згоди, що строки позовної давності щодо стягнення неустойки закінчуються разом зі 
строками позовної давності за основним зобов’язанням. 
5.4. У передбачених законом випадках, позови, що виникають з договору позики, можуть пред’являтися також 
у компетентний суд за місцем виконання договору позики. Шляхом підписання цього договору сторони визнають 
і зазначають в якості місця його виконання – місцезнаходження позикодавця: 04116, місто Київ, проспект 
Перемоги, будинок 26, офіс 129.  
5.5. Судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. 

6. ІНШІ УМОВИ 
6.1. Позичальник має право звернутись за інформацією про фінансовий стан Позичальника або іншою 
інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту, до третіх осіб, в тому числі до тих, що 
пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками. 
6.2. Позикодавець має право збирати та використовувати інформацію про близьких осіб Позичальника та третіх 
осіб, пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, в 
тому числі з метою виконання своїх зобов’язань як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, прийняття 
рішення про надання позики та при врегулюванні простроченої заборгованості. 
6.3. Позикодавець має право у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань, з урахуванням 
отриманої згоди на обробку персональних даних, передавати інформацію про таке прострочення третім особам, 
у тому числі бюро кредитних історій. 
6.4. Підписуючи цей договір Позичальник згоден з тим, що позикодавець має право укласти договір 
відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будь-якою третьою особою, відповідно до 
чого Позикодавець в будь-який час має право відступити право вимоги до Позичальника будь-якій третій особі. 
6.5. Підписуючи цей договір Позичальник надає свою згоду Позикодавцю та будь-якій третій особі, яка в 
подальшому набуде прав вимоги за договором на 

- залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості; 
- 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 цього Договору, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу 
кредитних історій" 

6.6. Підписуючи цей договір Позичальник надає свою згоду позикодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому 
набуде прав вимоги за цим договором, та залученій колекторській компанії на взаємодію з ним, третіми 
особами, дозвіл на взаємодію- телефонувати та направляти йому інформаційні повідомлення, претензії, вимоги 
про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали зв’язку з позичальником, включаючи телефон, 
аккаунти, соцмережі, електрону пошту, та ін. 
6.7. Строк, на який було надано позику (вказаний в п. 1.1 цього договору), не обмежує дії зобов’язань, які 
виникли з цього договору та/або з факту його порушення. Усі зазначені зобов’язання припиняються лише 
належним (повним) їх виконанням, з моменту такого виконання  
6.8. Підписуючи цей договір Позичальник надає свою згоду позикодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому 



набуде прав вимоги за  цим договором, та залученій колекторській компанії на взаємодію з близькими особами 
Позичальника, третіми особами, дані яких позичальник на законних підставах надав позикодавцю, та/або які 
пов’язані з позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, для 
отримання та передачі інформації щодо позичальника, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи 
ненадання позики та/або виконання позикодавцем своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за договором позики, 
та/або для інформування про поточний стан заборгованості та дати платежів. 
6.9.  Позичальник гарантує, що до укладення цього договору, ним отримано у близьких та третіх осіб, дані яких 
Позичальник на законних підставах надав Позикодавцю, та/або які пов’язані з Позичальником діловими, 
професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, згоду на передачу їх персональних даних 
Позикодавцю та згоду на взаємодію з Позикодавцем, особою, яка в подальшому набуде прав вимоги за  цим 
договором, та залученою колекторською компанією. При цьому Позичальник повідомлений про кримінальну 
відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального Кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, 
використання, поширення конфіденційної інформації про вказаних вище осіб. 
6.10. Підписуючи цей договір Позичальник розпоряджається на передачу інформації про укладення цього 
договору, про його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір своїм близьким 
особам, третім особам, дані яких позичальник на законних підставах надав позикодавцю, та/або які пов’язані з 
позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками 
6.11. У разі відступлення права вимоги за договором позики третій особі, в тому числі внаслідок укладення 
договору факторингу, повідомлення про відступлення права вимоги може здійснюватися як первісним так і 
новим кредитором за домовленістю між ними. Таке повідомлення містить відтворення засобами комп’ютерної 
техніки підпису уповноваженої посадової особи та печатки позикодавця та може, за вибором кредитора, 
направлятися позичальнику звичайним поштовим відправленням на його адресу та/або електронним листом на 
електронну пошту позичальника, вказану в заявці та/або шляхом відображення відповідного повідомлення в 
особистому кабінеті. При цьому, повідомлення про відступлення права вимоги вважається отриманим 
позичальником з часу відправки позикодавцем відповідного листа на поштову та/або електронну адресу 
позичальника та/або відображення в особистому кабінеті. 
6.12. Підписанням цього договору позичальник засвідчив, що він повідомлений позикодавцем у встановленій 
законом формі про всі умови, передбачені ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», а також про всі інші умови, повідомлення про які є необхідним 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 
6.13. Підписанням цього договору позичальник засвідчив такі обставини: 

6.13.1. Здатність позичальника виконувати умови цього договору. 
6.13.2. Які б то не було обмеження, що є обов’язковими для позичальника, не суперечать умовам цього 

договору і не є перешкодою для їх виконання позичальником. 
6.13.3. Позичальник володіє всіма документами, які є необхідними для укладення цього договору. 
6.13.4. Станом на день підписання цього договору, відсутні які б то не було перешкоди для його 

виконання. 
6.13.5. Станом на день підписання цього договору, відсутні які б то не було досудові чи судові 

розслідування або спори, а також будь-які інші такі заходи органів державної влади або місцевого 
самоврядування, які можуть негативно вплинути на фінансовий стан та платоспроможність 
позичальника. 

6.13.6. Надані позичальником документи (інформація) в реєстраційній анкеті клієнта на сайті системи для 
розгляду позикодавцем питання про надання позики та інші документи (інформація), пов’язані з 
обслуговуванням позики, не містять яких би то не було недостовірних відомостей, складені та/або 
отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

6.13.7. Позичальник розуміє у повному обсязі всі умови цього договору, свої права та обов’язки за цим 
договором і погоджується з ними. 

6.13.8. Позичальник є повністю дієздатним, укладення позичальником цього договору не потребує 
узгодження з третіми особами. 

6.13.9. Позичальник засвідчує, що умови цього договору є розумними, справедливими, добросовісними 
та вигідними. 

6.13.10. Позичальник надає свою безвідкличну згоду на те, що сума неповернутого Кредиту, не 
сплачених процентів, неустойки та інших нарахувань може бути примусово стягнута через суд 
загальної юрисдикції або на підставі виконавчого напису нотаріуса, обраного Позикодавцем. 

6.13.11. Позичальник підтверджує, що інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог 
законодавства України та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги 
без нав’язування її придбання. 

6.14. У випадках зміни фактичного місця проживання позичальника та/або зміни його зареєстрованого місця 



проживання, зміни паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, прізвища, ім’я 
або по-батькові, місця роботи – позичальник зобов’язаний повідомити позикодавця про такі зміни протягом 
трьох календарних днів від дня їх настання з додаванням сканкопій документів, що підтверджують такі зміни, 
шляхом заповнення додатку до анкети клієнта в особистому кабінеті на сайті системи. 
6.15. Позичальник має право звернутися до Позикодавця з проханням про продовження строку надання Позики 
та/або реструктуризації зобов’язань за договором. 
6.16. Позичальник має право на звернення до Національного банку України у разі порушення Позикодавцем, 
новим кредитором 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 споживачу у 
процесі врегулювання простроченої заборгованості. 
6.17. Цей договір є укладеним і набирає чинності (вступає в силу) з моменту його підписання позичальником 
електронним підписом одноразовим ідентифікатором і надання позики та діє до повного виконання зобов’язань, 
що виникають з цього договору та/або з порушення його умов. 
6.18. Зобов’язання, що виникають з цього договору, припиняються виконанням, проведеним належним чином 
(не припиняються до їх повного/належного виконання). 
6.19. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від такого 
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку 
Позичальник зобов'язаний повернути суму отриманої позики та нарахованих процентів за користування позикою 
відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє 
Позикодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, 
електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному 
законодавством). Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від 
Договору , Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, 
та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою 
Договором. 
6.20. Зміна божника в зобов’язаннях щодо повернення Позики та сплати процентів за користування ним без 
письмової згоди Позикодавця не допускається 
6.21. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України. 
6.22. Сторони дійшли згоди, що уся інформація відносно кредитних відносин, в тому числі і  детальний 
розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів по кожному платіжному періоду та підставу їх 
нарахування доступна для Клієнта в особистому кабінеті, та не потребує додаткового надсилання шляхом 
направлення листа на адресу (електронну або поштову). 
6.23. Позичальник зобов’язаний щоденно заходити до Особистого кабінету з метою ознайомлення із станом 
поточної заборгованості(за наявності), отримання інформаційних повідомлень передбачених цим Договором чи 
іншою інформацією, що стосується Договору. 
6.24. Цей договір складений в електронному вигляді та розміщений в особистому кабінеті позичальника на сайті 
системи: www.loany.com.ua 
6.25. Внесення змін та доповнень до цього договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових 
договорів/угод. 

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
Позикодавець: Позичальник: 

ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ___________________________________________ 
Ідентифікаційний код: 39584637 Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: __________________________________ 
Рахунок: UA233007110000026507052601568 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
код (МФО) банку – 300711 

Паспорт: __________________________________ , 
виданий ___________________________________ 
___________________________________________ 

Місцезнаходження: 04116, місто Київ, проспект 
Перемоги, будинок 26, офіс 129 

Місце проживання: __________________________ 
___________________________________________ 

Директор Тарасенко М.Г. електронний підпис  
одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

                                                         

 



 

 

Додаток №1 до договору позики від  ____ _____________ 20 __ року № _______       

        
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ № 

Додаток № _ до Договору позики № ___ від __.__.__ 
 

м. Київ   __.__. 20 __  
 
__________________ прізвище, ім’я та по-батькові __________________ (паспорт: _____________________ , 

реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________________ ), (надалі іменується 
«Позичальник»), з однієї сторони, та 

ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», в особі директора Тарасенко Марії Геннадіївни, яка 
діє на підставі статуту, (надалі іменується «Позикодавець»), з іншої сторони,  

які разом іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Додаток №__ (надалі іменується 
«Графік платежів») до Договору позики №__ про наступне: 

 
1.1. На підставі пункту 3.1 Договору позики №___ від __.__.____ Позичальник здійснює повернення суми 

Позики та сплачує проценти за позикою відповідно до наступного Графіку платежів: 
Номер 
чергового 
платежу 

Дата чергового 
платежу 

Сума чергового 
платежу в т.ч. 

Основна сума 
позики 

Сума відсотків Залишок 
основної суми 
боргу 

      
 

1.2. Даний Графік платежів є невід’ємною частиною Договору позики №__ від __.__.___. 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

Позикодавець: Позичальник: 
ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ___________________________________________ 

Ідентифікаційний код: 39584637 Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: __________________________________ 

Рахунок: UA233007110000026507052601568 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
код (МФО) банку – 300711 

Паспорт: __________________________________ , 
виданий ___________________________________ 
___________________________________________ 

Місцезнаходження: 04116, місто Київ, проспект 
Перемоги, будинок 26, офіс 129 

Місце проживання: __________________________ 
___________________________________________ 

Директор Тарасенко М.Г. електронний підпис  
одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

Додаток №2 до договору позики від  ____ _____________ 20 __ року № _______       

        
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ КРЕДИТУ 

Додаток No2 до Договору позики N ___ від __.__.____   
 

м. Київ   __.__. 20 __  
 
__________________ прізвище, ім’я та по-батькові __________________ (паспорт: _____________________ , 

реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________________ ), (надалі іменується 
«Позичальник»), з однієї сторони, та 

ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», в особі директора Тарасенко Марії Геннадіївни, яка 
діє на підставі статуту, (надалі іменується «Позикодавець»), з іншої сторони,  

які разом іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Додаток №__ (надалі іменується 
«Розрахунок вартості кредиту») до Договору позики №__ про наступне: 

 
Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки за договором 
 

№ 
з/п Дата 

вида
чі 

кред
иту/ 
дата 
плат
ежу 

Кількість 
днів у 

розрахунк
овому 
періоді 

Чиста 
сума 

кредиту/с
ума 

платежу 
за 

розрахун
ковий 

період, 
грн 

Види платежів за кредитом Реаль
на 

річна 
процен

тна 

ставка, 
% 

Загал
ьна 

вартіс
ть 

креди

ту, 
грн 

сума 
кредит

у за 
догово

ром/ 
погаше

ння 
суми 

кредит
у 

процент
и за 

користув
ання 

кредито
м 

платежі за додаткові та супутні послуги   
 

кредитодавця кредитного 
посередника 
(за наявності) 

 
третіх осіб   

за 
обслугову

вання 
кредитної 
заборгова

ності 

Коміс
ія за 
нада
ння 
кред
иту 

інші 
послуги 

кредитод
авця 

комісій
ний 
збір 

інша 
плата за 

послуги 
кредитн

ого 
посеред

ника 

за 
розрахунк

ово- 
касове 

обслугову
вання 

послу
ги 

нотарі
уса 

послуг
и 

оцінюв
ача 

послуг
и 

страхо
вика 

Інші 
посл

уги 
треті

х 
осіб 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1  X   X           X X 
2                X X 

Усь
ого X                 

 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

Позикодавець: Позичальник: 
ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ___________________________________________ 

Ідентифікаційний код: 39584637 Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: __________________________________ 

Рахунок: UA233007110000026507052601568 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
код (МФО) банку – 300711 

Паспорт: __________________________________ , 
виданий ___________________________________ 
___________________________________________ 

Місцезнаходження: 04116, місто Київ, проспект 
Перемоги, будинок 26, офіс 129 

Місце проживання: __________________________ 
___________________________________________ 

Директор Тарасенко М.Г. електронний підпис  
одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

 



 

 
ДОГОВІР ПОЗИКИ № 

м. Київ                                                                                                       ____ _____________ 20 __ року 
 

__________________ прізвище, ім’я та по-батькові __________________ (паспорт: _____________________ , 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________________ ), далі – позичальник, з однієї 
сторони, та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», в 
особі директора Тарасенко Марії Геннадіївни, яка діє на підставі статуту, далі – позикодавець, з іншої сторони,  

які разом іменуються як сторони, а кожний окремо – сторона, уклали цей договір позики про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. На підставі Заявки на позику від ____________року/Заявки на пролонгацію/ Заявки на реструктуризацію/, 

підписаної позичальником за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором у вигляді 
смс коду, позикодавець надає позичальнику, на умовах строковості, зворотності, платності,  грошові 
кошти на суму у загальному розмірі ________ грн., які у випадку проведення пролонгації/ 
реструктуризації заборгованості направляються на погашення заборгованості за Договором позики 
№____ від ___р. укладеного між сторонами (далі – позика), на строк ____ календарних днів, під 
проценти вказані в п. 1.1.1., а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві позику та сплатити 
зазначені проценти. Договір діє до повного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим 
Договором. 

1.1.1.  Сторони погодили тип процентної ставки - фіксована. Процентна ставка за користування коштами 
кредиту залежить вiд фактичного виконання Позичальником умов договору та становить: 

1.1.1.1. Знижена процентна ставка, фіксована_____________ % річних від суми Позики у межах 
строку надання Позики, зазначеного в пункті 1.1 цього Договору, застосовується за умови, що 
кожен з чергових платежів здійснений не пізніше строку вказаного в Графіку платежів за цим 
Договором. Сторони погодили, що у разі прострочення повернення будь-якого з платежів за 
цим Договором умови про нарахування процентів за Зниженою процентною ставкою 
скасовуються і до відносин між Сторонами застосовуються правила нарахування процентів за 
Стандартною процентною ставкою починаючи з першого дня простроченого платежу. У разі 
якщо Позичальник погасить прострочену заборгованість за Договором, умови у вигляді 
нарахування процентів за Зниженою процентною ставкою застосуються знову, починаючи з 
наступного дня за днем повного погашення простроченої заборгованості.; 

1.1.1.2. Стандартна процента ставка, фіксована  ______ % річних від суми Позики. 

Укладаючи цей Договiр позичальник пiдтверджує, що пiдставою для застосування зниженої процентної ставки, 
передбаченої цим Договором є отримання позичальником вiд позикодавця iндивiдуальної знижки на стандартну 
процентну ставку, вiдповiдно до програми лояльностi ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ».  Таке 
зниження стандартної процентної ставки допускається за умови, що позичальником будуть виконанi умови для її 
застосування - повернена позика у строк та в порядку, що передбачено цим договором. 

У випадку невиконання позичальником умов для застосування зниженої процентної ставки, користування 
позикою для позичальника стає доступним виключно на стандартних умовах за стандартною процентною 
ставкою. При цьому, позичальник погоджується, що застосування стандартної процентної стaвки не є наслiдком 
погiршення умов користування позикою для позичальника (збiльшенням процентної ставки), а є лише наслiдком 
отримання позичальником позики на звичайних (Стандартних) умовах, що доступнi для iнших позичальників, якi 
не мають окремих iндивiдуальних знижок стандартної процентної ставки. 

1.2. Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки наведено  у Додатку №2 до 
цього договору, є його невід’ємною частиною та підписується позичальником за допомогою 
електронного підпису одноразовим ідентифікатором у вигляді смс коду. Розрахунок розміщується в 
особистому кабінеті позичальника на сайті системи. 

1.3. Невід'ємною частиною цього договору позики є «Загальні умови надання грошових коштів у позику 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», 
затверджені наказом директора ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 12 жовтня 2021 
року № 20211012-1 (далі – загальні умови), які розміщені на сайті https://loany.com.ua/pages/uk/rules 



 

Шляхом підписання цього договору позичальник прийняв загальні умови у якості умов цього договору 
позики. 

1.4. Мета отримання позики: споживчі (особисті) потреби. 
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ 

2.1. Позика надається позичальнику шляхом перерахування позикодавцем позики на банківський картковий 
рахунок позичальника за реквізитами його банківської платіжної картки, зазначеними у реєстраційній 
анкеті клієнта - позичальника у системі «Loany» на сайті системи: www.loany.com.ua  

2.2. Датою надання позики є дата списання грошових коштів з поточного рахунку позикодавця на картковий 
рахунок позичальника, передбачений у п. 2.1. цього договору. 

2.3. У випадку проведення Сторонами пролонгації/реструктуризації заборгованості за раніше укладеним 
Договором позики, позика Позичальнику надається шляхом погашення Позикодавцем заборгованості за 
раніше укладеним Договором позики та проведення відповідних бухгалтерських проводок в системі з 
одночасним формуванням за Позичальником заборгованості за цим Договором, в розмірі що дорівнює 
не погашеній заборгованості за попереднім Договором позики. Датою надання позики при проведенні  
реструктуризації за раніше укладеним Договором позики є дата проведення Позикодавцем відповідних 
бухгалтерських проводок в системі направлених на погашення попередньої заборгованості за раніш 
укладеним Договором позики з одночасним формуванням за Позичальником заборгованості за цим 
Договором в розмірі що дорівнює не погашеній заборгованості за попереднім Договором позики. 

3. СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 
3.1. Позичальник здійснює повернення позики і сплачує проценти згідно із загальними умовами та відповідно 

до графіку платежів (Додаток №1 до цього договору, є його невід’ємною частиною та підписується 
позичальником за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором у вигляді смс коду). 
Графік платежів розміщується в особистому кабінеті позичальника на сайті системи. 

3.2. Нарахування процентів за Договором здійснюється за процентною ставкою відповідно до п.1.1.1 на 
залишок фактичної заборгованості за Позикою за фактичну кількість календарних днів користування 
Позикою. Проценти за користування Позикою нараховуються щомісячно, починаючи з дня надання 
Позики (відповідно до п.1.1.1) та графіку платежів.  

3.3. Умови застосування зниженої процентної ставки – дотримання Позичальником терміну повного 
повернення Позики, зазначеного у Графіку платежів, недопущення прострочення виконання 
зобов’язання більше __ (__) календарних днів. 

3.4. Розмiр процентноi ставки, встановлений в п.1.1.1 Договору, залежить вiд умов її встановлення та є 
незмінним протягом усього строку дii Договору та не може бути збільшений Позикодавцем в 
односторонньому порядку. Позичальник розумiє та надає згоду Позикодавцю, що використання 
стандартної процентної ставки вiдповiдно до пп.1.1.1.2. Договору є наперед обумовленим та не 
односторонньою змiною умов Договору, оскільки, умови про встановлення рiзних процентних ставок за 
цим Договором застосовуються автоматично за домовленістю Сторін, та не вимагають підписання 
Сторонами будь-яких iнших додаткових документiв, крім цього Договору. 

3.5. Позичальник доручає Позикодавцю iнiцiювати списання коштiв з вiдповiдного рахунку Позичальника з 
використанням реквiзитiв платiжних карток, що були зазначенi Позичальником при 
отриманнi/поверненнi кредиту, сплатi процентiв за його користування, та направляти iх на виконання 
грошових зобов'язань Позичальника за цим Договором у cyмi, що не перевищує фактичної 
заборгованостi Позичальника на день списання, в тому числi в декiлька етапiв. 

3.6. Позичальник має право достроково повернути позику як в повному обсязі так і частинами в порядку, 
передбаченому Договором, сплативши проценти за користування позикою. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов договору позики згідно з чинним законодавством 

України. 
4.2. Позичальник, який прострочив внесення чергового платежу (при простроченні більше ніж на 1 (один) 

календарних днів від дати внесення чергового платежу, зазначеної у графіку платежів), зобов’язаний 
сплатити неустойку за прострочення внесення чергового платежу у розмірі, який визначається в договорі 
від суми простроченого зобов’язання із внесення чергового платежу. 

4.3. Закінчення строку, на який було надано позику, не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання 
(порушення) зобов’язань за цим договором. 

4.4. У випадку порушення позичальником умов цього договору, позикодавець має право здійснити будь- які 
передбачені законодавством дії для захисту своїх прав та інтересів. 

4.5. Позикодавець не несе відповідальності за передачу позичальником третім особам та/чи не збереження 



 

позичальником своїх даних, свого логіну особистого кабінету та пароля особистого кабінету. 
4.6. Якщо Позичальник на момент укладання Договору позики мав право на пільги щодо не нарахування 

процентів за користування позикою, процентів на прострочену позику, неустойки (у разі наявності), 
передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», та не повідомив Позикодавця про такі пільги, Позикодавець має право вимагати від такого 
Позичальника сплати штрафу в розмірі  5000 (п’ять тисяч) грн за подання недостовірної інформації при 
ідентифікації щодо своєї особи, зайнятості, роду діяльності, тощо. 
У разі набуття такого права на пільги протягом дії Договору позики, Позичальник зобов’язаний письмово 
повідомляти про це Позикодавця протягом 3 (трьох) календарних днів та надати підтверджуючі 
документи. У разі не надання цих документів Позикодавець має право вимагати від такого 
Позичальника сплати штрафу в розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн за несвоєчасне подання інформації, що має 
суттєве значення для ділових відносин.  

4.7.  За надання Позичальником недостовірної інформації щодо своєї особи, зайнятості, роду діяльності, тощо, 
Позикодавець має право вимагати від такого Позичальника сплати штрафу в розмірі 5000 (п’ять тисяч) 
грн. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. У випадку виникнення спору з договору позики або у зв’язку з ним, сторони можуть врегулювати такий 

спір  шляхом проведення переговорів. Спір між сторонами може бути вирішений також у судовому 
порядку. 

5.2. До вимог, що виникають з цього договору позики або у зв’язку з ним, застосовується позовна давність у 
десять років. 

5.3. Сторони дійшли згоди, що строки позовної давності щодо стягнення неустойки закінчуються разом зі 
строками позовної давності за основним зобов’язанням. 

5.4. У передбачених законом випадках, позови, що виникають з договору позики, можуть пред’являтися 
також у компетентний суд за місцем виконання договору позики. Шляхом підписання цього договору 
сторони визнають і зазначають в якості місця його виконання – місцезнаходження позикодавця: 04116, 
місто Київ, проспект Перемоги, будинок 26, офіс 129.  

5.5. Судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. 
6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Позичальник має право звернутись за інформацією про фінансовий стан Позичальника або іншою 
інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту, до третіх осіб, в тому числі до 
тих, що пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими 
стосунками. 

6.2. Позикодавець має право збирати та використовувати інформацію про близьких осіб Позичальника та 
третіх осіб, пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими 
стосунками, в тому числі з метою виконання своїх зобов’язань як суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу, прийняття рішення про надання позики та при врегулюванні простроченої заборгованості  

6.3. Позикодавець має право у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань, з урахуванням 
отриманої згоди на обробку персональних даних, передавати інформацію про таке прострочення третім 
особам, у тому числі бюро кредитних історій. 

6.4. Підписуючи цей договір Позичальник згоден з тим, що позикодавець має право укласти договір 
відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будь-якою третьою особою, 
відповідно до чого Позикодавець в будь-який час має право відступити право вимоги до Позичальника 
будь-якій третій особі. 

6.5. Підписуючи цей договір Позичальник надає свою згоду Позикодавцю та будь-якій третій особі, яка в 
подальшому набуде прав вимоги за договором на 
- залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості; 
- 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 цього Договору, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу 
кредитних історій». 

6.6. Підписуючи цей договір Позичальник надає свою згоду позикодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому 
набуде прав вимоги за цим договором, та залученій колекторській компанії на взаємодію з ним, третіми 
особами, дозвіл на взаємодію- телефонувати та направляти йому інформаційні повідомлення, претензії, 
вимоги про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали зв’язку з позичальником, 
включаючи телефон, аккаунти, соцмережі, електрону пошту, та ін. 



 

6.7. Строк, на який було надано позику (вказаний в п. 1.1 цього договору), не обмежує дії зобов’язань, які 
виникли з цього договору та/або з факту його порушення. Усі зазначені зобов’язання припиняються лише 
належним (повним) їх виконанням, з моменту такого виконання  

6.8. Підписуючи цей договір Позичальник надає свою згоду позикодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому 
набуде прав вимоги за цим договором, та залученій колекторській компанії на взаємодію з ним, третіми 
особами, дозвіл на взаємодію- телефонувати та направляти йому інформаційні повідомлення, претензії, 
вимоги про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали зв’язку з позичальником, 
включаючи телефон, аккаунти, соцмережі, електрону пошту, та ін 

6.9. Підписуючи цей договір Позичальник надає свою згоду позикодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому 
набуде прав вимоги за  цим договором, та залученій колекторській компанії на взаємодію з близькими 
особами Позичальника, третіми особами, дані яких позичальник на законних підставах надав 
позикодавцю, та/або які пов’язані з позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними 
та/або іншими стосунками, для отримання та передачі інформації щодо позичальника, яка необхідна для 
прийняття рішення про надання чи ненадання позики та/або виконання позикодавцем своїх зобов’язань, 
реалізації своїх прав за договором позики, та/або для інформування про поточний стан заборгованості та 
дати платежів 

6.10. Позичальник гарантує, що до укладення цього договору, ним отримано у близьких та третіх осіб, 
дані яких Позичальник на законних підставах надав Позикодавцю, та/або які пов’язані з Позичальником 
діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, згоду на передачу їх 
персональних даних Позикодавцю та згоду на взаємодію з Позикодавцем, особою, яка в подальшому 
набуде прав вимоги за  цим договором, та залученою колекторською компанією. При цьому 
Позичальник повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального 
Кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної 
інформації про вказаних вище осіб. 

6.11. Підписуючи цей договір Позичальник розпоряджається на передачу інформації про укладення 
цього договору, про його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір своїм 
близьким особам, третім особам, дані яких позичальник на законних підставах надав позикодавцю, 
та/або які пов’язані з позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими 
стосунками. 

6.12. У разі відступлення права вимоги за договором позики третій особі, в тому числі внаслідок 
укладення договору факторингу, повідомлення про відступлення права вимоги може здійснюватися як 
первісним так і новим кредитором за домовленістю між ними. Таке повідомлення містить відтворення 
засобами комп’ютерної техніки підпису уповноваженої посадової особи та печатки позикодавця та може, 
за вибором кредитора, направлятися позичальнику звичайним поштовим відправленням на його адресу 
та/або електронним листом на електронну пошту позичальника, вказану в заявці та/або шляхом 
відображення відповідного повідомлення в особистому кабінеті. При цьому, повідомлення про 
відступлення права вимоги вважається отриманим позичальником з часу відправки позикодавцем 
відповідного листа на поштову та/або електронну адресу позичальника та/або відображення в 
особистому кабінеті. 

6.13. Позичальник має право на звернення до Національного банку України у разі порушення 
Позикодавцем, новим кредитором 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 споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

6.14. Сторони дійшли згоди, що уся інформація відносно кредитних відносин, в тому числі і  детальний 
розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів по кожному платіжному періоду та 
підставу їх нарахування доступна для Клієнта в особистому кабінеті, та не потребує додаткового 
надсилання шляхом направлення листа на адресу (електронну або поштову). 

6.15. Сторони дійшли згоди, що строки позовної давності щодо стягнення неустойки закінчуються разом 
зі строками позовної давності за основним зобов’язанням. 

6.16. Підписанням цього договору позичальник засвідчив, що він повідомлений позикодавцем у 
встановленій законом формі про всі умови, передбачені ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також про всі інші умови, повідомлення про які є 
необхідним відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.17. Підписанням цього договору позичальник засвідчив такі обставини: 
6.17.1. Здатність позичальника виконувати умови цього договору. 



 

6.17.2. Які б то не було обмеження, що є обов’язковими для позичальника, не суперечать умовам цього 
договору і не є перешкодою для їх виконання позичальником. 

6.17.3. Позичальник володіє всіма документами, які є необхідними для укладення цього договору. 
6.17.4. Станом на день підписання цього договору, відсутні які б то не було перешкоди для його 

виконання. 
6.17.5. Станом на день підписання цього договору, відсутні які б то не було досудові чи судові 

розслідування або спори, а також будь-які інші такі заходи органів державної влади або місцевого 
самоврядування, які можуть негативно вплинути на фінансовий стан та платоспроможність 
позичальника. 

6.17.6. Надані позичальником документи (інформація) в реєстраційній анкеті клієнта на сайті системи для 
розгляду позикодавцем питання про надання позики та інші документи (інформація), пов’язані з 
обслуговуванням позики, не містять яких би то не було недостовірних відомостей, складені та/або 
отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

6.17.7. Позичальник розуміє у повному обсязі всі умови цього договору, свої права та обов’язки за цим 
договором і погоджується з ними. 

6.17.8. Позичальник є повністю дієздатним, укладення позичальником цього договору не потребує 
узгодження з третіми особами. 

6.17.9. Позичальник засвідчує, що умови цього договору є розумними, справедливими, добросовісними 
та вигідними. 

6.17.10. Позичальник надає свою безвідкличну згоду на те, що сума неповернутого Кредиту, не 
сплачених процентів, неустойки та інших нарахувань може бути примусово стягнута через суд 
загальної юрисдикції або на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

6.17.11. Позичальник підтверджує, що інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог 
законодавства України та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги 
без нав’язування її придбання. 

6.18. У випадках зміни фактичного місця проживання позичальника та/або зміни його зареєстрованого 
місця проживання, зміни паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, 
прізвища, ім’я або по-батькові, місця роботи – позичальник зобов’язаний повідомити позикодавця про 
такі зміни протягом трьох календарних днів від дня їх настання з додаванням сканкопій документів, що 
підтверджують такі зміни, шляхом заповнення додатку до анкети клієнта в особистому кабінеті на сайті 
системи. 

6.19. Заміна боржника в зобов’язаннях щодо повернення Позики та сплати процентів за користування 
ним без письмової згоди Позикодавця не допускається 

6.20. Цей договір є укладеним і набирає чинності (вступає в силу) з моменту його підписання 
позичальником електронним підписом одноразовим ідентифікатором і надання позики та діє до повного 
виконання зобов’язань, що виникають з цього договору та/або з порушення його умов. 

6.21. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від 
такого Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому 
випадку Позичальник зобов'язаний повернути суму отриманої позики та нарахованих процентів за 
користування позикою відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від Договору 
Позичальник повідомляє Позикодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з 
накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних 
підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством). Протягом 7 календарних днів з дати 
подання письмового повідомлення про відмову від Договору , Позичальник зобов’язаний повернути 
Позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня 
одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. 

6.22. Зобов’язання, що виникають з цього договору, припиняються виконанням, проведеним належним 
чином (не припиняються до їх повного/належного виконання). 

6.23. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України. 
6.24. Позичальник зобов’язаний щоденно заходити до Особистого кабінету з метою ознайомлення із 

станом поточної заборгованості(за наявності), отримання інформаційних повідомлень передбачених цим 
Договором чи іншою інформацією, що стосується Договору. 

6.25. Цей договір складений в електронному вигляді та розміщений в особистому кабінеті 
позичальника на сайті системи: www.loany.com.ua 

6.26. Внесення змін та доповнень до цього договору оформлюється шляхом підписання Сторонами 
додаткових договорів/угод. 



 

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
Позикодавець: Позичальник: 

ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ___________________________________________ 
Ідентифікаційний код: 39584637 Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: __________________________________ 
Рахунок: UA233007110000026507052601568 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
код (МФО) банку – 300711 

Паспорт: __________________________________ , 
виданий ___________________________________ 
___________________________________________ 

Місцезнаходження: 04116, місто Київ, проспект 
Перемоги, будинок 26, офіс 129 

Місце проживання: __________________________ 
___________________________________________ 

Директор Тарасенко М.Г. ___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

електронний підпис  
одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток №1 до договору позики від  ____ _____________ 20 __ року № _______       

        
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ № 

Додаток № _ до Договору позики № ___ від __.__.__ 
 

м. Київ   __.__. 20 __  
 
__________________ прізвище, ім’я та по-батькові __________________ (паспорт: _____________________ , 

реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________________ ), (надалі іменується 
«Позичальник»), з однієї сторони, та 

ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», в особі директора Тарасенко Марії Геннадіївни, яка 
діє на підставі статуту, (надалі іменується «Позикодавець»), з іншої сторони,  

які разом іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Додаток №__ (надалі іменується 
«Графік платежів») до Договору позики №__ про наступне: 

 
1.3. На підставі пункту 3.1 Договору позики №___ від __.__.____ Позичальник здійснює повернення суми 

Позики та сплачує проценти за позикою відповідно до наступного Графіку платежів: 
Номер 
чергового 
платежу 

Дата чергового 
платежу 

Сума чергового 
платежу в т.ч. 

Основна сума 
позики 

Сума відсотків Залишок 
основної суми 
боргу 

      
 

1.4. Даний Графік платежів є невід’ємною частиною Договору позики №__ від __.__.___. 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

Позикодавець: Позичальник: 
ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ___________________________________________ 

Ідентифікаційний код: 39584637 Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: __________________________________ 

Рахунок: UA233007110000026507052601568 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
код (МФО) банку – 300711 

Паспорт: __________________________________ , 
виданий ___________________________________ 
___________________________________________ 

Місцезнаходження: 04116, місто Київ, проспект 
Перемоги, будинок 26, офіс 129 

Місце проживання: __________________________ 
___________________________________________ 

Директор Тарасенко М.Г. електронний підпис  
одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 
 

 
Позикодавець: Позичальник: 

 
_________________________________________ 

електронний підпис 
одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
Додаток №2 до договору позики від  ____ _____________ 20 __ року № _______       

        
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ КРЕДИТУ 

Додаток No2 до Договору позики N ___ від __.__.____   
 

м. Київ   __.__. 20 __  
 
__________________ прізвище, ім’я та по-батькові __________________ (паспорт: _____________________ , 

реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________________ ), (надалі іменується 
«Позичальник»), з однієї сторони, та 

ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», в особі директора Тарасенко Марії Геннадіївни, яка 
діє на підставі статуту, (надалі іменується «Позикодавець»), з іншої сторони,  

які разом іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Додаток №__ (надалі іменується 
«Розрахунок вартості кредиту») до Договору позики №__ про наступне: 

 
Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки за договором 
 

№ 
з/п Дата 

вида
чі 

кред
иту/ 
дата 
плат
ежу 

Кількість 
днів у 

розрахунк
овому 
періоді 

Чиста 
сума 

кредиту/с
ума 

платежу 
за 

розрахун
ковий 

період, 
грн 

Види платежів за кредитом Реаль
на 

річна 
процен

тна 
ставка, 

% 

Загал
ьна 

вартіс
ть 

креди
ту, 
грн 

сума 
кредит

у за 
догово
ром/ 

погаше
ння 

суми 
кредит

у 

процент
и за 

користув
ання 

кредито
м 

платежі за додаткові та супутні послуги   
 

кредитодавця кредитного 
посередника 
(за наявності) 

 
третіх осіб   

за 
обслугову

вання 
кредитної 
заборгова

ності 

Коміс
ія за 
нада

ння 
кред
иту 

інші 
послуги 

кредитод
авця 

комісій
ний 
збір 

інша 
плата за 
послуги 

кредитн
ого 

посеред
ника 

за 
розрахунк

ово- 
касове 

обслугову
вання 

послу
ги 

нотарі
уса 

послуг
и 

оцінюв
ача 

послуг
и 

страхо
вика 

Інші 
посл
уги 

треті
х 

осіб 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1  X   X           X X 
2                X X 

Усь
ого X                 

 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

Позикодавець: Позичальник: 
ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ___________________________________________ 

Ідентифікаційний код: 39584637 Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: __________________________________ 

Рахунок: UA233007110000026507052601568 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
код (МФО) банку – 300711 

Паспорт: __________________________________ , 
виданий ___________________________________ 
___________________________________________ 

Місцезнаходження: 04116, місто Київ, проспект 
Перемоги, будинок 26, офіс 129 

Місце проживання: __________________________ 
___________________________________________ 

Директор Тарасенко М.Г. електронний підпис  
одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

 
 
 


