Договір позики № ___ від ___

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЛФІН» (далі - Позикодавець), в
особі директора Веселого Іллі Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони
та ___ПІБ_________, паспорт серії ___________, виданий ______________ ___________
року, ІПН _______________, (далі - Позичальник), з другої сторони, разом по тексту «Сторони» уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Позикодавець надає Позичальникові на умовах, що передбачені даним Договором,
грошові кошти в позику в сумі __________ гривень (__________ гривень 00 копійок) (далі –
Сума позики) на умовах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов’язується
повернути позику та сплатити проценти за користування позикою, зазначені у п.1.5. цього
Договору.
1.2. Позика надається Позичальнику виключно за допомогою Веб-сайту Позикодавця
(https://creditup.com.ua), за умови ідентифікації Позичальника та використання електронного
цифрового підпису одноразовим ідентифікатором.
1.3. Строк позики за цим Договором складає ___ днів, позика має бути повернута згідно
Графіку розрахунків (додаток до Договору) до _______ 2016 року.
1.4. Цей Договір є укладеним з моменту перерахування суми позики на банківський рахунок,
вказаний Позичальником та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за
Договором.
1.5. Строк та проценти за користування позикою за Договором позики обчислюються за
фактичну кількість календарних днів користування позикою на наступних умовах:
1.5.1. Протягом строку позики, встановленого пунктом 1.3 Договору, розмір основних
процентів
складає:
- ___ % від суми позики, але не менше ніж ___ (______ гривень ___ копійок) за перший день
користування позикою;
- ___ % від суми позики, щоденно, за кожен день користування позикою, починаючи з
другого дня в межах строку позики, зазначеного в п.1.3 цього Договору.
При цьому, нарахування процентів проводиться в момент внесення Позичальником коштів
на погашення позики та належних на дату погашення платежів.
1.5.2. У разі якщо Позичальник не повернув суму позики у строк встановлений пунктом 1.3
Договору, нарахування процентів, встановлених пунктом 1.5.1 Договору, проводиться за
фактичну кількість календарних днів користування позикою та до дня повного погашення
заборгованості за позикою, включаючи день погашення. Крім того, додатково до основних
процентів, на вимогу Позикодавця, доведену до Позичальника шляхом розміщення
відповідного повідомлення у ____________________, Позичальник зобов'язаний сплатити
___ % від суми позики за кожен день прострочення. При цьому нарахування процентів
проводиться в момент внесення Позичальником коштів на погашення позики та належних
на дату погашення платежів.

1.6. У разі повернення суми позики та сплати процентів за користування позикою протягом 3
(трьох) днів після закінчення строку, визначеного п. 1.2 цього Договору позики, нарахування
додаткових процентів у відповідності до пункту 1.5.2 Договору не проводиться, в іншому
випадку, проценти нараховуються відповідно до умов пункту 1.5.2. цього Договору.
1.7. Позика надається на споживчі цілі.
1.8. Деталізована інформація щодо визначення сукупної вартості позики при нарахуванні
основних процентів у відповідності до пункту 1.5.1 Договору зазначена у Графіку
розрахунків, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2. Права та обов’язки сторін
2.1. Права та обов’язки Позикодавця.
2.1.1. Позикодавець має право:
2.1.1.1.Відмовити у видачі позики у разі відсутності технічної можливості перерахувати
Позичальнику кошти на банківський рахунок.
2.1.1.2.Вимагати від Позичальника повернення суми позики, процентів за користування
позикою та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором та Правилами
надання грошових коштів у вигляді позики Товариством з обмеженою відповідальністю
«ВЕЛЛФІН» (далі – Правила), які є невід’ємною частиною цього Договору.
2.1.1.3.Вимагати у Позичальника дострокового повернення позики, сплати процентів за
користування позикою, комісій за обслуговування Договору позики у наступних випадках:
 Позичальник надав Позикодавцю недостовірні відомості для укладення цього
Договору;
 Внесення негативної інформації про позичальника до Бюро кредитних історій;
 Відкриття провадження судом по справам з майновими вимогами до Позичальника,
враховуючи подання зустрічних позовів відносно Позичальника, а також відкриття
виконавчого провадження з майновими вимогами до Позичальника, виявлення інших
боргів Позичальника.
2.1.1.4. Здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника
для повного погашення Заборгованості.
2.1.2.Позикодавець зобов’язаний:
2.1.2.1. Прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі
дострокове), як частинами так і у повному обсязі.
2.1.2.2. Повідомити Позичальника про зміну даних, визначених п.8 цього Договору протягом
3 (трьох) днів, з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного
повідомлення через Особистий кабінет чи/або шляхом СМС- інформування, тощо.
2.1.2.3. На вимогу Позичальника надавати інформацію, щодо послуг які надає Позикодавець,
а також право на отримання якої закріплено в законах України.
2.1.2.4. Виконувати зобов’язання, що передбачені цим Договором.
2.2.Права та обов’язки Позичальника.
2.2.1. Позичальник має право:

2.2.1.1. Достроково повернути позику як частинами так і в повному обсязі, сплативши всі
проценти за користування позикою за строк фактичного користування позикою.
2.2.1.2. Отримувати інформацію з питань надання фінансових послуг Позичальника, щодо
послуг які надає Позикодавець, інформацію, право на отримання якої закріплено в законах
України.
2.2.1.3. Звернутися до Позикодавця з питання пролонгації терміну дії Договору.
2.2.1.4. Інші права визначені цим Договором.
2.2.2. Позичальник зобов’язаний:
2.2.2.1. Надати Позикодавцю усі необхідні документи для укладення цього Договору та
достовірну інформацію щодо своєї особи, свого фінансового стану, мети отримання позики.
2.2.2.2. Своєчасно повернути позику, проценти за користування позикою в порядку,
визначеному цим Договором.
2.2.2.3. Про зміну даних, зазначених в п.8 цього Договору, повідомляти Позикодавця
протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного
повідомлення через Особистий кабінет.
2.2.2.4. У випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором у повному обсязі
сплатити проценти за користування позикою, виходячи з фактичного строку користування
позикою.
2.2.2.5. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.
3. Порядок повернення позики, нарахування та сплати процентів за користування позикою.
3.1. Позичальник зобов’язаний здійснювати повернення позики та нарахованих процентів на
умовах, встановлених цим Договором. Сторони досягли згоди у тому, що повернення позики
та сплата процентів за користування позикою здійснюватиметься у відповідності до умов
цього договору та Графіку розрахунків .
3.2. Строк та проценти за користування позикою та нарахування процентів за цим
Договором обчислюються за фактичну кількість календарних днів користування позикою.
При цьому, проценти за користування позикою нараховуються з дня надання позики
позичальнику (день перерахування грошових коштів на банківський рахунок Позичальника)
до дня повного погашення Заборгованості за позикою (зарахування на поточний рахунок
Позикодавця), включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок
заборгованості за позикою.
3.3. Заборгованість за договором позики, що включає в себе суму позики, нараховані основні
проценти, додаткові проценти у разі несвоєчасного повернення заборгованості
Позичальником, підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми
заборгованості на поточний рахунок Позикодавця у строк, встановлений Договором позики.
3.4. При отриманні Позикодавцем коштів для виконання зобов’язань Позичальника,
Позикодавець направляє такі кошти на погашення Заборгованості в такій черговості:
 у першу чергу - нараховані проценти за користування позикою у відповідності до
Графіку розрахунків згідно підпункту 1.5.1;

 у другу чергу – повернення суми позики наданої Позичальнику у відповідності до
Графіку розрахунків.
3.5. У разі прострочення сплати Заборгованості за договором позики, повернення позики
Позикодавцю та сплата основних процентів, додаткових процентів у разі несвоєчасного
повернення заборгованості Позичальником, тощо здійснюється у такій черговості:
 у першу чергу – Позичальник сплачує додаткові проценти за користування позикою
згідно підпункту 1.5.2, за умови їх нарахування;
 у другу чергу – нараховані проценти за користування позикою у відповідності до
Графіку розрахунків згідно підпункту 1.5.1;
 у третю чергу – сума позики, надана Позичальнику у відповідності до Графіку
розрахунків.
3.6. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно у національній грошовій
одиниці України – Гривні.
4. Відповідальність сторін
4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно умов цього
Договору та чинного законодавства України.
4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання,
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за
порушення умов, неналежне виконання цього Договору, яке мало місце під час дії цього
Договору.
4.4. У разі смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії договору чи/або
до моменту виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором, всі права та обов’язки
щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку визначеному чинним
законодавством України.
5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спори та непорозуміння/розбіжності щодо укладання, виконання, розірвання, зміни,
визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що
стосуються цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.2. У разі, якщо сторони не можуть досягти згоди із спірних питань шляхом переговорів, то
такий спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
6. Порядок внесення змін та доповнень, припинення, розірвання Договору.
6.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору укладається шляхом укладання
сторонами додаткових угод. Всі зміни, додатки, та доповнення є невід’ємною частиною
Договору.
6.2. У разі надходження на поточний рахунок Позикодавця грошових коштів від
Позичальника в достатньому обсязі для сплати Заборгованості, зобов’язання Позичальника
вважаються належно виконаними у такому випадку Договір позики припиняє свою дію з
дати зарахування грошових коштів на рахунок Позикодавця.
6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються шляхом підписання
додаткової угоди.

6.4. Дія Договору припиняється:
6.4.1. за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.
6.4.2. у інших випадках, передбачених діючим законодавством України та цим Договором.
6.5. Договір може бути розірваний:
6.5.1. за ініціативою Позикодавця у разі:
6.5.1.1. позичальник надав Позикодавцю недостовірну інформацію для укладання цього
Договору;
6.5.1.2. Відкриття провадження судом по справам з майновими вимогами до Позичальника,
враховуючи надання зустрічних позовів відносно Позичальника, а також відкриття
виконавчого впровадження з майновими вимогами до Позичальника, виявлення інших боргів
Позичальника, тощо.
6.5.2. За ініціативою Позичальника:
6.5.2.1.у судовому порядку за ініціативою Позичальника, за умов виконання Позичальником
зобов’язань за цим Договором.
6.5.3. В інших випадках, передбачених діючим законодавством України та цим Договором.
6.6. Дострокове припинення чи розірвання Договору не звільняє Позичальника від
зобов’язання повернути позику та сплатити нараховані проценти за використання грошових
коштів наданих у позику за фактичний строк користування позикою у день припинення чи
розірвання Договору.
6.7. Сторони мають право укладати додаткову угоду, змінити Графік розрахунку.
7. Інші умови Договору
7.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Правила надання грошових коштів у вигляді
позики Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЛФІН» (далі – Правила), які
регламентують порядок надання грошових коштів у позику фізичним особам.
7.2. Уклавши цей Договір Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю
розуміє, зобов’язується і погоджується неухильно дотримуватись Правил, текст яких
розміщено на Сайті Позичальника.
7.3. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в Розділі
8 цього Договору.
7.4. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду не стає наслідком
недійсності всього Договору, та у будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового
зобов’язання повернути позику та сплатити проценти за користування позикою.
7.5. Позичальник підтверджує, що:
 До укладення цього Договору Позичальник отримав від Позикодавця інформацію, що
визначена частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», та в частині другій статті 11
Закону України «Про захист прав споживачів»;

 Позичальник повідомлений про свої права згідно частини шостої статті 11 Закону
України «Про захист прав споживачів»;
 Позичальник повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист
персональних даних»;
 Інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав
споживачів та забезпечує вірне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без
нав’язування її придбання.
 До укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на
використання, в якості аналога власноручного підпису, для підписання цього
Договору електронного цифрового підпису одноразовим ідентифікатором, який
надається Позикодавцем ;
 Надав згоду на передачу та обробку Позикодавцем своїх персональних даних з метою
оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможність виконати зобов’язання
за Договором позики.
 Надав згоду на те, що Позикодавець має право звернутись за інформацією про
фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов’язані з Позичальником
особистими, сімейними, професійними, діловими або іншими стосунками.
 Надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань
Позичальника перед Позикодавцем, на підставі цього Договору Позикодавець має
право передати персональні дані Позичальник третім особам (включаючи але не
обмежуючись, Бюро кредитних історій, кредитним установам, колекторським
компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення Заборгованості за
цим Договором, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового захисту.
7.6. Уклавши цей Договір Позичальник автоматично стає учасником Програми лояльностi,
умови якої регламентуються Офiцiйними правилами програми лояльностi, та є невід'ємною
частиною Правил надання грошових коштiв у виглядi позики Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ВЕЛЛФІН» та підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє,
зобов’язується і погоджується неухильно дотримуватись Правил програми лояльностi, текст
яких розміщено на Сайті Позичальника.
7.7. Усі неврегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним
законодавством України.
7.8. До правовідносин за цим Договором встановлюється загальний строк позовної давності
що за визначенням статті 257 Цивільного кодексу України складає 3 (три) роки.
8. Реквізити та підписи сторін.
ПОЗИЧАЛЬНИК:
ПІБ
Паспорт
виданий

серія/номер/ким,

Місце реєстрації
ІПН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВЕЛЛФІН»
коли, 03061, м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 48
ЄДРПОУ: 39952398,
п/р 26501014770201
в ПАТ «Альфа Банк», код банку (МФО) 300346
Тел: +38 (044) 455 35 38
E-mail: stvelfin@gmail.com

Електронний підпис
_______________/________________/
(аналог власноручного підпису)

Директор
ТОВ «ВЕЛЛФІН»
Веселий І.О.
Електронний підпис /________________/
(аналог власноручного підпису)

