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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Рішенням загальних зборів учасників 
ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» 
№ 02/02-22 від «02» лютого2022 р. 
________________________________ 
Директор ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» 
____________ О.В. Остапченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток до 
Правил про надання коштів у позику,  
в тому числі і на умовах фінансового 
кредиту ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС»,  
затверджених рішенням учасника  
ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» 
№ 2/ПД від «28» грудня 2019р. 

 

 

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

 
ДОГОВІР ПОЗИКИ 
«Проста позика» 

м. Київ        «___»_________202_ р. 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ІНКАСО ФІНАНС» (надалі – Товариство, або Позикодавець, або Кредитор), в особі 
директора _______________________, який діє на підставі Статуту , з однієї сторони 
та______________(ПІБ)_________________________________, паспорт серії ____ 
№______, ___________, РНОКПП :  _________________ (надалі – Позичальник, або 
Клієнт), з іншої сторони, а разом за текстом іменуються - «Сторони», уклали цей 
Договір (надалі – «Договір») про наступне: 

1.ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ: 

1.1. Альфа-ім'я - «Kredit1» - це найменування Кредитора в рядку 
відправника SMS-повідомлення, яке застосовується при відправленні повідомлень 
на номер мобільного телефону Позичальника. 

1.2. Банківський день - період робочого часу банку, протягом якого 
проводяться розрахункові операції з клієнтами банку і позначаються (датуються) 
цим числом. 
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1.3. Банківська платіжна карта - електронний платіжний засіб у вигляді 
емітованої, в установленому законодавством порядку, пластикової чи іншого виду 
картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника 
або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, 
перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у 
готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших 
операцій, передбачених відповідним договором. 

1.4. Близькі (рідні) особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 
син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна 
сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний 
дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, 
зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) 
сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 
перебуває під опікою або піклуванням Позичальника. 

1.5. Вимога - письмовий документ про виконання будь-якою із сторін 
договору обов’язків за договором. 

1.6. Виписка з ІТС – це копія записів на Особовому рахунку Позичальника в 
ІТС, яка одночасно служить також підставою для бухгалтерських записів в обліковій 
системі, яка відображає стан Особового рахунку Позичальника, рух коштів на певну 
дату та стан поточної заборгованості Позичальника. 

1.7. Врегулювання (простроченої) заборгованості – заходи спрямовані на 
погашення у позасудовому порядку заборгованості Позичальника, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання у т.ч. шляхом зупинення, будь-яких, нарахувань.  

1.8. Графік розрахунків (платежів за кредитом)  - детальний розпис 
складових загальної вартості Кредиту, що зазначені у Договорі, у розрізі сум 
погашення Основної суми боргу, сплати процентів за користування, вартості усіх 
додаткових послуг та витрат розрахованих на дату укладання цього договору, 
базуючись на припущенні, що цей Договір залишиться чинним протягом усього 
строку його дії, що передбачені умовами Договору, а також виходячи із того, що 
Сторони виконають взяті на себе обов’язки у відповідності до умов цього Договору. 
Розмір реальної річної процентної ставки визначається відповідно до п. 2 Додатку 
№ 1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною. 

1.9. Договір – цей договір.  
1.10. Законодавство – чинне законодавство, що регулює відносини, що 

виникають у зв’язку із цим договором. 
1.11. Законодавство про легалізацію - законодавство у сфері запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
1.12. Заява про надання (отримання) кредиту, або Заява-анкета – документ 

встановленої Товариством форми, що заповнюється та подається Позичальником з 
метою отримання кредиту та розміщений на Сайті Товариства.  

1.13. Збитки – будь-які витрати Сторін Договору, які стались внаслідок 
невиконання або неналежного виконання умов цього Договору. 

1.14. Зобов’язання - зобов’язання Позичальника перед Кредитором, щодо 
повернення грошових коштів отриманих в Позику, у тому числі по сплаті суми 
отриманого Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, неустойки та 
відшкодування спричинених Кредитору збитків, та інших платежів, що виникли на 
підставі і у зв’язку із цим договором та підлягають обов’язковій та безумовній сплаті 
у відповідності до умов цього Договору.  

1.15. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - це комбінація цифр 
і літер, яку отримує Позичальник в SMS-повідомленні, яке надсилається 
Товариством  на вказаний Позичальником номер телефону, з Альфа-імені Кредитора 
: «Kredit1». 
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1.16. ІТС – інформаційно-телекомунікаційна система Товариства, що 
забезпечує обслуговування процесу кредитування.  

1.17. Кредит, або позика – грошові кошти Кредитора, які видаються 
Позичальнику, а у випадку реструктуризації наявна сума боргу, яка 
реструктурується та, які мають   бути повернуті Позичальником на умовах 
передбачених цим Договором.  

1.18. Строк користування Кредитом (кредитними коштами) – період з дати 
отримання по дату в яку Позичальник зобов’язаний повернути Кредит у 
відповідності до п.п. 2.3 цього Договору. 

1.19. Cтрок дії Договору позики  – час, протягом якого Сторони можуть 
здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до цього Договору.  

1.20. Неповернення, несвоєчасне повернення Кредиту – неповернення 
Кредиту у Строк користування Кредитом передбачений п.п. 2.3 цього Договору. 

1.21. Основна сума боргу (Сума кредиту)  - борг за фактично наданими 
Позичальнику грошовими коштами, у відповідності до умов цього Договору. 

1.22. Особистий (електронний) кабінет, Сторінка користувача – сукупність 
захищених сторінок Сайту, згенерованих ІТС Компанії, що забезпечує електронну 
форму взаємодії Товариства та Користувачів, або Позичальників та дозволяє 
останнім отримати доступ до усіх необхідних даних, у тому числі власних 
персональних даних, стану заборгованості, тощо.   

1.23. Особовий рахунок Позичальника - це унікальний ідентифікатор 
позичальника, в ІТС Позикодавця, який служить для здійснення обліку операцій.  

1.23.1. Плата за користування Кредитом – плата за фактичне користування 
отриманими грошовими коштами протягом визначеного, цим Договором строку, яка 
нараховується у вигляді процентної ставки на отриману Позичальником суму 
кредиту та сплачується в порядку і на умовах передбачених цим Договором.  

1.23.2. Процентна ставка - сума, зазначена у відсотковому вираженні до суми 
кредиту, яку сплачує одержувач кредиту (Позичальник) за користування ним у 
розрахунку на певний період. Встановлюється Тарифами Товариства 
(https://kredit1.com.ua/tarifi-9.06.2021-roku ): процентна ставка за користування 
коштами наданими у позику в межах строку кредитування - визначено у пункті 9.13. 
цього Договору; процентна ставка за користування коштами  наданими у позику 
поза межами строку кредитування - визначено у пункті 9.6. цього Договору. 

1.24. Рахунок Позичальника - відкритий Позичальником, у будь-якому Банку 
України, картковий рахунок зазначений у розділі 10 (Реквізити сторін) цього 
Договору на який здійснюється зарахування (переказ) коштів наданих у позику. 

1.25. Рахунок Товариства – Банківський рахунок Товариства, зазначений у 
розділі 10 (Реквізити сторін) цього Договору, з якого здійснюється перерахування 
Позичальнику грошових коштів, а також зарахування належних Товариству з 
Позичальника усіх грошових сум, за цим Договором. 

1.26. Реструктуризація - зміна істотних умов цього Договору, яка впливає на 
умови та/або порядок повернення Кредиту, може здійснюватися Товариством на 
підставі звернення Позичальника. 

1.27. Сайт, або Сайт Товариства – www.kredit1.com.ua . 
1.28. Строк – визначені Сторонами часові умови, у тому числі періоди у часі, 

зокрема календарні дати, проміжки часу, або факти настання певних подій, 
пов’язані із виконанням умов цього Договору. 

1.29. Тарифи (Тарифи Товариства) -  Тарифи за користування коштами 
наданими у позику за цим Договором, розміщені на Сайті Товариства. Тарифи за 
фінансовою послугою, чинні на момент укладення Договору, залишаються 
незмінними для Клієнта на весь період дії Договору або до повного виконання 
зобов’язань за Договором. 

https://kredit1.com.ua/tarifi-9.06.2021-roku
http://www.kredit1.com.ua/
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1.30. Позика, або Кредит – грошові кошти надані Позичальнику Кредитором, 
на умовах цього договору. 

1.31. Правила, або Правила кредитування – Правила про надання коштів у 
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова Компанія «Інкасо Фінанс», затверджені Рішенням 
учасника ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» № 2/ПД від «28» грудня 2019р. та 
опубліковані на Сайті Товариства, які регламентують порядок надання грошових 
коштів у позику, є невід’ємною частиною цього Договору. 

1.32. Прострочений платіж (Прострочення) – невнесений, або невчасно 
внесений, з порушенням умов цього Договору, платіж.  

1.33. Умови надання Позики (Кредиту) – обставини настання яких необхідне 
для укладення цього Договору. 

1.34. Цільове призначення – мета отримання та використання отриманих, за 
цим Договором, грошей. 

1.35. Новий кредитор - особа, яка у встановленому законодавством порядку 
набула за цивільно-правовим договором, або з інших підстав заміни кредитора у 
зобов’язанні, право вимоги за цим Договором. 

1.36. Колекторська компанія - юридична особа (у тому числі небанківська 
фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, 
в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу), 
включена до реєстру колекторських компаній, яка в інтересах Товариства 
(первісного кредитора) та/або нового кредитора (у разі заміни первісного 
кредитора) відповідно до договору з таким кредитодавцем та/або новим кредитором 
має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості 

1.37. Реєстр колекторських компаній - система одержання, накопичення, 
зберігання, використання та поширення інформації (даних) про колекторські 
компанії. 

1.38. Штраф - є грошова сума, які Клієнт повинен передати (оплатити) 
Кредиторові у разі порушення Клієнтом зобов'язання (обчислюється у відсотках від 
суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання). Розмір штрафу за 
невиконання або неналежне виконання цього Договору визначено в пункті 6.3. 
цього Договору. 

1.39. Інші визначення, терміни, скорочення, а також їх зміст та тлумачення, 
які застосовані та використані за текстом цього Договору використовуються у 
розумінні та значенні, які викладені у відповідних Правилах, а при відсутності у 
розумінні визначеному чинним Законодавством.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. За цим договором Товариство приймає на себе зобов'язання надати, а 
Позичальник має право отримати та зобов’язаний повернути Кредит та сплатити 
плату за користування Кредитом, у вигляді нарахованих на Суму кредиту процентів, 
за фактичний строк користування Кредитом,  у порядку встановленому цим 
Договором. 

2.2. Кредит надається в загальному розмірі (Сума кредиту) 
:___________________________. 

2.3. Строк період користування кредитними коштами складає _______(днів) 
починається з «_____»__________20___ року та закінчується 
«_____»__________20___ року (включно). 

2.4. Цільове призначення Кредиту (мета використання): Споживчі потреби, 
у т.ч. придбання Позичальником будь-яких товарів, робіт, послуг для задоволення 
потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або 
виконанням обов’язків найманого працівника. 
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2.5. За користування Кредитом Позичальник зобов’язаний сплатити 
Товариству плату згідно Графіку розрахунків, який є невід'ємною частиною цього 
Договору (Додаток № 1 до цього Договору).  

2.6. Розмір фіксованої  процентної ставки, встановлений цим Договором, не 
може бути збільшений  без письмової згоди Позичальника. 

2.7. Плата за користування Кредитом нараховується в процентному 
значенні, за фактичну кількість днів, користування Кредитом, визначену у п.п. 2.3. 
цього Договору та починається у дату списання Кредитних коштів з Рахунку 
Товариства й закінчується у дату зарахування Суми кредиту та плати за 
користування Кредитом на Рахунок Товариства. 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 

3.1.  Товариство надає Кредит протягом одного Банківського дня з моменту 
виконання Позичальником усіх без винятку, нижче наведених  умов, зокрема щодо 
надання Позичальником : 

3.1.1. необхідної, повної та достовірної інформації, у тому числі, шляхом 
заповнення та подання (направлення) Позикодавцю Заяви про надання кредиту, за 
формою затвердженою та розміщеною на Сайті Позикодавця. 

3.1.2. Товариству, права на списання з Рахунку позичальника грошових 
коштів, у сумі, що не перевищує 1 (однієї) гривні, що здійснюється виключно з метою 
ідентифікації Позичальника та підлягає поверненню на Рахунок позичальника. 

3.1.3. будь-яких запитуваних Товариством документів, необхідних для 
прийняття рішення про видачу Кредиту. 

3.1.4. документів, в електронному вигляді, зокрема, але не виключно : 
паспорту та РНОКПП Позичальника, а також особистої фотографії (зображення) 
Позичальника з розкритим власним паспортом на рівні грудей, у форматі 
передбаченому ІТС Товариства. 

3.1.5. згоди на збір, зберігання, використання та поширення через бюро 
кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, у т.ч. 
зазначених у п.п. 5.10 цього Договору, інформації щодо Позичальника та цього 
кредиту, визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу 
кредитних історій". 

3.1.6. згоди на відправку Позикодавцем будь-яких листів, повідомлень та 
іншої інформації у тому числі й рекламного характеру. 

3.1.7. згоди на здійснення договірного списання грошових коштів з Рахунку 
позичальника, для погашення простроченої заборгованості Позичальника. 

3.1.8. згоди на доступ до інформації, що складає його кредитну історію.  
3.1.9. згоди на залучення Товариством до врегулювання простроченої 

заборгованості колекторських компаній. 
3.1.10. згоди на відступлення Товариством, у будь-який спосіб (цесія, 

факторинг) прав вимоги за цим Договором будь-якій третій особі, у будь-який час 
та на будь-яких умовах, без отримання попередньої згоди від Позичальника проте з 
обов’язковим його повідомлення про вказаний факт. 

3.1.11. згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 
даних, згідно з нормами чинного законодавства та у відповідності до Правил 
обробки персональних даних Товариства, персональних даних Позичальника (у т. 
ч. паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків 
(РНОКПП), електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси 
або іншу необхідну інформацію, передбачену законодавством), відомості, які 
Позичальник надає про себе для укладення та виконання цього Договору. 

3.1.12. згоди з Тарифами Товариства, розміщеними на сайті товариства, в 
редакції чинній станом на дату укладання цього договору. 
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3.2. Кредит надається одноразово шляхом перерахування коштів виключно 
на Рахунок  Позичальника, зазначений позичальником при подачі Заяви про 
надання кредиту та зазначений у розділі 10 (Реквізити сторін) цього Договору. 

3.3.  Порядок та умови відмови Товариства від надання кредиту та вимоги 
про дострокове його повернення. 

3.3.1.  Товариство має право відмовитись від надання кредиту повністю, або 
частково, або вимагати повернення кредиту : 

3.3.1.1. у випадку невиконання Позичальником будь-якої з умов надання 
Кредиту, передбачених цим  Договором; 

3.3.1.2. у разі істотної зміни кон’юнктури кредитного ринку або інших 
фінансових ринків, якщо така зміна може спричинити погіршення фінансового 
результату від виконання кредитних операцій за цим Договором для Товариства, 
щодо очікуваного фінансового результату на момент укладення цього Договору. 

3.3.1.3. за наявності будь-яких інших обставин, які свідчать про можливість, 
неповернення, та/або несвоєчасного повернення Кредиту Позичальником. 

3.3.1.4. отримання неправдивої та/або суперечливої інформації від 
Позичальника та/чи третіх осіб при розгляді Заяви - анкети про надання кредиту, 
при перевірці наданих Позичальником будь-яких інших відомостей, а також 
отримання подібної інформації від будь-яких третіх осіб, у тому числі, але не 
виключно від осіб вказаних в Заяві – анкеті Позичальника, бюро кредитних історій, 
банків, інших фінансових установ, тощо. 

3.3.1.5. якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Позичальника є 
неможливим або якщо у Товариства виникає сумнів стосовно того, що особа 
виступає від власного імені. Ідентифікація/верифікація Позичальника здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та ПОЛОЖЕННЯ про 
здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою 
Національного банку України від 28.07.2020 № 107. 

Способами ідентифікації/верифікації Клієнта при оформленні кредиту 
(встановленні ділових відносин) між ним та Позичальником є, але не виключно: 

- отримання копії ідентифікаційного документа та довідки про присвоєння 
РНОКПП (якщо немає необхідної інформації в ідентифікаційному документі), 
засвідченої КЕП власника ідентифікаційного документа; 

- отримання через Систему BankID НБУ ідентифікаційних даних; 
- зчитування ідентифікаційних даних із безконтактного електронного носія, 

імплантованого до ID-картки, збереження протоколу проведеної автентифікації під 
час здійснення процедури зчитування (принаймні пасивної автентифікації відповідно 
до пункту 5.1 частини одинадцятої ІКАО Doc 9303) та збереження протоколу фіксації 
факту введення особою правильного персонального ідентифікаційного номера, 
призначеного для ідентифікації та авторизації доступу до безконтактного 
електронного носія (ПІН1), або здійснення фотофіксації особи з використанням 
методу розпізнавання реальності особи та особи з власним ідентифікаційним 
документом, а саме сторінки/сторони, що містить фото власника, з подальшим 
накладенням КЕП уповноваженим працівником установи та кваліфікованої 
електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що містить фото; 

- отримання ідентифікаційних даних та фінансового номера телефону з бюро 
кредитних історій (за умови, що джерелом таких даних є банк) та коректного 
введення особою, верифікація якої здійснюється, otp-пароля, надісланого 
установою на такий фінансовий номер телефону, та фотофіксації особи із 
використанням методу розпізнавання реальності особи та особи з власним 
ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, що містить фото власника, 
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з подальшим накладенням КЕП уповноваженим працівником установи та 
кваліфікованої електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що 
містить фото. 

3.3.1.6. невиконання Позичальником умов передбачених п.п. 3.1. цього 
Договору.  

3.3.2 Про відмову від надання Кредиту, Товариство повідомляє Позичальника 
у відповідь на подану ним Заяву шляхом надання Позичальникові письмового 
повідомлення, апаратними засобами ІТС та на адресу електронної пошти 
Позичальника.  

3.4. Порядок повернення (погашення) Кредиту, сплати процентів та інших 
платежів визначається цим Договором. 

3.5. Всі платежі за цим Договором (повернення Кредиту, сплата процентів 
за користування та неустойки) здійснюються шляхом зарахування коштів, що 
надійшли від Позичальника на Рахунок Товариства. 

3.6. Повернення Кредиту та сплата процентів здійснюється Позичальником 
згідно з Графіком розрахунків, або достроково відповідно до порядку, визначеного 
цим Договором, але в будь-якому випадку не пізніше дати остаточного повернення 
Кредиту, встановленого цим Договором. 

3.7. Якщо дата платежу припадає на вихідний, святковий або інший 
неробочий день, що визначений відповідно до  законодавства України, датою 
платежу є перший за ним робочий день. При цьому, зобов’язання Позичальника 
щодо сплати відповідного платежу вважається виконаним в строк за умови 
зарахування їх на Рахунок Товариства у сумі достатній для погашення 
заборгованості в перший робочий день, що слідує за відповідним вихідним, 
святковим, чи іншим неробочим днем. Товариство рекомендує, з метою 
уникнення прострочення платежів за Договором, здійснювати платіж (в 
залежності від способу оплати) за 1 – 3 банківських днів до сплати 
відповідного платежу. 

3.8. Позичальник зобов’язується здійснити повернення Суми кредиту та 
нараховані, у відповідності до цього Договору, проценти за користування Кредитом 
згідно Графіку розрахунків. Товариство попереджає, що у випадку 
прострочення платежу за кредитом, в тому числі при внесенні коштів в 
останній день користування кредитом та не зарахування їх на рахунок 
Товариства, до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції 
відповідно до умов Договору та/чи законодавства України. 

3.9. Якщо сума коштів, що надійшла в рахунок погашення Кредиту та сплати 
процентів та/чи інших, пов’язаних із цим Договором платежів, менша розміру 
вказаного у Графіку розрахунків (Додаток № 1 до цього Договору), то несплачений 
платіж та нараховані проценти, що мали  бути сплаченими, вважаються 
простроченими.  

3.10. Погашення заборгованості, якщо інше не передбачено цим Договором, 
здійснюється Позичальником в наступній черговості : 

3.10.1. прострочена заборгованість за Кредитом та прострочені проценти за 
користування Кредитом; 

3.10.2. заборгованість за Кредитом та проценти за користування Кредитом; 
3.10.3. неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору. 
3.11. Черговість погашення заборгованості за результатами виконання 

виконавчого документу, здійснюється в порядку, визначеному таким виконавчим 
документом. 

3.12. Дострокове повернення Кредиту за ініціативою Позичальника : 
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3.12.1.  Позичальник має право в будь - який час провести дострокове 
повернення Кредиту та нарахованих процентів, згідно з Графіком розрахунків 
(Додаток № 1 до цього Договору).  

3.12.2.  У разі дострокового повернення Позичальником частини суми 
заборгованості Кредитор зобов’язаний здійснити відповідне коригування кредитних 
зобов’язань Позичальника в бік їх зменшення, відповідно до отриманої від 
Позичальника суми коштів, згідно черговості визначеної п.п. 3.11. цього Договору. 

3.13. Позичальник вправі здійснити дострокове повне або часткове 
повернення Кредиту, без будь-якого попереднього попередження Кредитора.  

3.14.  Дострокове часткове погашення Кредиту не звільняє Позичальника від 
обов’язку здійснити повне погашення Кредиту, у відповідності до умов цього 
Договору. 

3.15. Дострокове повернення Кредиту за ініціативою Товариства. 
3.16.1. У випадку невиконання Позичальником умов цього договору, зокрема 

щодо підтвердження його фінансово стану Кредитор має право вимагати 
дострокового погашення усієї заборгованості за Кредитом. 

3.16.2. Позичальник зобов’язаний виконати Вимогу Товариства, щодо 
повернення Кредиту, у тому числі належних до сплати процентів та інших платежів, 
у тому числі строк сплати яких не настав, відповідно до умов цього Договору не 
пізніше дня наступного за днем одержання такої Вимоги Кредитора.  

3.17. Сторони узгодили, взаємно підтверджують та домовились, що строк 
повернення всієї суми заборгованості за Кредитом, у тому числі плати за 
Користування Кредитом та інших обов’язкових платежів, у тому числі строк сплати 
яких не настав, які містяться у Вимозі Кредитора, направленої  Позичальнику, 
відповідно до  п.п. 3.16.2.  цього Договору, є домовленістю Сторін, щодо зміни 
строку повернення Кредиту в сторону його зменшення, яка відповідно, не є зміною 
в односторонньому порядку умов цього Договору.  

3.18. Одночасно з цим Сторони домовились, що визначена у п.п. 3.16.2. цього 
Договору Вимога кредитора надсилається засобами ІТС та шляхом направлення на 
вказану у Заяві про надання кредиту, адресу електронної пошти Позичальника та  
вважається врученою у день її надіслання Кредитором. 

3.19. Сторони домовились, що у випадку настання визначених п.п. 4.1.2. цього 
Договору обставин, строк користування кредитом може бути продовжено на 
обумовлений Сторонами строк, за умови: 

3.19.1. задоволення (акцептування) Товариством відповідного звернення 
Позичальника про врегулювання заборгованості; 

3.19.2. відсутність у Позичальника непогашеної заборгованості передбаченої  
п.п. 3.10.1 та п.п. 3.10.3 цього Договору; 

3.19.3. внесення Позичальником оплати за продовження строку користування 
кредитними коштами, що розраховується у відсотковому значенні до суми 
неповернутого кредиту, згідно Тарифів Товариства, а саме: 

3.19.3.1. За 5 (п’ять) днів – 12 (дванадцять) %. 
3.19.3.2. За 10 (десять) днів – 20 (двадцять) %. 
3.19.3.3. За 20 (двадцять) днів – 36 (тридцять шість) %. 
3.19.3.4. За 30 (тридцять) днів – 48 (сорок вісім) %. 
3.20. Сторони домовились, що підставою для визначення розміру 

заборгованості, що виникла у зв’язку із цим Договором, є : цей Договір, виписка з 
ІТС по Особовому рахунку Позичальника та виписка з Рахунку Товариства в розрізі 
як переданих Позичальнику сум так і сум, що надійшли від Позичальника в рахунок 
погашення заборгованості за цим Договором.  
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3.21. Також, у випадку наявності спору з приводу розміру заборгованості 
Позичальника, за цим Договором, такий спір жодним чином не звільняє 
Позичальника від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання за цим Договором. 

3.22. Цей Договір встановлює безумовне та безспірне зобов’язання 
Позичальника перед Товариством, яке  має пріоритет перед усіма дійсними та 
майбутніми заборгованостями Позичальника, окрім заборгованості, яка має  вищий 
пріоритет встановлений Законодавством.  

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА 

4.1.1. В порядку, передбаченому цим Договором, одержувати інформацію про 
стан та розмір заборгованості за цим Договором.  

4.1.2. У разі виникнення тимчасових фінансових труднощів, або інших 
обставин, що можуть мати наслідком невиконання та/чи неналежне виконання 
взятих на себе зобов’язань за цим Договором, Позичальник має право порушувати, 
перед Кредитором, питання про продовження строку користування кредитними 
коштами поза межами строку встановленого п.п. 2.3. цього Договору, шляхом 
направлення Позикодавцю відповідного звернення (клопотання) через Особистий 
кабінет користувача за допомогою ІТС, в порядку та на умовах визначених у п.п. 
3.19 цього Договору. 

4.1.3. Порушувати перед Товариством питання про Реструктуризацію 
заборгованості. 

4.1.4. Достроково, в порядку передбаченому цим Договором, погасити 
заборгованість.  

4.1.5. Звертатись до Позикодавця із клопотанням про видачу (направлення) 
примірнику цього договору у паперовій формі. Відповідне клопотання (вимога) 
Позичальника направляється Товариству відповідно до Розділу 8 даного Договору 
та підлягає розгляду та виконанню з урахуванням вимог цього Договору та Закону 
України «Про звернення громадян». 

4.1.6. Клопотати перед Товариством про врегулювання (простроченої) 
заборгованості. 

4.1.7. Звертатися до Національного банку України у разі порушення 
Товариством (кредитодавцем), новим кредитором та/або колекторською компанією 
законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог 
щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості 
(вимог щодо етичної поведінки), а також на звертатися до суду з позовом про 
відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої 
заборгованості. 

4.1.8. Має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору 
відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним 
грошових коштів. 

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Товариство 
(кредитодавця) у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного 
документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про 
електронні документи та електронний документообіг") до закінчення 14 денного 
строку з дня укладення Договору. 

Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення 
про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Товариству грошові 
кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня 
одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. 

4.2. ПРАВА ТОВАРИСТВА 

4.2.1. Вимагати від Позичальника належного виконання умов цього Договору.  
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4.2.2. У випадках передбачених цим договором та законодавством, вимагати 
дострокового повернення Кредиту та плати за користування Кредитом у вигляді 
нарахованих процентів передбачених цим Договором. 

4.2.3. У випадках передбачених цим Договором за умови виконання 
Позичальником вимог передбачених п.п. 3.19, 4.1.2 цього Договору та з метою 
врегулювання заборгованості, задовольнити відповідне звернення (клопотання) 
Позичальника. 

4.2.4. Здійснювати перевірку наданих Позичальником відомостей. 
4.2.5. Вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту, процентів 

за користування Кредитом та інших платежів, в тому числі шляхом звернення до 
суду в разі виявлення недостовірної, неповної або помилкової інформації у Заяві про 
надання кредиту,  отримання негативної інформації про Позичальника з Бюро 
кредитних історій, або з інших джерел. 

4.2.6. Відмовитись від видачі Кредиту, у тому числі з технічних та інших причин, 
що унеможливлюють видачу Кредиту. 

4.2.7. Відступити, у будь-який спосіб (цесія, факторинг) права вимоги за цим 
Договором будь-якій третій особі, без отримання згоди від Позичальника. 

4.2.8. З метою ідентифікації Позичальника, Товариство, має право, засобами 
ІТС, списати з Рахунку позичальника грошові кошти, у сумі, що не може 
перевищувати 1 (однієї) гривні, з наступним поверненням списаних коштів. 

4.2.9. У випадку прострочення Позичальника, ініціювати договірне списання 
грошових коштів з Рахунку позичальника, для погашення заборгованості 
Позичальника. Договірне списання грошових коштів з Рахунку позичальника 
відбувається відповідно до вимог статті 1071 Цивільного кодексу України та Глави 6 
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої 
Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976. 

4.2.10. Товариство має право проводити за погодженням із Позичальником 
реструктуризацію заборгованості за цим Договором. 

4.2.12. Вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту, 
процентів за користування Кредитом, неустойки та інших платежів у випадку, хоча 
б одноразового порушення Позичальником взятих на себе зобов’язань, у т.ч. 
пов’язаних зі сплатою належних з нього до сплати, згідно Графіку розрахунків, 
платежів. 

4.2.13. Для врегулювання простроченої заборгованості Товариство  має право 
залучати колекторські компанії. 

4.2.14. Товариство має право, здійснювати на власний розсуд, за власний 
рахунок та від свого імені усі необхідні дії, пов’язані із безпосередньою взаємодією 
з Позичальником, його близькими особами, родичами, знайомими, тощо, а також 
представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми 
особами, у відповідності до чинного законодавства та цього Договору, для 
врегулювання простроченої заборгованості Позичальника, а також проводити за 
погодженням із Позичальником Реструктуризацію заборгованості за цим Договором. 

4.3. ОБОВ’ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

4.3.1. Належним чином виконувати всі умови цього Договору та взяті на себе, 
за цим Договором, зобов’язання, у тому числі, щодо  своєчасного повернення 
Кредиту та інших обумовлених цим Договором платежів, у тому числі, щодо сплати 
процентів за користування Кредитом та можливої неустойки, в порядку й на умовах 
визначених цим Договором. 

4.3.2. Не пізніше наступного робочого дня, після настання відповідних подій, 
повідомляти Товариство про  зміну своїх даних, у тому числі про зміну реєстрації 
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свого постійного місця проживання,  зміни місця роботи, прізвища, імені, по 
батькові, та інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов’язань за цим 
Договором, шляхом направлення таких відомостей Товариству, у тому числі 
засобами ІТС, шляхом заповнення відповідних граф в Особистому кабінеті 
користувача ІТС. 

4.3.3. До моменту отримання Кредиту виконати Умови надання Кредиту та за 
необхідності надати документи (підтвердження), виконання Умов надання Кредиту. 

4.3.4. На першу вимогу Кредитора надавати усю необхідну, для супроводження 
кредиту інформацію. 

4.3.5. З метою здійснення оцінки платоспроможності та контролю за 
фінансовим станом Позичальника, негайно надати Товариству, документи, що 
підтверджують фінансовий стан Позичальника. 

4.3.6. У випадку Прострочення, Позичальник зобов’язаний негайно подати 
Товариству документи, що підтверджують його фінансовий стан, або документи, що 
підтверджують факт та причини, які унеможливлюють виконання Позичальником 
взятих на себе зобов’язань. 

4.3.7. Самостійно та своєчасно ознайомлюватись з відповідними Правилами 
Товариства, що пов’язані із обслуговуванням та поверненням Кредиту, які розміщені 
на Сайті Товариства. 

4.3.8. В разі набуття статусу публічного діяча, чи пов’язаної особи публічного 
діяча, з урахуванням вимог Законодавства про легалізацію, Позичальник, 
зобов’язується  негайно надавати Товариству, відповідні відомості. 

4.3.9. Позичальник зобов’язаний забезпечити конфіденційність реєстраційних 
даних, які забезпечують Позичальнику доступ до Особистого електронного кабінету. 

4.3.10. З дня надання Кредиту по день остаточного погашення усієї 
заборгованості,  Позичальник зобов’язується, щоденно відвідувати Особистий 
кабінет та вказану Позичальником при реєстрації електронну поштову скриньку, з 
метою отримання актуальної інформації про стан заборгованості, умови виконання 
Договору, інформаційних повідомлень, вимог, попереджень, претензій, тощо 
передбачених цим Договором та чинним законодавством, з метою недопущення 
порушення умов цього Договору.  

4.4. ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА. 

4.4.1. Після підписання цього Договору надати Позичальнику Кредит.  
4.4.2. Забезпечити Позичальника консультаціями, роз’ясненнями, будь-якими 

іншими документами та матеріалами потрібними для укладання та виконання цього 
Договору.  

4.4.3. Протягом п’яти робочих днів, які обраховуються з дня наступного за днем 
отримання Вимоги Клієнта, засобами ІТС, або шляхом направлення відповідного 
листа на адресу електронної пошти Клієнта надати довідку про повне погашення 
заборгованості, за умови повного й точного виконання Клієнтом умов цього 
Договору, а також іншу інформацію, надання якої передбачене чинним 
законодавством. 

4.4.4. Забезпечити конфіденційність інформації та захист персональних даних 
Позичальника, у відповідності до вимог чинного законодавства та внутрішніх 
нормативних документів Товариства.  

4.4.5. Товариство зобов’язане повідомити Позичальника про відступлення 
права вимоги за цим Договором. 

4.4.6. Товариство зобов’язане прийняти від Позичальника виконання 
зобов’язань, за цим Договором, у тому числі дострокове, як частинами, так і в 
повному обсязі. 
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4.4.7. Товариство зобов’язане повідомити Позичальника про залучення до 
врегулювання простроченої заборгованості юридичної особи, включеної до реєстру 
колекторських компаній. 

4.4.8. Витрати на врегулювання простроченої заборгованості, крім оплати 
зобов’язань за цим договором, Кредитор зобов’язаний здійснювати виключно за 
власний рахунок.  

4.4.9. Товариство, у випадку настання обставин передбачених п.п. 4.2.7. та 
4.2.13. цього Договору, зобов’язане протягом 10 робочих днів, повідомити 
Позичальника про настання відповідних фактів, у відповідності до п.2. ч. 1 ст. 25 
Закону України «Про споживче кредитування», засобами ІТС та/чи шляхом 
направлення відповідного листа на адресу електронної пошти Позичальника. 

4.4.10. Товариство зобов’язується не повідомляти інформацію про укладення 
Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої 
заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона 
не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, 
спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, 
взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а 
також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким 
особам Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 цього Закону. 

4.4.11. Товариство, а в разі залучення - новий кредитор або колекторська 
компанія, зобов’язуються, попередньо повідомивши про це, фіксувати кожну 
безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі 
виникнення) зі споживачем (Клієнтом), 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. 

4.4.12. Виконувати інші обов’язки передбачені чинним законодавством та цим 
Договором.  

5. ГАРАНТІЇ, ЗАПЕВНЕННЯ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ 

5.1. Укладанням цього Договору Сторони засвідчують однакове розуміння 
ними умов цього Договору, його правових наслідків, підтверджують дійсність 
намірів, гарантують те, що Договір не містить ознак удаваного, або фіктивного 
правочину, підтверджують, що Договір не укладений під впливом обману, 
насильства, помилки, чи збігу тяжких обставин. А також стверджують, що досягли 
згоди з усіх істотних умов цього Договору. 

5.2. Сторони запевняють, що укладенням цього договору не порушуються 
права будь-яких третіх осіб. 

5.3. Позичальник має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для 
укладення та виконання умов цього Договору. 

5.4. Позичальник гарантує, що є платоспроможним та готовий виконати 
умови цього Договору, які не є для нього обтяжливими. 

5.5. Позичальник стверджує і гарантує, що станом на момент укладення 
Договору не існує жодних обставин, які б перешкодили виконанню умов цього 
Договору, в тому числі підтверджує що договором між ним та Банком емітентом 
(Банком що випустив його платіжно-розрахунковий документ (банківську картку) 
передбачено договірне списання грошових коштів на користь третіх осіб 
(отримувачів). 

5.6. Підписанням цього договору Позичальник, підтверджує, що у 
відповідності до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» до моменту укладання цього Договору йому 
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надано повну та вичерпну інформацію та документи, що забезпечує правильне 
розуміння суті наданої фінансової послуги. 

5.7. Позичальник підтверджує, що у випадку, якщо на момент укладання  
цього договору перебуває в зареєстрованому шлюбі, чи проживає з будь-ким однією 
сім’єю цей Договір укладено в інтересах сім’ї , а також виключно для її блага та 
отримане за цим Договором буде використане на користь та для потреб сім’ї. Крім 
того, Позичальник підтверджує та гарантує, що цей Договір укладено з відома та за 
погодженням з вказаною особою, яка ознайомлена та згодна зі змістом цього 
Договору. 

5.8. Позичальник стверджує та гарантує, що станом на момент укладення 
цього договору не існує жодних перешкод, у тому числі і від третіх осіб, які б 
унеможливлювали укладання цього договору, або мали б наслідком його недійсність 
(нікчемність), або порушували б права будь-яких третіх осіб. 

5.9. Позичальник підтверджує, що Сума кредиту, зазначена у п.п. 2.2. цього 
Договору, складає не більше _____ % (відсотків) розміру середньомісячного доходу 
Позичальника. 

5.10. Сторони підтверджують, що згодні на передачу, зберігання, 
використання та поширення відповідної інформації, у тому числі, але не виключно, 
через : 

-ТОВ "Українське бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, 
м.Київ, вул.Грушевського, 1-д, код ЄДРПОУ 33546706; 

-ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій", що знаходиться за 
адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11, код ЄДРПОУ 33691415;  

-ПрАТ "Міжнародне бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 
03062, м.Київ, пр-кт Перемоги, буд. 65, код ЄДРПОУ 34299140, усієї необхідної, для 
формування кредитної історії, інформації за цим Договором, згідно ст. 7, 9 Закону 
України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». 

5.11. Товариству забороняється покладати на споживача обов’язок з 
оплати/компенсації витрат на здійснення врегулювання простроченої 
заборгованості.  

5.12. Дії, які від імені Товариства, нового кредитора, колекторської компанії 
вчиняються третіми особами, залученими на договірних засадах Товариством, 
новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із 
Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, 
поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими 
передбачена цим Договором, згоду на яку, для врегулювання простроченої 
заборгованості, надав Позичальник, вважаються вчиненими Товариством, новим 
кредитором, колекторською компанією. 

5.13. Позичальник надає Товариству беззастережну та безвідкличну згоду на 
збір, обробку, використання та передачу третім особам будь-якої інформації про 
Позичальника, у тому числі інформації з обмеженим доступом, зокрема 
персональних даних, інформації про прострочену заборгованість за цим Договором 
(близьким особам) та ін.. 

5.14. Позичальник уповноважує Товариство здійснювати на власний розсуд, за 
власний рахунок та від свого імені усі необхідні дії, пов’язані із безпосередньою 
взаємодією з Позичальником, його близькими особами, родичами, знайомими, тощо, 
а також представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, 
третіми особами, у відповідності до чинного законодавства та цього Договору, для 
врегулювання простроченої заборгованості Позичальника. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
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6.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, 
Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, визначених цим Договором 
та чинним Законодавством, а також відшкодовують заподіяні збитки, понад 
неустойку. 

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє від відповідальності 
за невиконання та/чи неналежне виконання умов цього Договору. 

6.3. За несвоєчасне повернення Кредиту, Позичальник зобов’язаний 
сплатити на користь Товариства штраф у розмірі  50 % (відсотків) від Суми 
кредиту, який може бути нараховано одноразово на 10-й день прострочення сплати 
заборгованості. 

6.4. Позичальник усвідомлює, що у випадку використання персональних 
даних третіх осіб (паспортні дані, РНОКПП, документів, що встановлюють юридичні 
факти, тощо), а також інших злочинних дій, метою яких є незаконне заволодіння 
кредитними грошовими коштами, у тому числі отримання коштів без мети їх 
повернення, тягне за собою притягнення до відповідальності, у тому числі 
кримінальної. 

6.5. У випадку невиконання обов’язку передбаченого п.п. 4.3.10 цього 
Договору ризик настання негативних наслідків несе Позичальник. 

6.6. Відповідальність за порушення Позичальником обов’язку, 
передбаченого п.п. 4.3.9. цього Договору, щодо забезпечення конфіденційності 
реєстраційних даних, у тому числі даних, що забезпечують доступ до  електронного 
кабінету несе Позичальник.  

6.7. Позичальник гарантує, що не існує жодних інших зобов’язань, що мають 
вищий пріоритет, ніж зобов’язання, що витікають із цього Договору. 

6.8. Позичальник підтверджує, що належним чином і в повному обсязі 
ознайомлений та йому зрозумілі як положення цього Договору так і Правила 
кредитування. 

6.9. Позичальник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.  
6.10. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове 

невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало 
наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору 
та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними заходами та такі 
обставини засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та 
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

7. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

7.1. Товариство не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути 
спричинені Позичальнику, у разі невиконання та/чи неналежного виконання ним 
обов’язку передбаченого п.п.  4.3.9 цього Договору, щодо конфіденційності даних. 

7.2. Товариство звільняється від відповідальності, за можливі негативні, для 
Позичальника, наслідки у випадку невиконання Позичальником обов’язку 
передбаченого п.п. 4.3.10 цього Договору. 

8. ЛИСТУВАННЯ, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ЮРИСДИКЦІЯ 

8.1. Будь – які листи, пропозиції, вимоги Товариства, в тому числі, але не 
виключно, про зміни в умовах надання фінансової послуги, з питань виконання 
Сторонами умов Договору доводяться до Позичальника (надсилаються 
Позичальнику) засобами поштового зв’язку та/або на адресу електронної пошти 
Позичальника, що зазначені у Розділі 10 цього Договору (надані Позичальником при 
оформленні Заяви на отримання кредиту), або в Особистий кабінет Позичальника в 
ІТС Товариства. 

8.2. Будь – які листи, пропозиції, вимоги, скарги Позичальника, в тому числі, 
але не виключно, щодо змін в умовах надання фінансової послуги, з питань 
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виконання Сторонами умов Договору, доводяться до Товариства (надсилаються 
Товариству) засобами поштового зв’язку та/або на адресу електронної пошти 
Товариства, що зазначені на Сайті Товариства, а саме 
https://kredit1.com.ua/kontaktyi . 

8.3. Усі спори між Сторонами, пов’язані із цим Договором, вирішуються  
шляхом переговорів, в тому числі в порядку обміну листами (електронними листами) 
визначеному в пунктах 8.1. та 8.2. цього Договору, а при недосягненні згоди - у 
судовому порядку за місцем виконання цього Договору. 

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Цим Позичальник підтверджує добровільну передачу ним Товариству 
своїх персональних даних, згоду на обробку таких персональних даних, а також те 
що йому відомо, що Товариство є володільцем його персональних даних, йому 
зрозуміла мета і цілі збирання та обробки його персональних даних, а також 
Позичальник, як суб’єкт персональних даних,  поінформований та йому зрозумілі 
положення Закону України «Про захист персональних даних», зокрема ст.ст. 8, 16, 
20, 29. 

9.2. Цей Договір укладається в електронній формі та є електронним 
договором, підписання якого відбувається, у відповідності до вимог ст. 12 Закону 
України «Про електронну комерцію», за допомогою Електронного підпису 
одноразовим ідентифікатором, тобто даними в електронній формі у вигляді 
алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних 
Позичальником, який прийняв пропозицію (оферту) укласти цей Договір, 
надсилаються Товариству та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. 

9.3. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором, вказаний у п.п. 9.2. 
цього Договору, має юридичну силу власноручного підпису. 

9.4. Цей Договір вступає в силу з моменту передання грошей Позичальнику, 
в порядку передбаченому п.п. 3.2 цього Договору.  

9.5. У випадку Врегулювання заборгованості, в порядку  передбаченому 
п.п. 3.19 цього Договору, за користування грошовими коштами сплачується 
виключно плата передбачена, чинними на відповідну дату, Тарифами Товариства.  

9.6. Сторони домовились, що після закінчення Строку дії цього Договору, 
проценти за користування Кредитом можуть бути нараховані Товариством, згідно ч. 
2 ст. 625 Цивільного кодексу України, на усю суму боргу та встановлюються у розмірі 
1 404 % річних та підлягають сплаті не пізніше дня, що слідує за днем 
відправлення відповідної Вимоги Позикодавця Позичальнику засобами ІТС та/чи на 
адресу електронної пошти Позичальника. 

9.7. До правовідносин, пов’язаних із поверненням суми Кредиту, сплати 
процентів за користування Кредитом, неустойки та будь-яких інших платежів, 
належних з Позичальника, застосовується строк позовної давності тривалістю у 20 
(двадцять) років. 

9.8. Цей Договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою 
Сторін або в інших випадках, незаборонених чинним законодавством. 

9.9. У випадку Врегулювання, або Реструктуризації заборгованості дія 
окремих положень цього Договору може бути зупинена, або змінена, або припинена 
за домовленістю Сторін, у спосіб незаборонений чинним законодавством, у тому 
числі шляхом обміну листами та/чи вчиненням інших юридично значимих дій, або 
утриманням від їх вчинення, що свідчать про дійсність наміру та бажання Сторін 
настання відповідних правових наслідків. 

9.10. У випадку Реструктуризації заборгованості, дія цього договору 
припиняється з моменту укладання відповідного договору, якщо інше не 

https://kredit1.com.ua/kontaktyi
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передбачено договором на підставі якого здійснюється реструктуризація 
заборгованості. 

9.11. Місцем виконання цього Договору є зареєстроване місцезнаходження 
Товариства зазначене у розділі 10 Реквізити сторін, цього Договору. 

9.12. У відповідності до ст. 599 ЦК України, Сторони домовились про те, що 
зобов’язання за цим договором, якщо інше не буде передбачено у відповідних 
договорах, припиняються виконанням, проведеним належним чином.  

9.13. За користування, наданими за цим Договором, грошовими коштами у 
строк передбачений п.п. 2.3. цього Договору встановлюється процентна ставка у 
розмірі 702 % річних (або 1,95 % за 1 (один) день користування грошовими 
коштами). 

9.14. Недійсність окремих положень цього Договору, не має наслідком 
недійсності Договору в цілому, та не звільняє Позичальника від зобов'язання 
повернути Кредит, сплатити плату за користування Кредитом та нести передбачену, 
цим Договором, відповідальність. 

9.15. Нумерація пунктів, статей, розділів цього Договору наведена виключно 
для зручності та жодним чином не впливає на його чинність.  

9.16. Примірник цього Договору, в електронній формі, що унеможливлює 
внесення в нього змін, надсилається в Особистий кабінет Позичальника в ІТС та на 
адресу електронної пошти Позичальника, зазначену у Розділі 10 цього Договору.  

9.17. Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах. 
9.18. Всі додаткові договори та додатки, у тому числі Графік розрахунків  

Додаток № 1 до цього Договору є його невід’ємною частиною. 

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Від Товариства   Від Позичальника 
 

Директор 
ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» 
Адреса : м. Київ, 
вул. Сурікова, будинок 3, корпус 8Б 
ЄДРПОУ 43422302 
Р/Р: IBAN UA 
883363102650300100000812490 
в АТ «Ідея Банк» 
МФО 336310 

ПІБ : 
_______________________________ 
РНОКПП:_________________________ 
Адреса реєстрації : 
__________________ 
Адреса проживання : __(якщо відмінна 
від адреси реєстрації)___ 
Банківський рахунок  : ХХХХ ХХ** **** 
ХХХХ 
Адреса електронної пошти :______ 
Номер телефону :________ 
 

 
 
О.В. Остапченко 
____________________ 
                        (М.П.) 

Одноразовий ідентифікатор: 
_____________, відправлено 
«__»_______202_ року 
Час відправлення: 00:00:00, введено 
«__»_______202_ року час 00:00:00  
Сума Кредиту: _____ грн. _____ коп.  
Строк користування : ____ 
(_____прописом) днів. 
 

 

 



Додаток № 1 до Договору позики 
№___ від «___»_______202_ року 

Графік розрахунків 

1. Сторони узгодили нижче наведений графік розрахунків за цим Договором, у випадку повернення кредитних коштів у межах строку 
передбаченого п.п. 2.3. цього Договору та базуючись на припущенні, що цей Договір залишиться чинним протягом усього строку його дії, що 
передбачені умовами Договору, а також виходячи із того, що Сторони виконають взяті на себе обов’язки у відповідності до умов цього Договору  
: 

№ 
з/
п 

Дата 
видачі 

кредиту
/дата 

платежу 

Кількіст
ь днів у 
розраху
нковому 
періоді 

Чиста 
сума 

кредиту
/сума 

платежу 
за 

розраху
нковий 
період, 

грн 

Види платежів за кредитом Реальн
а річна 
процен

тна 
ставка, 

% 

Загаль
на 

вартіст
ь 

кредит
у, грн 

сума 
кредиту 

за 
договоро
м/погаше
ння суми 
кредиту 

процент
и за 

користув
ання 

кредито
м 

платежі за додаткові та супутні послуги 

кредитодавця кредитного 
посередника 
(за наявності) 

третіх осіб 

за 
обслуго
вування 
кредитн

ої 
заборго
ваності 

комі
сія 
за 

над
анн
я 

кре
дит
у 

інші 
послуг

и 
кредит
одавця

-1 

комісі
йний 
збір 

інша 
плата 

за 
послуг

и 
кредит
ного 

посере
дника-

1 

за 
розраху
нково-
касове 
обслуго
вування 

посл
уги 
нота
ріуса 

послу
ги 

оцін
ювач

а 

послу
ги 

страх
овика 

інші 
пос
луги 
трет

іх 
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 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



2 _____  _____ _____ ____ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ус
ьо
го 

Х  ____ _____ ____ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ____ ____ 

2. Розрахунок реальної річної процентної ставки за цим Договором здійснюється за формулою відповідно до Методики розрахунку реальної 
річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, що визначена у Додатку 3 до Правил розрахунку небанківськими фінансовими 
установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, 

затверджених Постановою Правління Національного банку України 11.02.2021 № 16 ( ) 

3. Реквізити сторін: 
 

Від Товариства  Від Позичальника 

Директор 
ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» 
Адреса : м. Київ, 
вул. Сурікова, будинок 3, корпус 8Б 
ЄДРПОУ 43422302 
Р/Р: IBAN UA 883363102650300100000812490 
в АТ «Ідея Банк» 
МФО 336310 

ПІБ : _______________________________ 
РНОКПП:_________________________ 
Адреса реєстрації : __________________ 
Адреса проживання : __(якщо відмінна від адреси реєстрації)___ 
Банківський рахунок  : ХХХХ ХХ** **** ХХХХ 
Адреса електронної пошти :______ 
Номер телефону :________ 

 
 
О.В. Остапченко ____________________ 
                        (М.П.) 

Одноразовий ідентифікатор: _____________, відправлено 
«__»_______202_ року 
Час відправлення: 00:00:00, введено «__»_______202_ року час 
00:00:00  
Сума Кредиту: _____ грн. _____ коп.  
Строк користування : ____ (_____прописом) днів. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/87/p502711n53.bmp

