
 

 

ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ № ________ 

 

м. Київ           «_____» _______ _______ р.  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ” (надалі за текстом – Кредитодавець), в особі директора Тарасенко Марії Геннадіївни, яка діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони, та  

_____________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________ 

(надалі за текстом – Позичальник), з другої сторони, разом по тексту - “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали 

цей Договір кредитної лінії № _________ від __________________ року (далі – Договір, або Кредитна лінія) про 

наступне:  

 

1. ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ 
1.1. Кредитна лінія - вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені сторонами строки 

протягом Строку кредитування. При цьому, Договором може бути передбачено право Позичальника отримати 

додатковий Кредит у межах встановленої Кредитної лінії у разі часткового або повного погашення попереднього 

Кредиту, протягом Строку кредитування, визначеного в Договорі. 

1.2. Кредит – грошові кошти, що надаються Кредитодавцем Позичальнику у тимчасове користування на умовах 

повернення, строковості та платності. 

1.3. Невідновлювальна Кредитна лінія – це кредитна лінія, при отриманні Позичальником повної суми кредитних 

коштів за Кредитною лінією і досягненні Кредитного ліміту, подальше надання Кредиту не здійснюється. 

1.4. Загальна заборгованість за Кредитною лінією - загальна сума Кредиту, що фактично надана Позичальнику 

згідно з цим Договором і не повернена Кредитодавцю, а також сума нарахованих процентів за користування Кредитом 

та інше. 

1.5. Ліміт кредитної лінії – погоджена з Кредитодавцем, максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може 

користуватися протягом строку дії Договору. 

1.6. Заявлений строк – строк користування Кредитом, що обраховується від дати видачі Кредиту до визначеної 

Позичальником, погодженої Кредитодавцем та зазначеної у Договорі дати, коли Позичальником може бути 

використано право користування Кредитом на умовах Пільгової та/або Зниженої процентної ставки. Заявлений строк 

обирається Позичальником при подачі Заявки на Кредит. Кінцева дата закінчення Заявленого строку є 

рекомендованою датою внесення Позичальником грошових коштів для уникнення простроченої заборгованості за 

процентами. 

1.7. Строк кредитування – визначається як період часу у календарних днях, починаючи від дати видачі Кредиту 

(дати перерахування Кредитодавцем суми Кредиту на банківський рахунок Позичальника) до останнього дня Строку 

кредитування, який визначений у Договорі.  Кінцева дата закінчення Строку кредитування є датою, в яку Позичальник 

зобов’язаний повернути Кредит та сплатити нараховані проценти за користування Кредитом. 

1.8. Сумлінний позичальник - Позичальник, який дотримуючись умов Договору використовує право користування 

Кредитом за Пільговою або Зниженою процентною ставкою. 

1.9. Інформаційно-телекомунікаційна система (далі- «ІТС») – сукупність інформаційних та телекомунікаційних 

систем Кредитодавця, яка працює у форматі Сайту Кредитодавця, в рамках якої реалізуються технології обробки 

інформації з використанням технічних і програмних засобів і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле; 

1.10. Правила – невід’ємна частина договору, що встановлює правила надання коштів у позику. 

1.11. Інші поняття та терміни вживаються у значеннях визначених законодавством та Внутрішніми правилами 

надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (надалі – Правила), що є невід'ємною 

частиною даного Договору. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові Кредит в межах Кредитної лінії, в розмірі 

Кредитного ліміту в тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності, а Позичальник 

зобов'язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом відповідно до умов, зазначених у 

цьому Договорі, додатках до нього та Правилах. 

2.2. Мета отримання Кредиту, тобто мета відкриття Кредитної лінії: для задоволення особистих потреб Позичальника. 

2.3. Реєстрація на сайті Кредитодавця, заповнення анкети клієнта та подання заявки позичальником здійсненна 

Позичальником в наступному порядку: 

2.4.Позичальник на Сайті Кредитодавця обрав бажані умови кредитування, у тому числі суму та строк Кредиту, вказав 

контактні дані (мобільний номер телефону), електронну адресу (за наявності) і почав Реєстрацію в ІТС Кредитодавця 



 

 

через Сайт Кредитодавця. При цьому, Позичальник самостійно і за свій рахунок забезпечує і оплачує технічні, 

програмні і комунікаційні ресурси, необхідні для організації каналів доступу і підключення до Сайту 

Кредитодавця/ІТС Кредитодавця. 

2.5. Для Реєстрації в ІТС Кредитодавця, першому та наступних входжень до неї, Позичальник створив Обліковий 

запис, із зазначенням логіна та пароля. 

2.6. При першому вході до Системи, в Особистому кабінеті та з метою проведення ідентифікації Позичальника та 

оцінки його фінансової спроможності виконання зобов’язань за Договором, Позичальник: 

2.6.1. вносить повні, точні та достовірні особисті дані до Анкети клієнта, які необхідні Кредитодавцю для прийняття 

рішення про надання чи відмови у наданні Кредиту; 

2.6.2. заповнюючи необхідні поля у Анкеті клієнта надав згоду (доступ) на отримання від третіх осіб персональних 

(ідентифікаційних) даних (системи BankID, Бюро кредитних історій, Державне підприємство “ДІЯ”, Суб'єкти 

первинного фінансового моніторингу в межах інструменту покладання, бюро кредитних історій тощо ). Кредитодавець 

здійснив верифікацію Позичальника за допомогою Системи BankID НБУ; 

2.6.3. з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, під час заповнення Заявки, проставляючи 

відповідну відмітку у спеціальному полі на першій сторінці Заявки, Позичальник підтвердив, що ознайомлений з 

повідомленням про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, з правами 

Позичальника, визначених законодавством про захист персональних даних, з мету збору персональних даних та осіб, 

яким передаються персональні дані, враховуючи також інформацію про транскордонну передачу персональних даних, 

про спосіб обробки персональних даних, а також про те, що Кредитодавець має право передавати персональні дані 

Позичальника, повністю або частково, третім особам з якими Кредитодавець перебуває у договірних стосунках, а 

також на те, що Кредитодавець має право звернутись за інформацією про фінансовий стан Позичальника або іншою 

інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання Кредиту (а в подальшому і для забезпечення 

повернення кредиту), до близьких осіб, третіх осіб, які пов’язані з Позичальником діловими, професійними, 

особистими, сімейними або іншими стосунками, без повідомлення про це Позичальника з метою належного виконання 

своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства України. 

2.7. Додатково до даних, зазначених Позичальником в Анкеті клієнта, Кредитодавець отримує від Позичальника  через 

засоби Інформаційно-телекомунікаційної системи, додаткову інформацію, документи та/або відомості, якщо такі були 

необхідні для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, зазначеної в Заявці. 

2.8. Кредитодавець в якості суб'єкта первинного фінансового моніторингу до укладення Договору та встановлення 

ділових відносин здійснює всі необхідні дії спрямовані на виконання вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, а також постанови Національного банку України № 107 від 28.07.2020 

року, в тому числі здійснює заходи належної перевірки Позичальника, в тому числі здійснює верифікацію засобами, 

що використовуються Кредитодавцем. Відмова Позичальника від проходження верифікації чи не надання інформації 

та документів необхідних для проведення верифікації, має наслідком відмову Кредитодавця від встановлення ділових 

відносин з Позичальником та відмову від надання йому Кредиту. 

2.9. На підставі даних, зазначених у Анкеті клієнта, Система Кредитодавця здійснює ідентифікацію Позичальника. 

Після проведення Позичальником зазначених у пунктах 2.3.-2.7. цього Договору дій, Кредитодавець направляє 

Позичальнику вказаними засобами зв'язку (на номер мобільного телефону) одноразовий ідентифікатор, що є 

Електронним підписом одноразовим ідентифікатором Позичальника, який Позичальник увів у спеціальне поле. За 

наслідками правильно вказаного введення Електронного підпису одноразовим ідентифікатором було закінчено 

процедуру ідентифікації та верифікації Позичальника. При наступних входах Позичальника в ІТС Кредитодавця його 

ідентифікація в ІТС Кредитодавця здійснюється в порядку передбаченому Законом України “Про електронну 

комерцію”. 

2.10. Кредитодавець як абонент - надавач фінансових послуг який є суб'єктом первинного фінансового моніторингу 

та між яким укладений договір приєднання до Системи BankID Національного банку, здійснює дистанційну 

ідентифікацію та верифікацію Позичальника використовуючи Систему BankID Національного банку.  

2.11. Використання Системи BankID Національного банку, для ідентифікації та верифікації Позичальника 

Кредитором здійснюється із дотриманням порядку, що визначений нормативно-правовими актами суб'єкта 

державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання та нагляд за Кредитором відповідно до 

Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. 

2.12. Для перерахування Кредитодавцем суми Кредиту Позичальник зазначив в Анкеті клієнта реквізити банківської 

платіжної картки, власником якої він є. Категорично заборонено зазначати реквізити банківської платіжної картки, яка 

не належить Позичальнику. Верифікація карти Позичальника була проведена за правилами платіжних систем, з якими 



 

 

Кредитодавець співпрацює. За результатами заповнення Заявки була проведена одночасна перевірка дійсності та 

аутентифікація Платіжної картки Позичальника відповідно до стандартів відповідних платіжних систем. 

2.13. Кредитодавець має право відмовити від встановлення ділових відносин з Позичальником та відмовити від 

надання йому Кредиту внаслідок хоча б однієї з причин наступного переліку, який не є виключним: 

● низька якість відображення персональних даних, зазначених в Анкеті клієнта, що не дозволяє здійснити 

автоматичну обробку та перевірку персональних даних Позичальника згідно з внутрішніми правилами Системи; 

● невідповідність персональних даних, зазначених в Анкеті клієнта, тим даним, які отримані з Бюро кредитних 

історій або з інших відкритих джерел інформації; 

● використання Позичальником VPN або скомпрометованих IP-адрес; 

● отримання з Бюро кредитних історій інформації про використання персональних даних Позичальника в 

скомпрометованих або підозрілих операціях. 

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ 
3.1. Укладенням цього Договору Сторони домовилися про відкриття Позичальнику Кредитної лінії у межах якої 

Кредитодавець надає Позичальнику Кредит з Лімітом у розмірі не більше _____(________________) гривень, а 

Позичальник зобов’язується повернути Кредит Кредитодавцю та сплатити йому проценти за користування Кредитом 

у порядку та на умовах, визначених цим Договором. 

3.2. Кредит надається Позичальнику в день укладення цього Договору або протягом 3 (трьох) днів з моменту 

укладання цього Договору, але в будь-якому разі не раніше дати розміщення в Особистому кабінеті Позичальника 

підписаного Договору з усіма додатками до нього, шляхом перерахування грошової суми, визначеної у пункті 3.1. 

Договору на банківський рахунок Позичальника, включаючи використання реквізитів електронного платіжного засобу 

(банківської платіжної картки) Позичальника, що були ним надані Кредитодавцю та зазначені у Розділі 14 цього 

Договору. 

3.3. Датою повернення Кредиту є “____” ________ _______ року. 

3.4. Строк кредитування складає ______ календарних днів з моменту перерахування Кредиту Позичальнику, 

відповідно до п. 3.2. цього Договору.  

3.5. Строк дії Договору є рівним Строку кредитування. В частині виконання зобов’язань - Договір діє до повного та 

належного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Дострокове припинення строку дії Договору або заявлена вимога 

про дострокове повернення Кредиту є підставою для закінчення Строку кредитування. 

3.6. Заявлений строк користування кредитом, складає _______ календарних днів з дня отримання Кредиту. 

3.7. Тип процентної ставки за користування кредитом - фіксована. 

3.8. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється на Суму кредиту, якою фактично користується 

Позичальник, таке нарахування здійснюється щоденно, починаючи з першого дня видачі Кредиту та до дати 

фактичного повернення всієї суми Кредиту в наступних розмірах:  

● Стандартна процентна ставка __% річних (______% на день) за кожен день користування Кредитом 

(вказана процентна ставка застосовується протягом всього строку дії цього Договору, за виключенням 

строку використання права користування Кредитом за Зниженою та/або Пільговою процентною 

ставкою).  

● Знижена процентна ставка __% річних (______% на день) (право користування Кредитом за 

вказаною процентною ставкою згідно умов, визначених п.п. 5.4.2. цього Договору).  

● Пільгова процентна ставка ___% річних (___ % на день) (право користування Кредитом за вказаною 

процентною ставкою згідно умов, визначених п.п. 5.4.1. цього Договору).  

3.9. Річна процентна ставка складає: 

3.9.1. За користування Кредитом протягом Заявленого строку користування Кредитом: 

● за Пільговою процентною ставкою ____% річних (___% в день); 

● за Зниженою процентною ставкою ____% річних (___% в день); 

3.9.2. За користування Кредитом понад Заявлений строк користування Кредитом і до останнього дня Строку 

кредитування: 

● за Стандартною процентною ставкою ____% річних (___% в день). 

3.10. Орієнтовна загальна вартість Кредиту, яка включає всі витрати по Кредиту складає:  

3.10.1. За користування Кредитом протягом Заявленого строку користування Кредитом: __________ грн; 

3.10.2. За користування Кредитом понад Заявлений строк користування Кредитом і до останнього дня Строку 

кредитування: __________ грн. 



 

 

3.11. Детальні обчислення щодо нарахування процентів, річної процентної ставки та загальної вартості, а також 

графік внесення платежів, наведені у Додатках № 1 та № 2 до даного Договору, що є невід’ємною його частиною. 

3.12. Позичальник має право користуватися Кредитом від дати фактичного отримання суми Кредиту та до закінчення 

строку дії Договору. 

3.13. Протягом строку дії Договору розмір процентів та/або комісій залишаються незмінними, а їх зміна в 

односторонньому порядку (без згоди Позичальника) не допускається. Зазначене положення не застосовується у 

випадку продовження Позичальнику права на користування Кредитом відповідно до п.12.1. даного Договору. 

3.14. У випадку продовження права на користування Кредитом, відповідно до п. 12.1. цього Договору, нарахування 

процентів на нові зобов’язання, відбувається з дати підписання Сторонами нового кредитного Договору. 

 

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір з Позичальником укладається в електронній формі за допомогою ІТС Кредитодавця, доступ до якої 

забезпечується через Сайт Кредитодавця після Реєстрації Позичальника у спосіб та в порядку, передбачених 

Правилами. Під час процесу Реєстрації, але до моменту укладення із Позичальником Договору, Кредитодавець 

проводить його ідентифікацію та верифікацію відповідно до вимог законодавства та у порядку і спосіб, що визначені 

Правилами. Крім того, під час Реєстрації Позичальник надав право на доступ до персональних даних, інформації, що 

складає його кредитну історію та на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій, 

включеної до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом 

України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”. 

4.2. Укладення Договору. 

4.2.1. Після завершення Реєстрації, Позичальник ще раз підтвердив бажані умови отримання Кредиту (у тому 

числі суму та строк) та надіслав Заявку на розгляд Кредитодавцю. Кредитодавець повідомив Позичальника 

про прийняття Заявки шляхом відповідного інформаційного повідомлення у Особистому кабінеті.  

4.2.2. На основі персональних даних Позичальника, даних зазначених в Анкеті та Кредитної історії 

Позичальника, отриманої з бюро кредитних історій, за допомогою внутрішньої моделі скорингу, Система 

здійснила оцінку платоспроможності Позичальника та розрахувала Кредитний ліміт Позичальнику, який 

був зазначений Кредитодавцем у Заявці на Кредит Позичальника як “Підтверджена сума Кредиту”. 

4.2.3. Внаслідок отриманого позитивного рішення, Кредитодавець зробив Позичальнику в Особистому кабінеті 

пропозицію укласти електронний договір (оферту) у формі Договору, що містить усі істотні умови, а 

Позичальнику перед укладенням Договору, Кредитодавцем надано для ознайомлення Паспорт споживчого 

кредиту, який містить інформацію та положення, що вимагаються чинним законодавством України. 

4.2.4. Договір було укладено в електронній формі в Особистому кабінеті, внаслідок отримання відповіді про 

прийняття пропозиції про укладання цього Договору (акцепт) яку було надано Позичальником шляхом 

відправлення Кредитодавцю Електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який надсилався 

Кредитодавцем електронним повідомленням (смс-повідомлення) на мобільний телефонний номер 

(фінансовий номер) Позичальника, а Позичальник використовуючи Одноразовий ідентифікатор (отриману 

алфавітно-цифрову послідовність) у вигляді СМС коду, здійснив підписання Договору, пропозиції про 

його укладення (акцепт), шляхом введення отриманого Одноразового ідентифікатору у спеціально 

відведене віконце на Сайті Кредитодавця.  

4.2.5. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором, яким Позичальник скріпив оформлювані у Системі 

документи, є аналогом власноручного підпису Позичальника і тягне всі ті самі юридичні наслідки, які 

виникають внаслідок скріплення документів власноручним підписом. Створені в Системі заявки, договори 

та інші документи в електронному вигляді є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами 

у паперовому вигляді. 

4.2.6. Після підписання Позичальником Договору (оферти), Кредитодавець здійснив його підписання зі своєї 

сторони шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису через одного із кваліфікованих 

надавачів електронних довірчих послуг. 

4.2.7. Після (підписання) укладення Договору обома Сторонами, але до початку надання Кредиту, Договір з усіма 

додатками до нього та накладеними на них підписами, був наданий Позичальнику шляхом його  

розміщення в Особистому кабінеті на Сайті Кредитодавця. Розміщення Договору та додатків до нього в 

Особистому кабінеті на Сайті Кредитодавця, не потребує повторного їх надання Позичальнику, крім 

випадків коли він бажає отримати їх у порядку передбаченому п. 4.2.8. Договору. 

4.2.8. У випадку необхідності повторного надсилання підписаного Договору та додатків до нього у інший спосіб 

ніж це передбачено умовами Договору, Позичальник письмово звертається до Кредитодавця за адресою, 

зазначену у Розділі 14 даного Договору. Кредитодавець протягом 10 календарних днів з моменту 



 

 

отримання такого звернення, надсилає на електронну або поштову адресу зазначену в Анкеті 

Позичальником, Договір та усі додатки до нього. 

 

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ 
5.1. Позичальник при дотриманні всіх умов Договору зобов’язується повернути Кредитодавцю: 

5.1.1. проценти нараховані за Стандартною, Пільговою або Зниженою процентною ставкою, за період 

користування Кредитом протягом Заявленого строку користування Кредитом - в останній день такого 

строку;  

5.1.2. отриманий Кредит, проценти за користування Кредитом за період з наступного дня після закінчення 

Заявленого строку користування Кредитом до останнього дня Строку кредитування, неустойку (якщо така 

буде) - у останній день Строку кредитування. 

Повернення вищезазначених коштів здійснюється Позичальником шляхом безготівкового переказу коштів на 

банківський рахунок Кредитодавця у порядку, визначеному цим Договором та Правилами. 

5.2. Позичальник має право у будь-який час повністю або частково достроково повернути отриманий Кредит, тобто 

до закінчення Строку кредитування у будь-який момент. У такому випадку Позичальник сплачує проценти за 

фактичний Строк користування Кредитом за процентною ставкою, визначеною умовами даного Договору, тобто за 

строк з моменту отримання Кредиту до моменту повернення Кредиту Кредитодавцю шляхом здійснення 

безготівкового переказу на банківський рахунок Кредитодавця у порядку, визначеному у пункті 9.8 Правил. При 

цьому, якщо Позичальник достроково поверне частину Кредиту, зобов’язання Позичальника підлягають відповідному 

коригуванню. 

5.3. Позичальник зобов’язується сплачувати проценти за кожен календарний день користування Кредитом за ставкою, 

визначеною у п. 3.8. цього Договору. Проценти нараховуються на неповернену суму Кредиту за кожен календарний 

день користування Кредитом протягом Строку кредитування. 

5.4. Протягом Заявленого строку користування Кредитом, Позичальник може скористатися правом користування 

Кредитом за Пільговою та/або Зниженою процентною ставкою у відповідності до Правил. Зокрема, відповідно до 

цього Договору Позичальник може скористатися правом користування Кредитом за Пільговою та/або Зниженою 

процентною ставкою таким чином: 

5.4.1. Пільгова процентна ставка у розмірі ___% річних (___ % на день) на перші _____ календарних днів 

з дати видачі Кредиту, включаючи день видачі Кредиту. 

5.4.2. Знижена процентна ставка у розмірі ____% річних (___% на день): 

● з наступного дня після закінчення періоду нарахування Пільгової процентної ставки та до 

останнього дня Заявленого строку користування Кредитом (виключно якщо застосовується 

Пільгова процентна ставка); 

● з 1-го дня дати видачі Кредиту, включаючи день видачі Кредиту по останній день Заявленого 

строку користування Кредитом (виключно якщо не застосовується Пільгова процентна ставка). 

При цьому, якщо даним пунктом передбачено право користування Кредитом у Заявлений строк за Пільговою та/або 

Зниженою процентною ставкою, Позичальник може скористатися цим правом за умови сплати процентів за 

користування Кредитом у останній календарний день Заявленого строку. У разі невикористання права користування 

Кредитом за Пільговою та/або Зниженою процентною ставкою, користування Кредитом здійснюється за Стандартною 

процентною ставкою з дня видачі Кредиту. 

5.5. Позичальник та Кредитодавець дійшли згоди, що обов’язок здійснити першу сплату процентів за користування 

Кредитом протягом Заявленого строку користування Кредитом виникає у Позичальника в останній календарний день 

Заявленого строку.  

З наступного дня після закінчення Заявленого строку користування Кредитом, Позичальник зобов’язується сплачувати 

проценти за користування Кредитом щоденно, тобто на кожен наступний календарний день користування Кредитом 

(Термін внесення чергового платежу). 

Розмір процентів за користування Кредитом, належний до сплати на відповідний Термін внесення чергового платежу, 

зазначається у Особистому кабінеті Позичальника. 

5.6. Якщо Позичальник як Сумлінний позичальник, сплачує проценти за користування Кредитом протягом Заявленого 

строку в останній календарний день Заявленого строку, то такі проценти (виключно за період Заявленого строку) 

нараховуються на неповернену суму Кредиту за ставкою, вказаною у п. 5.4. цього Договору. 

5.7. Пільгова та/або Знижена процентна ставка надається Кредитодавцем виключно як знижка на користування 

Кредитом та є заохоченням Позичальника, з метою користування Кредитом як Сумлінний позичальник. 

5.8. Якщо Позичальник не виконав умов, що дозволяють користуватися Кредитом за Пільговою та/або Зниженою 

процентною ставкою то сплата процентів за користування Кредитом протягом Заявленого строку, здійснюється за 

Стандартною процентною ставкою. 



 

 

5.9. Детальні умови застосування Пільгової та Зниженої процентної ставки, опубліковані на Сайті Кредитодавця у 

розділі “Акції” за посиланням https://loany.com.ua/pages/uk/promotions. 

5.10. Позичальник зобов’язується виконувати всі грошові зобов’язання за Договором, шляхом переказу грошових 

коштів за реквізитами Кредитодавця, що зазначені у Договорі у Розділі 14. При цьому, обов’язковою умовою є 

зазначення у призначенні платежу – “сплата за Договором кредитної лінії від [дата Договору кредитної лінії] № [номер 

Договору кредитної лінії], [П.І.Б. позичальника], реєстраційний номер облікової картки платника податків. Такий 

переказ може бути здійснений у будь-який із способів, зазначених на Сайті Кредитодавця: http://www.loany.com.ua.  

Зокрема, виконання грошових зобов’язань може бути здійснене Позичальником у один із таких способів, які пропонує 

Система на вибір Позичальника: 

● банківський переказ з банківського (карткового) рахунку Позичальника за допомогою інтернет-банкінгу; 

● переказ з банківського (карткового) рахунку Позичальника за допомогою платіжної системи, яка зазначена 

Кредитодавцем на Сайті Кредитодавця для здійснення платежів за Договором; 

● оплата готівкою через каси банків; 

● оплата готівкою через платіжні термінали. 

5.11. При оформленні платіжних документів для внесення чергового платежу, Позичальник повинен у графі 

“призначення платежу” зазначити: “сплата за Договором кредитної лінії від [дата Договору кредитної лінії] № [номер 

Договору кредитної лінії], [П.І.Б. позичальника], реєстраційний номер облікової картки платника податків.  

5.12. Датою внесення чергового платежу, вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок 

Кредитодавця. 

5.13. У випадку, якщо Позичальник не заповнив або некоректно заповнив графу “призначення платежу”, 

Кредитодавець має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації Позичальника/Договору, за яким 

відбувається внесення чергового платежу. 

5.14. Всі витрати Позичальника з перерахування сум грошових зобов’язань за Договором на рахунок Кредитодавця, 

покладаються на Позичальника. Позичальник зобов’язується здійснювати виконання грошових зобов’язань за 

Договором таким чином, щоб належні до отримання Кредитодавцем грошові кошти надходили на банківський рахунок 

Кредитодавця у повному обсязі. Днем виконання грошових зобов’язань Позичальника, вважається день зарахування 

сум таких зобов’язань на поточний рахунок Кредитодавця.  

5.15. Всі витрати за зарахування на банківський рахунок Кредитодавця чергового платежу, отриманого від 

Позичальника, сплачуються за рахунок Кредитодавця. 

 

6. ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПОЗИЧАЛЬНИКА  
6.1. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору, Позичальник має право відмовитися 

від Договору, розірвати чи припинити дію Договору, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним 

грошових коштів. У такому випадку Позичальник зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих 

процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від Договору, 

розірвати чи припинити дію Договору, Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або 

електронному вигляді з накладанням електронних підписів, інших аналогів власноручних підписів у порядку, 

визначеному законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про 

відмову від Договору, розірвання чи припинення Договору, Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю 

грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти належні до сплати відповідно до кількості 

днів користування за ставкою, встановленою Договором. Наслідком таких дій (після виконання Позичальником 

зобов’язання повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до 

кількості днів користування) є припинення зобов’язань Сторін за Договором. 

6.2. Позичальник має право в будь–який час провести дострокове повернення всієї суми або частини суми 

отриманого Кредиту за умови, що в будь–якому випадку нараховані Кредитодавцем проценти за фактичний строк 

користування Кредитом, належні до сплати комісії (якщо такі застосовуються) та неустойки (якщо така 

застосовуються) будуть сплачені Позичальником в той же час. У разі дострокового повернення Позичальником 

частини суми заборгованості за Кредитом, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування кредитних 

зобов’язань Позичальника в бік її зменшення. 

6.3. Позичальник здійснює дострокове повернення Кредиту наступним чином: 

6.3.1. Дострокове повне повернення - повернення Позичальником суми Кредиту та сплата нарахованих процентів 

за його користування в повному обсязі на дату повернення до настання терміну закінчення Строку 

кредитування.  

6.3.2. Дострокове часткове повернення - сплата Позичальником чергових платежів у розмірах більших, ніж це 

передбачено умовами Договору. 
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6.4. При достроковому поверненні Кредиту, нарахування та сплата процентів за користування Кредитом 

здійснюється у відповідності до Положень цього Договору. 

6.5. Здійснення дострокового часткового повернення Кредиту у поточному платіжному періоді не звільняє 

Позичальника від сплати чергового платежу в поточному та наступних платіжних періодах, із врахуванням проведених 

коригувань кредитних зобов’язань в бік їх зменшення. 

 

7. ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КРЕДИТОДАВЦЯ  
7.1. Кредитодавець має право у випадку, якщо будуть мати місце будь–які або всі можливі випадки невиконання 

Позичальником взятих на себе обов’язків та недотримання умов, передбачених цим Договором, вимагати повернення 

суми Кредиту та сплати всієї суми нарахованих процентів за користування Кредитом (разом з будь–якими іншими 

нарахованими сумами або сумами, що підлягають до сплати за цим Договором), строк сплати яких ще не настав, в 

повному обсязі у тому числі, але не виключно, у разі якщо відбулася будь-яка із наступних подій: 

● затримання сплати процентів за користування Кредитом більш ніж на 1 (один) календарний день; 

● неподання Позичальником на вимогу Кредитодавця документів, що стосуються його фінансового стану; 

● у випадку відмови від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) 

або проведення фінансових операцій у випадках, визначених статтею 15 Закону України “Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а також у випадку застосування інших 

санкційних списків в тому числі міжнародних. 

7.2. Виконання Позичальником вимоги Кредитодавця щодо повернення Кредиту, належних до сплати процентів, 

комісій та інших платежів, строк сплати яких не настав, відповідно до умов цього Договору повинно бути проведено 

Позичальником протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання такої вимоги від Кредитодавця. Сторони 

підтверджують, що термін повернення всієї суми Кредиту, нарахованих процентів за його користування та інших 

платежів строк сплати яких не настав, що містяться у вимогі Кредитодавця, направленої Позичальнику, відповідно до 

цього пункту Договору, є зміною строку повернення кредиту в бік його зменшення. Сторони домовились, що вказана 

в цьому пункті зміна строку повернення кредиту, не є зміною Кредитодавцем в односторонньому порядку умов цього 

Договору. 

7.3. Сторони за взаємною згодою встановили, що визначений у пункті 7.2 Договору строк, починає відраховуватися 

з дати розміщення в Особистому кабінеті Позичальника вимоги Кредитодавця. 

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

8.1. Права та обов’язки Кредитодавця. 

8.1.1. Кредитодавець має право: 

8.1.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом та 

виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором;  

8.1.1.2. вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту та сплати процентів за користування 

Кредитом в разі виявлення недостовірної, неповної або помилкової інформації у Заявці на отримання 

Кредиту, та/або отримання негативної інформації про Позичальника в Бюро кредитних історій, та/або 

в разі дострокового припинення надання Кредитодавцем фінансових послуг, та/або у разі дострокового 

розірвання Договору в порядку передбаченому цим Договором, та/або прострочення сплати 

нарахованих процентів Позичальником;  

8.1.1.3. відмовити у видачі Кредиту у разі технічної неможливості перерахувати кошти Позичальнику згідно 

умов Правил; 

8.1.1.4. укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будь-якою третьою 

особою, відповідно до чого, Кредитодавець в будь-який час, має право передати своє право вимоги до 

Позичальника будь-якій третій особі; 

8.1.1.5. у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань, передавати інформацію про таке 

прострочення третім особам, у тому числі Бюро кредитних історій; 

8.1.1.6. у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань, Кредитодавець має право залучати до 

врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію, при цьому, залучена колекторська 

компанія має суворо дотримуватися встановлених законодавством вимоги щодо взаємодії із 

Позичальниками (споживачами) при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної 

поведінки). У випадку не дотримання колекторською компанією та/або Кредитодавцем вимоги щодо 

взаємодії із Позичальниками (споживачами) при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо 

етичної поведінки), Позичальник має право на звернення до Національного банку України щодо 

недотримання зазначених вимог Кредитодавцем та/або новим кредитором, та/або колекторською 



 

 

компанією, а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у 

процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

Крім того, повідомляємо про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального 

кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації 

про третіх осіб"; 

8.1.1.7. звернутись за інформацією про фінансовий стан Позичальника або іншою інформацією, яка необхідна 

для прийняття рішення про надання кредиту, до близьких осіб та третіх осіб, в тому числі до тих, що 

пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками; 

8.1.1.8. для донесення до Позичальника інформації про необхідність виконання зобов’язань за Договором при 

врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, з урахуванням норм Закону 

України “Про споживче кредитування”; 

8.1.1.9. збирати та використовувати інформацію про близьких осіб Позичальника та третіх осіб, які 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 кредиту та врегулюванні простроченої заборгованості. 

8.1.1.10. У випадку порушення Позичальником строків повернення Кредиту більше ніж на 1 (один) календарний 

день Кредитодавець має право: 

● звернутися до колекторської компанії за сприянням у повернені заборгованості та передати персональні 

дані Позичальника та третіх осіб з метою відновлення порушеного права Кредитодавця; 

● звернутися до суду за захистом своїх прав і законних інтересів; 

● передати третім особам свої права та/або обов’язки шляхом укладання договору відступлення прав 

вимоги та/або договору переведення боргу та/або іншого правочину не забороненого законодавством; 

● передати персональні дані Позичальника та відомості про нього до бюро кредитних історій як негативну 

кредитну історію Позичальника. 

8.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:  

8.1.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове - як 

частинами, так і в повному обсязі);  

8.1.2.2. на вимогу Позичальника надати інформацію, обов’язок надання якої встановлено законодавством 

України;  

8.1.2.3. повідомити Позичальника про зміну Правил, шляхом опублікування їх нової редакції на Сайті 

Кредитодавця www.loany.com.ua; 

8.1.2.4. здійснювати самостійно, а в разі залучення – новим кредитором або колекторською компанією (з 

покладення обов’язку на них) фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання 

простроченої заборгованості (у разі виникнення) зі споживачем, його близькими особами, 

представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з 

якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або 

звукозаписувального технічного засобу, а також про обов’язок попередити зазначених осіб про таке 

фіксування; 

8.1.2.5. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України. 

8.2. Права та обов’язки Позичальника. 

8.2.1. Позичальник має право: 

8.2.1.1. В порядку, передбаченому цим Договором, одержувати від Кредитодавця інформацію про стан 

заборгованості за цим Договором через Особистий кабінет; 

8.2.1.2. достроково повернути Кредит, як одним платежем, так і частинами, при цьому у разі дострокового 

повернення Кредиту Позичальник сплачує проценти за користування грошовими коштами лише за 

фактичну кількість днів користування Кредитом. Дострокове повернення Кредиту може бути здійснено 

після виконання Позичальником зобов'язань, строк виконання яких настав, а саме: зобов'язань щодо 

повернення нарахованих і прострочених процентів, передбачених Договором (з урахуванням 

законодавчих обмежень щодо їх стягнення);  

8.2.1.3. на доступ до інформації, право на отримання якої встановлено законодавством України; 

8.2.1.4. звернутися до Кредитодавця з проханням про реструктуризацію зобов’язань за Договором; 

8.2.1.5. протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору, 

розірвати чи припинити Договір, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових 

коштів, але виключно за умови повернення суми Кредиту та нарахованих процентів за фактичну 

кількість днів користування Кредитом; 
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8.2.1.6. подати (надіслати) письмове звернення з питань виконання Сторонами умов Договору до 

Кредитодавця, яке відповідає вимогам Закону України “Про звернення громадян”, на адресу: 04116, 

місто Київ, проспект Перемоги, будинок 26, офіс 129 або електронною поштою на адресу: 

support@loansinfo.com.ua. У разі, якщо Кредитодавець не надав відповідь на звернення у встановлений 

законодавством України строк для розгляду звернень або наданою відповіддю Позичальнику повністю, 

або частково відмовлено у її задоволенні, Позичальник має право звернутись до Національного банку 

України або до суду. 

● До Національного Банку України. Посилання на розділ «Звернення громадян», офіційного 

Інтернет- представництва Національного банку України, знаходиться за адресою сайту Національного 

банку України: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection. 

● До суду. У разі порушення Кредитодавцем, Новим кредитором та/або Колекторською компанією 

законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі встановлених законодавством вимог 

щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо 

етичної поведінки) звернутись до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі 

врегулювання простроченої заборгованості. 

8.2.2. Позичальник зобов’язаний:  

8.2.2.1. здійснювати повернення суми Кредиту та сплату нарахованих процентів на банківський рахунок 

Кредитодавця, що вказаний в реквізитах Договору, у строки передбачені Договором; 

8.2.2.2. у випадку неповної та/або несвоєчасної сплати Кредиту та процентів за користування ним, сплатити 

також неустойку та інші нарахування, передбачені умовами цього Договору, за виключенням випадків 

коли законодавством встановлено обмеження та/або заборони щодо їх стягнення; 

8.2.2.3. вчасно повідомляти про зміну своїх даних;  

8.2.2.4. щоденно заходити до Особистого кабінету з метою ознайомлення із станом поточної заборгованості (за 

наявності) чи іншою інформацією, яка стосується цього Договору;  

8.2.2.5. отримувати згоду третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких персональних 

даних Кредитодавцю з метою донесення до Позичальника інформації про необхідність виконання 

зобов’язань за Договором при врегулюванні простроченої заборгованості; 

8.2.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором. 

 

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 
9.1. Позичальник для вирішення спірних питань, пов’язаних із укладенням, виконанням Договору, має право на 

звернення: 

9.1.1. До Кредитодавця шляхом надсилання, подання, адресування відповідних скарг, листів, запитів, або 

звернень одним із доступних способом для комунікації: 

● через поштову адресу: 04116, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 26, офіс 129; 

● через Сайт Кредитодавця, з дотриманням норм Закону України “Про електронні документи та 

електронний документообіг”; 

● через електронну пошту: support@loansinfo.com.ua; 

Розгляд звернень здійснюється у порядку та строки встановлених Закону України “Про звернення громадян”. 

9.1.2. До Національного банку України: 

● перелік контактних даних розміщено в розділі “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного 

Інтернет-представництва Національного банку України https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.  

Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін 

розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні 

питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів;  

● Позичальник також має право на звернення до Національного банку України у разі порушення 

Кредитодавцем, новим Кредитодавцем та/або колекторською компанією законодавства у сфері 

споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Клієнтом 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. 

9.1.3. До суду: 

● Позичальник звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України 

(споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з 

порушенням їх прав як споживачів послуг). 

9.2. До вимог, що виникають із даного Договору або у зв’язку з ним, застосовується позовна давність у десять 

років. 

http://support@loansinfo.com.ua
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
mailto:support@loansinfo.com.ua
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection


 

 

9.3. Строки позовної давності щодо стягнення неустойки закінчуються разом зі строками позовної давності за 

основним зобов’язанням. 

9.4. Шляхом підписання Договору сторони визнають і зазначають в якості місця його укладання та виконання – 

місцезнаходження Кредитодавця: 04116, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 26, офіс 129. 

9.5. Заходи позасудового врегулювання простроченої заборгованості здійснюються в порядку, передбаченому 

Законом України “Про споживче кредитування”, в тому числі шляхом взаємодії з Позичальником та іншими особами, 

передбаченими Договором, за умови надання ними згоди на таку взаємодію, з неухильним дотриманням норм щодо 

етичної поведінки. Кожна окрема взаємодія вважається такою що відбулась, якщо в результаті такої взаємодії особі 

передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір Кредиту, проценти за користування 

Кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням Кредиту), 

порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за 

Договором. У разі, якщо вищезазначена інформація не була передана, така комунікація не вважається взаємодією в 

порядку, передбаченому статті 25 Закону України “Про споживче кредитування”. 

9.6. Витрати, понесені Кредитодавцем при здійсненні заходів позасудового врегулювання простроченої 

заборгованості не підлягають компенсації за рахунок Позичальника. Такі витрати Кредитодавець, а також новий 

кредитор (у разі відступлення права вимоги) та колекторська компанія (у разі її залучення) несуть самостійно.  

9.7. На виконання статті 16 Цивільного процесуального кодексу України, Сторони погодили, що у разі 

прострочення будь-якого з платежів, Кредитодавець вживає, у тому числі, наступні заходи досудового врегулювання 

спору, а саме: 

9.8. Кредитодавець може з’ясовувати: 

● чи відбулось порушення зобов'язань внаслідок випадку або непереборної сили; 

● чи наявний у Позичальника дохід або майно, на яке може бути в подальшому звернено стягнення за 

рішенням суду; 

● чи є у Позичальника бажання та можливість погасити прострочену заборгованість в добровільному 

порядку до моменту подання позовної заяви до суду чи до моменту відкриття провадження у справі. 

9.9.  Кредитодавець може перевірити: 

● чи не було під час отримання Кредиту в діях Позичальника ознак, які можуть свідчити про їх 

протиправний характер та ознак, що можуть свідчити про наявність в діях Позичальника складу 

злочину; 

● чи не став Позичальник жертвою протиправних дій третіх осіб при укладенні та виконанні Кредитного 

договору; 

● чи проінформований Позичальник щодо наявності в нього прострочених зобов’язань перед 

Кредитодавцем. 

9.10. Кредитодавець може інформувати Позичальника: 

● про необхідність виконання зобов’язань, передбачених Договором, і про дати в які такі зобов’язання 

повинні були виникнути; 

● про наслідки невиконання зобов’язань, що випливають з Договору; 

● про попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Кредитодавець поніс і які очікує 

понести в зв’язку із розглядом судової справи; 

● про інші обставини, що є важливими для вирішення спору в досудовому порядку та передбачені 

Законом України “Про споживче кредитування”.  

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

ПРО ЗМІНИ В УМОВАХ НАДАННЯ КРЕДИТУ 
10.1. У випадку необхідності внесення змін до Договору, ініціююча Сторона здійснює інформування іншої про 

бажані зміни шляхом надсилання на електронну або поштову адресу зазначених у Розділі 14 даного Договору, проекту 

запропонованих змін до нього. 

10.2. Протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання проекту змін до Договору, Сторона, що їх отримала 

повинна погодити, або відмовити у погодженні зазначених змін. 

10.3. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в тій же формі, що і Договір та 

підписані належним чином сторонами з обов’язковим посиланням на цей Договір. 

10.4. Будь-які зміни, що будуть внесені до Правил, в тому числі викладення їх в новій редакції, будуть доводитися 

до відома Позичальника шляхом їх оприлюднення на Сайті Кредитодавця у строки передбачені законодавством. 

 

 

 



 

 

11. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 
11.1. У випадку невнесення Позичальником чергового платежу у строк та у розмірі, які визначені Договором, сума 

невнесення такого платежу вважається сумою простроченої заборгованості, а до Позичальника можуть 

застосовуватися передбачена законодавством та Договором відповідальність за порушення грошових зобов’язань. 

11.2. При невиконанні або неналежному виконанні Позичальником своїх зобов’язань, Кредитодавець в Системі 

фіксує факт наявності прострочення Позичальником виконання взятих на себе фінансових зобов’язань, зазначаючи 

при цьому конкретне порушення та передбачену відповідальність. 

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

календарний день від дати внесення чергового платежу, зобов’язаний сплатити одноразово штраф за прострочення 

внесення чергового платежу у розмірі 25% від суми Кредиту, за виключенням випадків коли законодавством 

встановлено обмеження та/або заборони щодо їх стягнення. 

11.4. У випадку прострочення Позичальником внесення чергового платежу, на строк більше ніж 1 (один) 

календарний день, відповідно погоджених Договором Термінів сплати чергового платежу, Кредитодавець передає до 

бюро кредитних історій інформацію про факт прострочення внесення Позичальником чергового платежу. 

11.5. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору відповідно до  чинного законодавства. 

11.6. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання (тобто виконання з порушенням 

визначених Договором умов). 

11.7. Сплив строку, на який було надано Кредит, не звільняє сторони Договору від відповідальності за порушення 

його умов, яке мало місце під час строку його дії. 

11.8. Погашення вимог за грошовими зобов’язаннями Позичальника здійснюється у такій черговості: 

● у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Кредиту та прострочені проценти за 

користування Кредитом; 

● у другу чергу сплачуються сума Кредиту та проценти за користування Кредитом; 

● у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит. 

11.9. Сума дострокового повернення Кредиту зараховується в рахунок повернення тієї чергової частини Кредиту, 

яка підлягає поверненню у граничний термін, який є хронологічно першим серед тих з них, відносно яких не 

здійснювалося повернення чергових частин Кредиту. 

11.10. Позичальник повідомлений про наявне право Кредитодавця здійснити укладення договору відступлення права 

вимоги за Договором (договір факторингу), з метою передання своїх прав Кредитодавця із будь-якою третьою особою, 

відповідно до чого новий Кредитодавець набуває статус володільця персональних даних Позичальника. 

Кредитодавець зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити Позичальника про відступлення права 

вимоги за відповідним Кредитним договором шляхом розміщення відповідного повідомлення у Особистому кабінеті 

на Сайті Кредитодавця та\або відправлення текстового повідомлення (смс – повідомлення) на зазначений в анкеті 

Позичальника телефонний номер. Заміна боржника в зобов'язаннях щодо повернення Кредиту та сплати процентів за 

користування ним без письмової згоди Кредитодавця не допускається. 

11.11. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, 

якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної 

сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-

промисловими палатами. 

11.12. Застосування неустойки (штраф, пеня) та стягнення процентів за користування Кредитом поза межами строку 

дії Договору здійснюється із врахуванням законодавчих обмежень встановлених Законом України “Про споживче 

кредитування”. 

 

12. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 
12.1. Позичальник має право звернутись до Кредитодавця з проханням продовжити Строк користування Кредитом. 

В такому випадку, Позичальник оформляє Заявку на продовження Строку користування Кредитом та сплачує комісію, 

розмір якої буде вказано при подачі Заявки на продовження Строку користування Кредитом та проценти, що 

нараховані та несплачені Позичальником на дату подання такої Заявки. 

12.2. У випадку прийняття позитивного рішення Кредитодавцем про продовження строку користування Кредитом, 

в Особистому кабінеті Позичальника розміщується новий Договір (оферта), яка містить нові умови користування 

грошовими коштами. Підписання нового Договору відбувається шляхом проставлення Електронного підпису з 

одноразовим ідентифікатором у вигляді СМС коду в Особистому кабінеті на Сайті Кредитодавця. 

12.3. Після підписання нового Договору у відповідності до частини 2 статті 604 Цивільного кодексу України 

відбувається новація зобов’язань, у зв’язку з чим попереднє зобов’язання вважається припиненим, а у Позичальника 

виникають нові обов’язки передбачені новим Договором. 

12.4. Договір припиняється: 



 

 

● в разі закінчення строку Договору та погашення Позичальником заборгованості (всіх належних до сплати 

сум); 

● погашення Позичальником заборгованості (всіх належних до сплати сум); 

● в разі дострокового погашення Позичальником заборгованості (всіх належних до сплати сум) по 

Кредиту; 

● в разі відмови Позичальника від Кредиту у порядку, передбаченому Договором та Правилами; 

● в разі прощення залишку заборгованості за рішенням Кредитодавця; 

● за рішенням суду; 

● за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору. 

 

13. IНШI УМОВИ 
13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток № 1 (графік платежів), Додаток № 2 (розрахунок вартості 

кредиту), Правила, Згода на обробку персональних даних, Згода на отримання кредитної історії та Паспорт споживчого 

кредиту, що надано Позичальнику до укладення цього Договору. Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує, що 

він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких 

розміщений на Сайті Кредитодавця: www.loany.com.ua та в Особистому кабінеті Позичальника, а умови цього 

Договору є розумними, справедливими, добросовісними та не містять дисбалансу прав та обов'язків Кредитодавця та 

Позичальника. 

13.2. Строк дії цього Договору обчислюється з моменту його підписання шляхом проставлення Електронного 

підпису з одноразовим ідентифікатором та перерахування суми Кредиту Позичальнику та до закінчення Строку 

кредитування. У будь-якому разі зобов'язання, що виникли під час дії Договору, діють до повного їх виконання.  

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

Позичальника, буде використовуватись електронний підпис з проставлення одноразового ідентифікатора, відповідно 

до Правил та Закону України “Про електронну комерцію”, що має таку саму юридичну силу як і власноручний підпис.  

13.4. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в реквізитах цього Договору. 

У разі передання Кредитодавцем права грошової вимоги до Нового кредитору, місцем виконання цього Договору є 

місцезнаходження нового кредитора. 

13.5. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.  

13.6. Сторони засвідчують, що укладення цього Договору відповідає вільному волевиявленню Сторін, жодна із 

Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, не помиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення 

(природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови Договору), та умови Договору є взаємовигідними для 

кожної із Сторін. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору, Договір може 

бути змінений або розірваний тільки за згодою Сторін, крім випадку одностороннього розірвання чи припинення 

Договору Позичальником в порядку, передбаченому даним Договором та Правилами.  

13.7. Усі зміни та доповнення до цього Договору мають бути викладені в тій самій формі та спосіб, що встановлений 

для Договору, або за згодою сторін у іншій, не забороненій законодавством формі та спосіб. Зміни та доповнення до 

цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди. 

13.8. Позичальник підтверджує, що:  

● отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, вимоги надання якої передбачені 

законодавством України, в тому числі інформацію передбачену ст. 9 Закону України “Про споживче 

кредитування” та ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг”, яка необхідна для отримання споживчого кредиту, включаючи інформацію, що 

наведена в Паспорті споживчого кредиту та Правилах; 

● повідомлений про те, що обробка персональних даних Позичальника здійснюється на підставі укладення та 

виконання цього Договору, а також повідомлений про Кредитодавця, як володільця персональних даних 

Позичальника, склад та зміст зібраних персональних даних, свої прав, визначені Законом України “Про 

захист персональних даних”, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть 

передаватись персональні дані враховуючи також інформацію про транскордонну передачу персональних 

даних, про спосіб обробки персональних даних за допомогою програмних засобів Інформаційно-

телекомунікаційної системи Кредитодавця, доступ до якої отримується через Сайт Кредитодавця та через 

програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформацією з Інформаційно-

телекомунікаційною системою Кредитодавця по захищеним каналам зв'язку; 

● інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства України та забезпечує правильне 

розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання; 

● надає свою згоду Кредитодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за цим Договором, 

та залучений колекторській компанії на взаємодію з близькими особами Позичальника, третіми особами, 
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дані яких Позичальник на законних підставах надав Кредитодавцю, 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 Кредиту 

та/або виконання Сторонами своїх зобов’язань, та/або для інформування про поточний стан Заборгованості 

(прострочену заборгованість та її розмір (в тому числі і інформацію про укладення Позичальником даного 

Договору, його умови, стан виконання) та дати платежів, та/або реалізації своїх прав за Договором; 

● до укладення цього Договору, ним отримано у близьких осіб та третіх осіб, дані яких Позичальник на 

законних підставах надав Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Позичальником діловими, професійними, 

особистими, сімейними та/або іншими стосунками, згоду на передачу (обробку) їх персональних даних 

Кредитодавцю та згоду на взаємодію з Кредитодавцем, 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; 

● надав згоду на здійснення Кредитодавцем передачі 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 Кредитодавцю, та/або які пов’язані з 

Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками. 

13.9. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності всього 

Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від зобов'язання повернути Кредит, сплатити проценти за 

користування Кредитом та передбачену Договором неустойку (штраф, пеня) та нести іншу відповідальність, 

передбачену цим Договором.  

13.10. Цей Договір є електронним документом, створеним і збереженим в Інформаційно-телекомунікаційній системі 

Кредитодавця та перетвореним електронними засобами у візуальну форму. 

13.11. З метою уникнення доступу третіх осіб до інформації, що може надходити на додаткові контактні дані та/або 

електронну адресу Позичальника від Товариства у процесі укладення, виконання та припинення цього Договору, 

Позичальник бере на себе зобов'язання обмежити доступ третіх осіб до таких контактних даних Позичальника.  

13.12. У випадку, якщо Позичальник ввів Кредитодавця в оману щодо належності саме йому додаткових контактних 

даних та/або електронної адреси або проявив необачність, в результаті якої доступ до таких контактних даних 

отримали треті особи, Кредитодавець не несе відповідальності, що інформація, яка передається Кредитодавцем 

Позичальнику з використанням таких даних стане доступна третім особам, в тому числі інформація про укладення 

цього Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір. 

13.13. Цим Сторони домовились, що Кредитодавець в процесі врегулювання строкової/простроченої заборгованості, 

яка може виникнути за цим Договором та/або у випадку відступлення права грошової вимоги за цим 

договором/залучення колекторської компанії, з метою повідомлення Позичальнику інформації, що вимагається 

законодавством (в т.ч. під час першої взаємодії зі споживачем, після відступлення прав вимог за договором, залучення 

колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості за Договором, направлення детального 

розрахунку заборгованості Позичальника та інше) або запитується Позичальником у Кредитодавця відповідно до умов 

цього Договору або чинного законодавства України, може використовувати додаткові контактні дані Позичальника 

та/або електронну адресу, що вказані в Договорі (або надані Позичальником Кредитодавцю окремо) та/або законно 

отримані Кредитодавцем з інших джерел (зокрема з бюро кредитних історій), для здійснення спілкування, надсилання 

текстових, електронних та голосових повідомлень. 

 

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Кредитодавець: Позичальник: 

ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ» 

___________________________________________ 

Код ЄДРПОУ: 39584637 Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

__________________________________ 

Рахунок: UA233007110000026507052601568 

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

код (МФО) банку – 300711 

Паспорт: __________________________________ , 

виданий ___________________________________ 

Картковий рахунок ХХХХ ХХ** **** ХХХХ 

___________________________________________ 

Місцезнаходження: 04116, місто Київ, проспект 

Перемоги, будинок 26, офіс 129 

Місце проживання: __________________________ 

___________________________________________ 

Директор  ___:___,   ___.___.______р. (час, дата підписання) 



 

 

Марія ТАРАСЕНКО ______________________ (ПІБ) 

 

______________________  (електронний підпис  

одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

 

Договір укладено у формі електронного документу з використанням вебсайту Кредитодавця: https://loany.com.ua 

https://loany.com.ua/


 

 

Додаток №1 до Договору кредитної 

лінії №______ від _____ року 

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ №_____ 

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 «Кредитор»), з іншої сторони, які разом іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Додаток №1 (надалі іменується «Графік 

платежів») до Договору кредитної лінії №________ від _______ року (надалі іменується «Договір») про наступне: 

1. На підставі пункту 3.11 Договору, Позичальник здійснює повернення суми Кредиту та сплачує проценти за Кредитом відповідно до наступного Графіку 

платежів: 

Строк за який оплачується Дата дії кредиту Процентна ставка річних 

(%) 

Процентна ставка в 

день (%) 

Основна сума кредиту Сума процентів 

Заявлений строк  

( з _______ по _______ р.) 

        

Понад Заявлений строк 

( з _______ по _______ р.) 

     

2. Даний Графік платежів є невід’ємною частиною Договору. 

Кредитодавець:  Позичальник: 

ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» 

 ___________________________________________ 

Код ЄДРПОУ: 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 

 Картковий рахунок ХХХХ ХХ** **** ХХХХ 

Місце проживання: __________________________ 

___________________________________________ 

Директор  

Марія ТАРАСЕНКО 

 ___:___,   ___.___.______р. (час, дата підписання) 

______________________ (ПІБ) 

______________________  (електронний підпис  

одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

  



 

 

Додаток № 2 до Договору кредитної лінії  

№______ від _____ року 

Розрахунок вартості кредиту 

який сформований на основі обчислення загальної вартості кредиту для Позичальника та річної процентної ставки за Договором 

 

№ з/п Дата 

видачі 

кредиту/да

та платежу 

Кількість днів 

у 

розрахунково

му періоді 

Чиста 

сума 

кредиту/с

ума 

платежу 

за 

розрахунк

овий 

період, 

грн 

Види платежів за кредитом Річна 

проце

нтна 

ставк

а, % 

Загаль

на 

вартіс

ть 

кредит

у, грн 

сума 

кредиту 

за 

договоро

м/погаше

ння суми 

кредиту 

процент

и за 

користув

ання 

кредито

м 

платежі за супровідні послуги 

Кредитодавця кредитного 

посередника (за 

наявності) 

третіх осіб 

за 

обслугову

вання 

кредитної 

заборгова

ності 

комісія 

за 

надання 

кредиту 

інші 

послуги 

кредитода

вця-1 

комісій

ний збір 

інша плата 

за послуги 

кредитног

о 

посередни

ка-1 

за 

розрахун

ково-

касове 

обслугов

ування 

послуги 

нотаріу

са 

послуги 

оцінюва

ча 

послуги 

страхов

ика 

інші 

послуги 

третіх 

осіб-1 

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

1  

 

Х  

 

 

 

Х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х Х 
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Х Х 

Усього Х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даний Графік є детальним переліком складових загальної вартості Кредиту, який здійснено відповідно до Методики затвердженої постановою Національного 

банку України № 16 від 11.02.2021 року і на припущенні, що Договір залишатиметься дійсним протягом Строку кредитування, а Кредитодавець та 

Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. 

Крім того, зазначена інформація щодо річної процентної ставки, суми нарахованих процентів, загальної вартості кредиту здійснена також на основі двох 

припущень: 

● Користування Кредитом протягом Заявленого строку кредитування та виконанням умов щодо застосування Пільгової та/ або Зниженої 

процентних ставок. 

● Користування Кредитом протягом всього Строку кредитування за умови виконання Позичальником умов щодо застосування Пільгової та/або 

Зниженої процентних ставок. 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Кредитодавець:  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 

 Картковий рахунок ХХХХ ХХ** **** ХХХХ 

Місце проживання: __________________________ 

___________________________________________ 

Директор  

Марія ТАРАСЕНКО  

 ___:___,   ___.___.______р. (час, дата підписання) 

______________________ (ПІБ) 

 

______________________  (електронний підпис  

одноразовим ідентифікатором (СМС-код) 

 


