ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ "
Протокол № 03/260421 від “26” квітня 2021 року

_________________________
Генеральний директор Сівек С.С.
ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ________

(при укладенні договору в паперовій формі)
м. ______

«__» ______________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ», код
ЄДРПОУ 40966896, в особі_______________, що діє на підставі ___________, надалі – «Кредитодавець», з
однієї сторони та
______________________________, надалі – «Позичальник», що діє особисто, з іншої сторони, а разом
іменовані як «Сторони», уклали цей Кредитний договір, надалі – «Договір», про наступне:
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1.
Предмет договору
За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові кредит (надалі за текстом
іменується –«кредит» в усіх відмінках) на умовах зворотності, строковості та платності, а Позичальник
зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за кожен день користування Кредитом, на умовах
встановлених Договором.
Загальний розмір кредиту, що надається за цим Договором ____ гривень __ коп. (надалі за текстом
іменується – «сума кредиту»).
Строк, на який надається кредит - __ календарних днів (надалі за текстом «Строк користуванням
кредитом»).
Запланована дата повернення кредиту (надалі за текстом іменується – «термін платежу») - __.__.20__ р.
Плата за користування кредитом у вигляді процентів протягом Строку користування кредитом є
фіксованою та складає _ % в день (надалі за текстом іменується – «Базова процентна ставка»).
Відповідно до вимог чинного законодавства України загальна вартість кредиту для Позичальника
становить ____ гривень __ коп.
Мета отримання кредиту – ______________________________________.
Терміни у даному Договорі вживаються у значенні, як вони визначені у цьому Договорі та в Правилах
про надання кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» (при укладенні договору в паперовій формі) (надалі за текстом іменується
також – «Правила»).
Кредит надається Позичальнику готівкою.
2. Порядок нарахування та сплати процентів. Реальна річна процентна ставка.
Нарахування процентів здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом,
починаючи з дня надання кредиту надання кредиту Позичальнику.
У випадку надання кредиту не в день укладення Договору, проценти сплачуються Позичальником в
термін платежу за фактичну кількість днів користування кредитом, починаючи з дати надання кредиту
Позичальнику.
У разі продовження Строку користування кредитом, нарахування процентів за Договором здійснюється
за фактичну кількість календарних днів, на яку продовжено Строк користування кредитом.
Сторони домовились, що сплата процентів за користування кредитом, здійснюється в останній день
Строку користування кредитом, згідно графіку платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору,
окрім випадків передбачених п. 2.7. цього Договору.
Реальна річна процентна ставка за кредитом становить __ %, обчислення якої було здійснено на
припущені, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та що Сторони виконають
свої обов’язки на умовах та строки, визначені у цьому Договорі.
У разі не сплати Позичальником заборгованості до закінчення Строку користування кредитом та не
продовження Строку користування кредитом, в порядку передбаченому в п. 5.1. Договору, і
продовження Строку користування кредитом в порядку передбаченому в п. 5.4. цього Договору плата за
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2.7.

користування кредитом у вигляді процентів буде складати _ % в день (надалі за текстом іменується –
«Стандартна процентна ставка»).
Сторони домовились, що сплата процентів при застосуванні п. 5.4. цього Договору, здійснюється
Позичальником щоденно.

3. Права та обов’язки сторін
3.1.
Права та обов’язки Кредитодавця.
3.1.1.
Кредитодавець має право:
3.1.1.1.
вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки
кредитоспроможності Позичальника;
3.1.1.2.
вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування
кредитом, у разі наявності обставин передбачених законодавством або істотного порушення умов
Договору;
3.1.1.3.
вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом
та виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором.
3.1.1.4.
відступити право вимоги за цим Договором.
3.1.2.
Кредитодавець зобов’язаний:
3.1.2.1.
видати Кредит Позичальнику протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання цього
Договору;
3.1.2.2.
прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як
частинами, так і в повному обсязі);
3.1.2.3.
повідомляти Позичальника про зміну власного місцезнаходження в 10 (десяти) денний строк з
моменту виникнення таких змін;
3.1.2.4.
на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію,
право на отримання якої закріплено в законах України;
3.1.2.5.
розглядати звернення Позичальника у встановлені законодавством строки;
3.1.2.6.
у випадку порушення Позичальником строків повернення кредиту, Кредитодавець з метою захисту
свого порушеного права може звернутись до будь-яких третіх осіб, що можуть сприяти погашенню
заборгованості Позичальника та/або перешкоджати подальшому отриманню ним кредитів та розкривати
їм всю наявну інформацію про Позичальника;
3.1.2.7.
виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.
3.2.
Права та обов’язки Позичальника.
3.2.1.
Позичальник має право:
3.2.1.1.
вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог цього Договору та
законодавства України;
3.2.1.2.
відмовитися від Договору до моменту отримання кредиту;
3.2.1.3.
достроково повернути кредит в повному обсязі чи частково. У випадку дострокового повернення
кредиту, Позичальник має сплатити також проценти за користування кредитом та інші платежі,
передбачені Договором. У разі, якщо отриманих Кредитодавцем коштів недостатньо для погашення всієї
суми заборгованості, Договір продовжує свою дію на раніше узгоджених умовах, а проценти
продовжують нараховуватися на фактичний залишок суми кредиту.
3.2.1.4.
продовжити Строк користування кредитом у порядку передорученому в цьому Договорі.
3.2.1.5.
звернутися до Кредитодавця за перенесення Строку користування кредитом за цим Договором у
зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень.
3.2.2.
Позичальник зобов’язаний:
3.2.2.1.
повернути кредит та сплатити нараховані проценти та інші платежі передбачені в Договорі та/або у
відповідних додаткових угодах до нього;
3.2.2.2.
надавати Кредитодавцю всі необхідні документи та/або інформацію для здійснення перевірки
кредитоспроможності Позичальника;
3.2.2.3.
у випадку неповної та/або невчасної сплати кредиту та процентів за користування ним, сплатити
також нараховані проценти відповідно до п. 6.3. цього Договору
3.2.2.4.
письмово повідомляти Кредитодавця про зміну адреси проживання протягом 10 (десяти) днів з дня
виникнення таких змін.
3.2.2.5.
у випадку зміни будь-яких відомостей, зазначених у графіку платежів, звернутися до Кредитодавця
для підписання графіку платежів у новій редакції.
3.2.2.6.
виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.
Застереження Позичальника
При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:
його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;
він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
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Кредитодавець жодним чином не нав'язує Позичальнику укладення цього Договору;
на момент підписання цього Договору, не є військовослужбовцем і не перебуває на військовій
службі;
4.1.6.
він вважає умови цього Договору вигідними для себе;
4.1.7.
документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий
стан Позичальника на день подачі документів;
4.1.8.
до укладення цього Договору отримав від Кредитодавеця інформацію, зазначену в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
та в Законі України «Про захист прав споживачів»;
4.1.9.
до підписання цього Договору ознайомився з усіма його умовами та Правилами про надання кредитів
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»
(при укладенні договору в паперовій формі), що надавалися Позичальнику для ознайомлення та
розміщені на Веб-сайті Кредитодавеця за посиланням https://smartcredit.com.ua/about-us та є
невід’ємною частиною цього Договору;
4.1.10.
повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем
якої є Кредитодавець, мету збору персональних даних, а також про права Позичальника - суб’єкта
персональних даних, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
4.1.4.
4.1.5.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

7.1.
7.2.
7.3.

5. Порядок продовження Строку користування кредитом. Автопролонгація
Для продовження Строку користування кредитом, Позичальник сплачує Кредитодавцю нараховані
проценти за фактичну кількість днів користування кредитом.
Сторони домовилися, що у разі здійснення Позичальником платежу у сумі процентів за користування
кредитом, Строк користування кредитом та запланована дата повернення кредиту продовжується на
кількість днів зазначену в п. 1.3. цього Договору починаючи з дати здійснення такого платежу, потягом
такого Строку користування кредитом застосовується Базова процентна ставка.
В разі сплати суми відмінної від розміру процентів за користування кредитом на дату здійснення такого
платежу, дана сума буде зараховуватись в погашення кредиту згідно черговості, що визначена
Правилами.
Сторони домовилися, що не сплата Позичальником заборгованості до закінчення Строку користування
кредитом та не продовження Строку користування кредитом, в порядку визначеному в п. 5.1. цього
Договору, є відкладальною обставиною після якої застосовується автопролонгація з наступного дня
після запланованої дати повернення кредиту. Позичальник, який підписує цей Договір, дає згоду на його
автопролонгацію - продовження Строку користування кредитом, з дня запланованої дати повернення
кредиту ще на __ календарних днів. В період автопролонгації діє Стандартна процентна ставка
зазначена в п. 2.6. цього Договору.
6.
Відповідальність Сторін та вирішення спорів
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
У разі прострочення виконання зобов’язань за цим Договором, Позичальник зобов’язується сплатити
Кредитору на його вимогу (одноразово) штраф у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від суми кредиту.
У разі прострочення Позичальником виконання своїх грошових зобов'язань, за домовленістю Сторін,
Кредитодавець має право нараховувати Позичальнику проценти, що нараховуються згідно ч.2 ст.625
Цивільного кодексу України, у розмірі 3 % ( три відсотки) від суми простроченої заборгованості за
кожний день прострочення повернення, починаючи з першого дня порушення до дня повного
погашення заборгованості за кредитом.
Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час дії цього Договору.
Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом
переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується в судовому порядку за місцем виконання Договору згідно з чинним законодавством
України. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця.
7.
Строк дії Договору. Порядок зміни і припинення дії Договору:
Строк дії Договору починається з дня підписання цього Договору та закінчується днем виконання
Сторонами всіх своїх зобов’язань по Договору.
Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами
додаткових угод.
Додаткові угоди до даного Договору є невід’ємною частиною Договору.
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7.4.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

Припинення дії Договору можливо:
7.4.1. Після повного виконання його Сторонами;
7.4.2. За взаємною згодою Сторін;
7.4.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством.
8.
Iншi умови Договору
Всі терміни не визначені в даному Договорі, використовуються у значеннях, визначених Правилами
та/або чинним законодавством України.
Невід’ємною частиною цього Договору є Правила, усі не врегульовані цим Договором правовідносини
Сторін регулюються Правила та чинним законодавством України.
Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони домовились встановити строк позовної
давності до вимог про стягнення заборгованості за цим Договором у 10 (десять) років.
Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.
Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листи, пропозиції, оголошення,
попередні договори та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності
всього Договору, та в будь якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов’язання повернути
заборгованість.
9. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін
Позичальник
ПІБ

Кредитодавець
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ
ОПЕРАЦІЇ»
Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Загородня, будинок 15, офіс 313
Код ЄДРПОУ 40966896
П/р: UA___________________________
Телефон: (044) 276 55 11
Електронна пошта: info@smartcredit.com.ua
Веб-Сайт https://smartcredit.com.ua/

Адреса реєстрації:
Адреса проживання:
РНОКПП:
Паспорт:
Телефон:
Електронна пошта:

Графік платежів
до кредитного договору
№ _________________ від __.__.20__р.
1. Цей графік платежів містить розрахунок сплати кредиту і процентів за користування кредитом із
зазначенням дати платежу, а саме:
Сума кредиту

Сума
нарахованих
процентів
користування
кредитом

Строк кредиту
за

Термін платежу

Загальна
сума,
що
підлягає
сплаті

2. Наведений у графіку платежів розрахунок загальної суми, що підлягає сплаті, сума нарахованих
процентів за користування кредитом, строк кредиту та термін платежу складено у урахуванням
належного, повного та своєчасного виконання Позичальником зобов’язання за Договором.
3. У випадку зміни будь-яких відомостей, зазначених у графіку платежів, Позичальник зобов’язаний
звернутися до Кредитодавця для підписання графіку платежів у новій редакції.
Позичальник
ПІБ

Кредитодавець
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ
ОПЕРАЦІЇ»
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