Додаток до
Правил про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»
№ 22-З «12» липня 2021 року
_________________________
Директор Корецька І.С.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПОЗИКИ
м. _________________

« » __________ 20__р.

_________________________________________________________ (далі – «Позикодавець»),
в особі _________________________________________, що діє на підставі ______________, з однієї
сторони та
__________________________________________________________ (далі - «Позичальник»),
паспорт серії ____ № ______, виданий __________________________________________, РНОКПП
____________________, зареєстрований (на) ______________________________________, що має
номер телефону ______________________, з другої сторони (надалі разом – «Сторони» та окремо –
«Сторона») уклали цей Договір позики (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 (_______________________________) (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. Позика
надається за вирахуванням комісії вказаної в п. 1.4 Договору з суми, що підлягає одержанню
Позичальником у користування, шляхом перерахування на банківську картку Позичальника
________________________.
1.2. Позика надається Позичальнику виключно за допомогою Веб-сайту Позикодавця (https://egroshi.com), за умови ідентифікації та верифікації Позичальника та використання електронного
підпису одноразовим ідентифікатором згідно Закону України «Про електронну комерцію».
Позичальник підтверджує, що усвідомлює наслідки підписання цього Договору аналогом
власноручного підпису - електронним підписом одноразовим ідентифікатором, і погоджується з
такою формою укладення Договору та з його наслідками.
1.3. Строк кредитування (строк позики) за цим Договором складає __ (___________) календарних
днів, позика має бути повернута у термін до __.__.____ року включно.
1.4. Винагороду Позикодавця складає одноразова комісія у розмірі _____%, але не меньше
_______грн. від Суми позики, вказаної в п. 1.1 Договору позики, що підлягає сплаті в момент
надання позики та утримується Позикодавцем згідно п. 1.1 Договору.
1.4.1. Також комісія за обслуговування позики складає ____% від Суми позики, вказаної в п. 1.1
Договору позики, щоденно.

1.4.1.1. Комісія за обслуговування позики нараховується протягом строку указаного у п.1.3
Договору та збільшується до ____% від Суми позики за кожен день обслуговування у разі
продовження строку дії позики за ініціативою Позичальника або прострочення виконання. У разі
прострочення виконання грошових зобов’язань Позичальником, комісія за обслуговування
перераховується за весь строк кредитування та встановлюється на рівні ____% за кожен день
обслуговування.
1.4.2. З метою надання можливості Позичальнику самостійно, безперешкодно та у будьякий час
отримувати інформацію щодо його кредитних зобов’язань за Договором Позикодавець забезпечує
функціонування особистого кабінету Позичальника, створеного на сайті www.e-groshi.com,
протягом усього строку користування Позичальником кредитними коштами. Комісія за
обслуговування особистого кабінету Позичальника складає _____ гривень за тиждень та
нараховується з наступного дня за днем отримання Позики до дня повного виконання своїх
зобов'язань Позичальником за цим Договором.
1.5. Відсоток за користування коштами за Договором позики обчислюються за кількість
календарних днів користування позикою на наступних умовах:
1.5.1. Протягом строку позики, встановленого пунктом 1.3 Договору, розмір відсотоків за
користування коштами складає:
- _____ % від суми позики щоденно, що за календарний рік становить ____% річних. У разі
дострокового повернення всієї суми позики, Позичальник повинен сплатити проценти за фактичний
строк користування позикою, встановлений п. 1.3 Договору.
1.5.2. Орієнтовна загальна вартість позики складається із розміру Суми позики, тобто суми
коштів, яка надана Позичальнику згідно п.1.1. цього Договору та загальних витрат за договором,
тобто витрати Позичальника, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням Суми
позики, включаючи проценти за користування, комісії та супровідні послуги, пов’язані з наданням,
обслуговуванням і поверненням Суми позики, які сплачуються Позичальником згідно умов цього
Договору, та становить _____ гривень.
1.5.3. Орієнтовна реальна річна процентна ставка за Позикою розраховується Позикодавцем у
відповідності до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної
вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки, затвердженої Постановою
Правління Національного банку України 11.02.2021р. за № 16 та визначається у Графіку платежів
цього Договору, що наведений в Додатку 1 та є невід’ємною частиною цього Договору.
1.6. Позика надається на споживчі цілі. Сума позики може бути використана Позичальником для
будь-якої мети, що не заборонена цим Договором або чинним законодавством України.
1.7. Деталізована інформація щодо визначення сукупної вартості позики при нарахуванні
відсотків за користування коштами у відповідності до пункту 1.5.1 Договору, комісій та плати за
супровідні послуги зазначена у Графіку платежів цього Договору, що наведений в Додатку 1 та є
невід’ємною частиною цього Договору.
1.8. Порядок та умови відмови від надання та одержання Позики:
1.8.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору
відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових
коштів.
1.8.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Позикодавця у письмовій
формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних
цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку, визначеному
законодавством) до закінчення строку встановленого у п. 1.8.1. цього Договору.
1.8.3. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально
або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

1.8.4. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
Договору (але не пізніше дня закінчення строку надання Позики) Позичальник зобов’язаний
повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за
період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
1.8.5. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від
Договору.
1.8.6. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо супровідних послуг, що
були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Позикодавець
або третя сторона зобов’язані повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі супровідні
послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про
відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від
Договору у порядку, визначеному законодавством.
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 банківську картку, номер якої надано Позичальником.
2.1.1.2. Вимагати від Позичальника повернення суми позики, відсотків за користування коштами,
сплати штрафних санкцій (пеня, штраф) та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим
Договором та Правилами про надання коштів у позику, у тому числі й на умовах фінансового
кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» (далі – Правила), які є невід’ємною частиною
цього Договору.
2.1.1.3. Вимагати у Позичальника дострокового повернення позики, відсотків за користування
коштами, комісій за обслуговування Договору позики та компенсації збитку у формі упущеної
вигоди у наступних випадках:
- Позичальник надав Позикодавцю недостовірні відомості для укладення цього Договору;
- Позичальник на дату укладання (підписання) Договору позики мав право на отриманняпільг,
передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей» у вигляді заборони нарахування процентів за користування Позикою та штрафних санкцій
за прострочення виконання зобов’язання та не надав Позикодавцю інформацію та підтверджуючі
документи про такі пільги;
- 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. Подавати до обслуговуючого Позичальника банку заявку на безспірне списання
грошових коштів з банківської картки Позичальника для повного погашення Заборгованості, в тому
числі відсотків за користування коштами, комісій та штрафних санкцій (пеня, штаф), в разі їх
наявності.
2.1.1.5. Відступити (в тому числі продати право вимоги) право вимоги за цим Договором третій
особі або залучити обрану Позикодавцем колекторську компанію до взаємодії з Позичальником у
разі допущення останнім прострочення виконання та/або неналежного виконання за цим Договором
з безпосередньою передачею персональних даних Позичальника. Передача персональних даних
Позичальника за цим пунктом не є несанкціонованим розголошенням персональних даних у
розумінні Закону України «Про захист персональних даних» так як здійснюється згідно правочину
та з метою захисту прав кредитора.

2.1.1.6. Для цілей ідентифікації та верифікації Позичальника в рамках виконання обов’язків
суб’єкта первинного фінансового моніторингу, перевірки на предмет платоспроможності та
встановлення бездоганної фінансової репутації, Позикодавець має право звертатись до близьких
осіб, третіх осіб, зазначених Позичальником самостійно, як контактні особи, здійснювати пошук
інформації у відкритих джерелах та інтернет-ресурсах, запитувати інформацію у бюро кредитних
історій відносно Позичальника.
2.1.1.7. При порушенні умов цього Договору, взаємодіяти з контактними, близькими та/або
третіми особами, які пов’язані з Позичальником особстими, сімейними, фінансовими,
професійними, діловими або іншими зв’язками з метою інформування про факти порушення
грошового зобов’язання та наслідки такого порушення для Позичальника. При цьому обов’язок
щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних Позикодавцю, новому
кредитору, колекторській компанії покладається на Позичальника.
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 законодавством України.
2.1.2.4. Виконувати зобов’язання, що передбачені цим Договором у тому числі щодо належного
повідомлення Позичальника про відступлення права вимог за цим Договором та/або залучення
визначеної Позикодавцем колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості.
Позикодавець у випадку відступлення права вимоги за цим Договором новому кредитору,
зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги повідомити Позичальника
про такий факт та про передачу персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про
нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному
реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв'язку
— номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).
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 проценти
за строк користування позикою встановленого п.1.3. цього Договору. Додаткову плату, пов’язану з
достроковим поверненням Позики Позичальник не сплачує.
2.2.1.2. Отримувати інформацію з питань надання Позикодавцем фінансових послуг право на
отримання якої закріплено закодавством України.
2.2.1.3. Звернутися до Позикодавця з аргументованою заявою щодо пролонгації строку
кредитування чи реструктуризації заборгованості за цим Договором.
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, наявності особливого статусу, що надають право на
пільги та/або знижки, свого фінансового стану, мети отримання позики.
2.2.2.2. Своєчасно повернути позику, відсотки та комісії 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 повернення Позики за цим Договором у повному обсязі
сплатити відсотки за користування коштами виходячи з фактичного строку користування позикою,
комісії та штрафні санкції (пеня, штраф).
2.2.2.5. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.
Порядок повернення позики, нарахування та сплати процентів закористування
позикою, штрафних санкцій (пеня, штраф)
3.1. Позичальник зобов’язаний здійснювати повернення позики, нарахованих процентівта
комісій на умовах, встановлених цим Договором. Сторони досягли згоди у тому, що повернення
позики та сплата процентів за користування позикою та передбачених Договором комісій
здійснюватиметься у відповідності до умов цього Договору та Додатку №1 до цього Договору.
Позикодавець надає Позичальнику інформацію про актуальний стан заборгованості шляхом
щотижневого направлення СМС-повідомлення на телефонний номер Позичальника
+380663753392. За отримання кожного СМС-повідомлення про актуальний розмір заборгованості
Позичальнику нараховується комісія у розмірі 12.00 (дванадцять гривень 00 копійок.) гривень.
3.2. Нарахування та сплата процентів за цим Договором обчислюються виходячи зі строкупозики
згідно п.1.3. цього Договору. При цьому пеня нараховується з першого дня прострочення 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, нарахованівідсотки за
користування коштами, комісії та штрафні санкції (пеня, штраф) у разі несвоєчасного повернення
Позики Позичальником, підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі
суми заборгованості на поточний рахунок Позикодавця.
Фактом оплати вважається надходження грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.
Погашення заборгованості за Договором Позичальник здійснює самостійно. При цьому,
Позичальник має право уповноважити третю особу на погашення заборгованості, та підтверджує
що погашення заборгованості не є нерозривно пов’язаним з особою Позичальника.
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
платежів згідно підпункту 1.5.1 Договору;
- у другу чергу – повернення суми позики наданої Позичальнику у відповідності до Графіку
платежів.
3.4.1. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором
у повному обсязі ця сума погашає вимоги Позикодавця у такій черговості:
- у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Позики та прострочені
проценти за користування Позикою;
- у другу чергу сплачуються сума Позики та проценти за користування Позикою;
- у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.
3.5. У разі прострочення сплати Заборгованості за договором позики, повернення позики
Позикодавцю, сплата відсотків за користування коштами штрафних санкції (пеня, штраф) у разі
несвоєчасного повернення заборгованості Позичальником, тощо здійснюється у такій черговості:
- у першу чергу – штраф передбачений п. 4.3.2 Договору.
- у другу чергу – Позичальник сплачує пеню за прострочення виконання зобов’язання згідно
з пунктом 4.3.1. Договору;
- у третю чергу – пеню за прострочення виконання зобов’язання згідно підпункту 4.3.
Договору;
- у четверту чергу нараховані проценти за користування позикою у відповідності до Графіку
платежів згідно підпункту 1.5.1 Договору;
3.

- у п’яту чергу – сума позики, надана Позичальнику у відповідності до Графіку платежів.

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. У разі прострочення виконання цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити ___
% від суми позики за кожен день прострочення з першого дня прострочення.
4.3.1. У разі прострочення сплати заборгованості за цим Договором більше ніж на 30
календарних днів, пеня згідно п.4.3. цього Договору збільшуються на __ %. Тобто загальна сума з
31 дня прострочення буде становити __ % від суми позики за кожен день прострочення до дня
повного погашення заборгованості за позикою, включаючи день погашення, які Позичальник
зобов’язується сплатити Позикодавцю.
4.3.2. У разі прострочення сплати заборгованості за цим Договором більш ніж на 61 днів,
Позичальник зобов’язується додатково сплатити штраф у розмірі половини (50%) суми Позики,
визначену відповідно п. 1.1. Договору. Штраф включає в себе витрати Позикодавця на
повідомлення різними способами (телефонним дзвінком, смс-повідомленням, надсиланням
поштових повідомлень, повідомлень на електронну адресу) Позичальника про заборгованість,
розшук Позичальника для врегулювання у досудовому порядку спору, та інші витрати пов’язані з
захистом своїх прав Позикодавцем.
4.3.3. У разі, коли Позичальник на дату укладання (підписання) Договору позики мав право
на отримання пільг, передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» у вигляді заборони нарахування процентів за користування
Позикою та штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання та не надав Позикодавцю
інформацію та підтверджуючі документи про такі пільги, Позичальник зобов’язаний компенсувати
Позикодавцю збиток у формі упущеної вигоди, що становить 50% (п’ятдесят) відсотків від суми
Позики. Така компенсація зараховується позачергово.
У випадку сплати Позичальником будь-якої суми відсотків до дати повідомлення
Позикодавця про право Позичальника на зазначені пільги, нараховані відсотки коригуються, а
сплачена сума грошових коштів направляється в рахунок погашення суми Позики. Якщо після
такого погашення, суми коштів на рахунку Позикодавця залишаються кошти, сплачені
Позичальником, такі кошти направляються Позикодавцем в рахунок компенсації збитку у формі
упущеної вигоди за подання недостовірної інформації у розмірі, передбаченому цим пунктом
Договору. Якщо після зарахування зазначених коштів в рахунок компенсації збитку у формі
упущеної вигоди, на рахунку Позикодавця залишаються кошти, Позичальник має право подати
заяву про повернення такого залишку коштів, зазначивши у такій заяві точну суму до повернення
та реквізити, за якими слід здійснити повернення.
4.4. Розірвання цього Договору чи закінчення строку кредитування не звільняє Сторони від
відповідальності за порушення умов, неналежне виконання цього Договору, яке мало місце під час
дії цього Договору.
4.5. Позикодавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки для Позичальника
у результаті навмисної або необережної передачі ним його облікових даних до Особистого кабінету
третім особам та/чи неналежне збереження Позичальником своїх облікових даних, у результаті чого
доступ до Особистого кабінету Позичальника отримали треті особи.

4.6. 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 за цим
Договором 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,такий
спір вирішується у судовому порядку згідно юрисдикції та підвідомчості за чинним законодавством
України.
6. Порядок внесення змін та доповнень, припинення, розірвання Договору
6.1. Цей Договір набирає чиності з моменту отримання Позичальником позики та діє
довиконання Сторонами всіх зобов`язань по ньому. Внесення змін та доповнень до цього Договору
здійснюється шляхом укладання сторонами додаткових угод у письмовій формі. Всі зміни, додатки
та доповнення є невід’ємною частиною Договору.
6.2. У разі надходження на поточний рахунок Позикодавця грошових коштів відПозичальника в
достатньому обсязі для сплати Позики, зобов’язання Позичальника вважаються належно
виконаними. У такому випадку Договір позики припиняє свою дію з дати зарахування грошових
коштів на рахунок Позикодавця у зв’язку з належним виконанням.
6.3. У разі пролонгації Строку позики за Договором, Позичальник повинен
сплатитиПозикодавцю комісію у розмірі ____% від несплаченої Суми Позики, проте не менше ___
гривень, за вчинення Позикодавцем дій, пов’язаних з оформленням та укладанням додаткової угоди
про пролонгацію Строку позики.
6.4. У разі зміни істотних умов Договору шляхом реструктуризації кредитноїзаборгованості,
Позичальник повинен сплатити Позикодавцю комісію у розмірі ____% від несплаченої Суми
Позики, проте не менше _____ гривень, за вчинення Позикодавцем дій, пов’язаних з оформленням
та укладанням додаткової угоди про реструктуризацію заборгованості.
6.5. У
разі
оформлення фінансових
канікул,
Позичальник повинен
сплатити
Позикодавцюкомісію за коригування у розмірі ___% від несплаченої Суми Позики, проте не менше
_____ гривень, за вчинення Позикодавцем дій, пов’язаних з оформленням фінансових канікул.
6.6. Дія Договору припиняється:
6.6.1. за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.
6.6.2. у інших випадках, передбачених діючим законодавством України та цим Договором.
6.7. Договір може бути розірваний:
6.7.1. За ініціативою Позикодавця у разі:
6.7.1.1. Позичальник надав Позикодавцю недостовірну інформацію для укладання цього
Договору;
6.7.1.2. відкриття провадження судом по справам з майновими вимогами доПозичальника,
враховуючи надання зустрічних позовів відносно Позичальника, а також відкриття
виконавчого впровадження з майновими вимогами до Позичальника, виявлення інших
боргів Позичальника, тощо;
6.7.1.3. в інших випадках, визначених п.2.1.1.3. цього Договору.
6.7.2. За ініціативою Позичальника:
6.7.2.1. у судовому порядку;

6.7.3.
В інших випадках, передбачених діючим законодавством України та цим Договором.
6.8. Дострокове припинення чи розірвання Договору не звільняє Позичальника відзобов’язання
повернути позику та сплатити проценти за користування грошовими коштами наданими у позику
за фактичний на день припинення чи розірвання Договору.
7. Порядок врегулювання простроченої заборованості
7.1. Позикодавець та/або новий кредитор можуть самостійно здійснювати врегулювання
простроченої заборгованості та/або залучати до врегулювання простроченої заборгованості
колекторську компанію.
7.2. Позикодавець та/або новий кредитор та/або колекторська компанія здійснюють діяльність з
врегулювання простроченої заборгованості шляхом:
- безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори або особисті зустрічі). Проведення
особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години за умови, що особа, з якою здійснюється
взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту
зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають
обов’язковому попередньому узгодженню;
- надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, утому
числі без залучення працівника Позикодавця, шляхом використання програмного забезпечення або
технологій у тому числі з використанням штучного інтелекту та смс розсилок;
- надсилання поштових відправлень із позначкою «Вручити особисто» за місцемпроживання чи
перебування або за місцем роботи фізичної особи, згідно даних наданих Позичальником при
реєстрації на сайті Позикодавця та/або які установлені додаткого Позикодавцем у процесі
здійснення комунікацій з Позичальником.
7.2.1. Способи комунікації з Позичальником згідно п.7.2. цього Договору розповсюджуються на
Позикодавця, залучену особу до врегулювання простроченої заборгованості, а також у повному
обсязі підлягають застосування Новим кредитором у разі відступлення права вимоги за цим
Договором.
7.3. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує, що надав згоду Позикодавцю на
передачу третім особам, в тому числі близьким особам, контактним та особам, пов`язаним
особистими, сімейними, фінансовими, професійними та діловими відносинами, інформації, що
стосується його простроченої заборгованості.
7.3.1. Позичальник підтверджує, що ознайомлений з інформацією про кримінальну
відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання,
зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.
7.4. Позикодавець має право з метою інформування Позичальника про необхідність виконання
зобов’язань за цим Договором та з метою донесення інформації щодо наслідків невиконання
зобов’язань, при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з близькими та третіми
особами, персональні дані яких передані Позикодавцю Позичальником у процесі укладення,
виконання та припинення цього Договору, а також персональні дані яких містяться у матеріалах та
даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості.
7.4.1. Обов’язок щодо отримання згоди таких близьких та третіх осіб на обробку
їхніхперсональних даних до передачі таких персональних даних Позикодавцю покладається на
Позичальника.
7.4.2. Зазначення Позичальником у заявці на отримання позики персональних данихблизьких та
третіх осіб підтверджує отримання Позичальником їх згоди на обробку їх персональних даних в
обсязі, зазначеному Позичальником, для взаємодії з ними з питання врегулювання простроченої
заборгованості Позичальника.

7.4.3. Взаємодії з близькими, контактними та/або третіми особи з приводу
врегулюванняпростроченої заборгованості Позичальника здійснюються до отримання
Позикодавцем чіткої та однозначної відмови від взаємодії від вказаних осіб.
7.5. Позичальник підтверджує, що попереджений та надає згоду на те, що Позикодавецьмає
право здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії та/або взаємодії із Позичальником,
його близькими особами, представником, спадкоємцем або третіми особами, взаємодія з якими
передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або
звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників
врегулювання простроченої заборгованості.
7.6. Позичальник також підтверджує, що його близькі особи, представник, спадкоємецьабо треті
особи, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію,
попереджені про таке фіксування.
8. Інші умови Договору
8.1. Інформація, що міститься в цьому Договорі та її зміст вважатиметься конфіденційноюу
відповідності до ч.2 ст. 21 Закону України «Про інформацію». При цьому, віднесення цієї
інформації до конфіденційної не є обставиною, що будь-яким чином обмежує право Сторін на
звернення до суду у випадку не виконання іншою стороною Договору своїх зобов’язань, а також не
є обставиною, що будь-яким чином обмежує чи унеможливлює реалізацію Позикодавцем свого
права відступлення права вимоги за Договором та/або залучення колекторської компанії для
врегулювання простроченої заборгованості Позичальника.
8.2. Уклавши цей Договір Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністюрозуміє,
зобов’язується і погоджується неухильно дотримуватись Правил, які регламентують порядок
надання грошових коштів у позику фізичним особам, текст яких розміщено на Сайті Позикодавця.
8.3. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в Розділі 9
цього Договору.
8.4. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду не стаєнаслідком
недійсності всього Договору, та у будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового
зобов’язання повернути позику та сплатити проценти за користування позикою.
8.5. Позичальник підтверджує, що:
До укладення цього Договору Позичальник отримав від Позикодавця інформацію,
щовизначена у частині другій статті 12, статті 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»,а також всю необхідну інформацію про
споживчий кредит і умови кредитування відповідно до норм чинного законодавства України (в т.ч.
відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», частин другої та третьої статті 9
Закону України «Про споживче кредитування». Позичальник погодився з тим, що вся надана йому
інформація є повною і зрозумілою і надана без нав'язування придбання фінансової послуги
Позикодавця.
Позичальник повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про
захистперсональних даних», про обсяг персональних даних, мету їх обробки, та те, що володільцем
та розпорядником персональних даних є Позикодавець та не заперечує проти використання своїх
персональних даних Позикодавцем з дотриманням умов цього Договору та чинного законодавства
України.
Інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист
правспоживачів та забезпечує вірне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без
нав’язування її придбання.

До укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки,
навикористання, 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 метоюоцінки
фінансового стану Позичальника та його спроможність виконати зобов’язання за Договором
позики.
Надав згоду на те, що Позикодавець має право звернутись за інформацією профінансовий
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’язаньПозичальника 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, та інших засобів правового захисту,
які не вимагають надання попередньої згоди Позичальника.
8.6. Послуги банківської установи за перерахування коштів на поточний рахунокПозикодавця
оплачуються Позичальником самостійно.
8.7. Усі
неврегульовані
цим
Договором
правовідносини
Сторін
регулюються
чиннимзаконодавством України.
8.8. До правовідносин за цим Договором встановлюється загальний строк позовноїдавності що
за визначенням статті 257 Цивільного кодексу України складає 3 (три) роки.
8.9. Сторони дiйшли згоди з усiх iстотних умов Договору, у тому числі погодили тавизначили
Графік платежів згідно додатку 1 невід’ємною частиною цього Договору, при цьому з усіх питань,
неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.10.
Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках,
якімають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.11.
Сторони повідомляють одна одну та гарантують, що не мають обмежень
вповноваженнях щодо укладення/підписання цього Договору та мають усі повноваження діяти від
імені Сторони цього Договору.
8.12.
Сторони також погоджуються з тим, що укладення цього Договору в повній
мірівідповідає їх інтересам, та жодна із Сторін не буде оскаржувати у майбутньому дійсність цього
Договору (в цілому або його окремих положень) в судовому порядку.
-

9. Реквізити та підписи сторін
ПОЗИКОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
Електронний підпис
__________________________/директор/

ПОЗИЧАЛЬНИК
______________________________
______________________________
______________________________
Електронний підпис
___________________________/ПІП/

Додаток 1 До Договору позики №_____-________ від __ _____20__р.
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Цей Графік містить розрахунок реальної річної ставки та загальної вартості позики, а саме:
№
з/п

Види платежів за кредитом

Платежі за супровідні послуги

кредитного
посередника
(за наявності)

кредитодавця

1

2

3

4

5

6

7

8

9.1

9.2

9.3

9.4

10

1

Дата видачі

-

- Сума

Сума

проценти

0.00

Комісія

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ЧСК

позики

Комісія

0.00

0.00

третіх осіб

11

12

13

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

16

17

18

0.00 0.00

-

-

0.00 0.00

-

-

за
видачу

2

Дата
повернення

Строк

Сума

Сума

кредитування

платежу

позики

проценти Комісія за
використання

0.00

0.00 Комісія
за ОК

за СМС

Усього

x

Строк

Сума

Сума

кредитування

платежу

позики

проценти

Комісія за
використання

Комісія
за
видачу

0.00

Комісія
за ОК

Комісія

0.00

за СМС

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Реальна

Загальна

річна

вартість

процентна кредиту
ставка

2. Графік платежів затверджений Постановою Правління Національного банку України від 11.02.2021р. № 16 "Про
затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для
споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит".
3. Цей Графік платежів складений у двох оригінальних примірниках та є невід'ємною частиною Договору позики № _______________ від « » _______ 20__р.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
Електронний підпис
_____________________
/директор/

ПОЗИЧАЛЬНИК
______________________________
______________________________
______________________________
Електронний підпис
___________________________/ПІП/

