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КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ____ 
м. Київ   «__» ________ 202_ року 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП» (надалі – 

«Фінансова установа»), ідентифікаційний код юридичної особи 36413053, місцезнаходження: 01034, 
м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б яке є фінансовою установою відповідно до законодавства України 
(Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК № 56 від 30.04.2009р.), в особі Директора Сої 
Віталія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  

Громадянин(ка) України ____________________, «__»____ ____р.н., паспорт громадянина України 
_____________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними 
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: ___________, зареєстрований(а) за адресою: 
___________________________________________ (далі – «Позичальник»), які далі разом іменуються 
«Сторонами» і кожний окремо «Сторона», уклали договір (далі - Договір) про таке. 

 
1. Терміни, що застосовуються в договорі 

1.1. Фінансова установа - суб'єкт кредитних відносин, який є кредитором за цим договором і надає 
Позичальнику кредит відповідно до умов цього договору. 

1.2. Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який відповідно до умов цього договору отримує кредит 
і є боржником за цим договором. 

1.3.  Договір - цей договір зі всіма змінами та доповненнями до нього.  
1.4.  Кредит - позичковий капітал у грошовій формі, що передається Позичальнику на умовах 

забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.  
1.5. Транш - одноразова видача грошових коштів Фінансовою установою, що підлягають наданню 

Позичальнику в межах Кредиту, в порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі.  
1.6. Проценти за користування кредитом - плата, яка встановлюється Фінансовою установою за 

користування кредитом, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором. 
1.7.  Нарахування процентів - технічна операція Фінансової установи по розрахунку і відображенню на 

відповідних рахунках бухгалтерського обліку Фінансової установи плати за користування кредитом на визначену 
дату. 
 1.8. Штрафні санкції (неустойка) - санкції, які встановлюються сторонами за порушення (невиконання 
або неналежне виконання) зобов'язань, взятих сторонами за цим Договором. 

1.9. Цільове використання кредиту -  підтверджене відповідними документами використання кредиту 
саме на цілі, передбачені цим Договором.  

1.10. Спосіб забезпечення кредиту – спосіб страхування Фінансової установи від ризику 
неповернення Позичальником кредиту та сплати інших боргових зобов'язань. 

 
2. Предмет договору 

2.1. Фінансова установа в порядку та на умовах визначених цим Договором надає Позичальнику у 
тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового 
характеру використання грошові кошти, надалі за текстом – «кредит» в сумі __________ грн. 
(__________________ гривень __ копійок), а Позичальник зобов’язується повернути кредит у строки 
встановлені в п.п. 2.2. цього Договору, сплатити комісії та проценти за користування кредитом та виконати 
інші зобов’язання за цим Договором.  

2.2. Дата видачі кредиту: «__» _____ 202_ року. Строк повернення кредиту: ____ 
(__________________) днів, з «__» ________ 202_ року по «__» ________ 20__ року включно.   

2.3. Процентна ставка за користування коштами кредиту становить __ (______)  процентів річних. 
2.4. Комісія за видачу кредиту: __ % (_______ проценти) від суми наданого кредиту. 

2.4.1. Щомісячна комісія за супроводження кредитної справи Позичальника - ___ (_______) 
гривень 00 копійок.  

2.5. Комісія за продовження строку повернення кредиту: __ % (_____ процент) від суми наданого 
кредиту. 

       2.6. Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: _______________. 

2.7. Рахунок Фінансової установи для сплати заборгованості за кредитом, процентами та іншими 
платежами: № UA733225400000026504101047837 в АТ «КІБ» МФО 322540, ЄДРПОУ:36413053 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП» 
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3. Умови надання кредиту 
3.1. Кредит на цілі, передбачені п. 2.6. цього Договору надається за письмовим зверненням Позичальника 

одною або кількома частинами (траншами), в загальній сумі, що не перевищує суму, вказану в п. 2.1. цього 
Договору. Письмове звернення Позичальника має містити наступну інформацію: сума траншу, що підлягає 
наданню, дата надання, цільове призначення тощо. 

3.2.. Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування коштів за реквізитами, указаними в 
письмових зверненнях Позичальника. 

3.3. Моментом (днем) надання кредиту (траншу) вважається день перерахування грошових коштів на 
відповідний рахунок, зазначений Позичальником у письмовому зверненні (п. 3.2. Договору).  

3.4.Фінансова установа має право відмовитись від надання кредиту частково або в повному обсязі у 
разі наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику кредит своєчасно не буде 
повернутий та (або) разі ненадання Позичальником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий 
стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами Фінансової установи. 

3.5.Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладання цього 
Договору відмовитись від цього Договору, в тому числі у випадку отримання ним кредитних коштів.  

3.6.Про намір відмовитися від Кредитного договору Позичальник повідомляє Фінансову установу 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 вказаного 14-денного строку. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути 
засвідчене нотаріально або подане і підписане представником, за наявності довіреності на вчинення таких 
дій. 

3.7.Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього 
Договору Позичальник зобов’язаний повернути Фінансовій установі грошові кошти, одержані згідно з цим 
Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, 
встановленою п. 2.3 цього Договору. 

3.8.Право на відмову від Кредитного договору не застосовується у разі, якщо: 1) виконання 
зобов’язань за цим Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених 
договорів (правочинів), зокрема, договору іпотеки; 2) кредит надано на придбання робіт (послуг), виконання 
яких відбулося до закінчення 14-денного строку, встановленого для відмови від Кредитного договору. 

 
4. Порядок нарахування процентів 

4.1. Нарахування Фінансовою установою процентів здійснюється у останній робочий день кожного місяця 
за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, починаючи з дня надання кредиту (траншу) до 
дня повного його повернення на суму фактичного залишку заборгованості за кредитом. День надання кредиту та 
день його повернення вважаються одними днем.  

4.2. При нарахуванні процентів по цьому Договору використовується метод "факт/факт", тобто 
приймається фактична кількість днів у місяці та фактична кількість днів у році. 

4.3. У випадку прийняття органами державної влади законів або нормативно-правових актів, що прямо або 
опосередковано впливають на стан кредитного ринку України, умов кредитування порівняно з умовами, що діяли 
на момент укладання цього Договору, та/або змінюють умови та ціну придбання кредитних ресурсів (включаючи 
збільшення розміру облікової ставки Національним Банком України) Фінансова установа та Позичальник мають 
право вносити відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання Додаткової угоди. 

4.3.1. Про наміри внесення змін до Договору, пов’язані з настанням обставин, передбачених п. 4.3. цього 
Договору, Фінансова установа зобов'язана повідомити Позичальника листом з повідомленням про вручення на 
адресу, що вказана в статті 12 цього Договору, або на іншу письмово повідомлену Позичальником адресу, а також 
надати для укладення проект відповідної Додаткової угоди до кредитного договору.  

4.3.2.  Підписаний примірник Додаткової угоди до кредитного договору Позичальник надсилає на адресу 
Фінансової установи, що вказана в статті 12 цього Договору, або надає особисто протягом 10 (десяти) робочих 
днів від дати отримання ним відповідного повідомлення Фінансової установи з проектом Додаткової угоди до 
кредитного договору.  

 
5. Порядок і строки повернення кредиту та сплати інших платежів 

5.1. Позичальник зобов’язаний щомісячно здійснювати платежі на погашення кредиту та процентів, 
нарахованих за користування кредитом, у період та в сумі відповідно до Графіку погашення кредиту (Додаток № 
1 до Договору). Позичальник має право у будь-який час, протягом строку дії Договору, повністю або частково 
повернути кредит до настання терміну погашення, визначеного в п. 2.2. цього Договору. 

5.2. Кредит, одержаний Позичальником за Договором, повертається ним у валюті кредиту на рахунок 
зазначений в п. 2.7. цього Договору з додержанням строків, визначених у п. 2.2. цього Договору. 

5.3. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у 
тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Якщо Позичальник бажає здійснити повне 
дострокове погашення кредиту, він зобов’язується повідомити Фінансову установу про свої наміри не пізніше ніж 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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за три банківські дні шляхом направлення листа на електронну пошту Фінансової установи. Дострокове 
повернення кредиту в повному обсязі має наслідком дострокове припинення дії Кредитного договору. У разі 
часткового повернення кредиту (в тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів) Фінансова 
установа проводить відповідне коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу 
Позичальника надає йому новий графік платежів. 

5.4. Якщо дата погашення кредиту припадає на неробочий (святковий, вихідний) день, то Позичальник 
зобов’язаний здійснити відповідний платіж з погашення кредиту  не пізніше наступного робочого дня та сплатити 
проценти за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. 

5.4.1. У випадку дострокового припинення дії цього Договору, Позичальник зобов’язаний в день такого 
дострокового припинення дії цього Договору погасити заборгованість за кредитом та сплатити Фінансовій установі 
проценти, нараховані по день припинення дії цього Договору. 

5.4.2. Нарахування процентів повністю і остаточно припиняється в день настання терміну повернення 
Кредиту, зазначеного у п. 2..2. цього Договору. 

5.5. Датою платежу що надійшов від Позичальника на рахунок Фінансової установи на виконання 
зобов’язань Позичальника по цьому  Договору у певний період відповідно до Графіку погашення кредиту (Додаток 
№ 1 до Договору), є перше число місяця, наступного за місяцем, в який цій платіж було здійснено. В разі закінчення 
строку повернення кредиту вказаного в п.п. 2.2. цього Договору, датою платежу є дата фактичного надходження 
грошових коштів на рахунок Фінансової установи. 

5.6. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у 
повному обсязі погашення заборгованості здійснюється у наступній черговості: 

 у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти 
за користування кредитом; 

 у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 
 у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору. 

5.7. Всі платежі за Договором повинні надходити до Фінансової установи у встановлених розмірах без будь-
яких відрахувань та утримань, як то комісійні, мита, внески чи інші платежі. Зазначені відрахування та утримання, 
якщо вони справляються, в будь-якому випадку здійснюються за рахунок Позичальника. 

5.8. Позичальник сплачує комісії, встановлені в пунктах 2.4., 2.5. цього Договору після моменту подачі 
відповідного письмового звернення про видачу частини кредиту (траншу) та (або) продовження строку 
повернення кредиту на рахунок Фінансової установи зазначений в п. 2.7. цього Договору. Позичальник сплачує 
комісію, встановлену в п.  2.4.1, цього Договору, у складі щомісячного платежу за кредитом на рахунок Фінансової 
установи зазначений в п. 2.7. цього Договору. 

5.9. При належному виконанні Позичальником умов цього Договору, на дату укладення цього Договору, з 
урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості послуг пов'язаних з одержанням та обслуговуванням 
кредиту, реальна річна процентна ставка становить ____%; загальна вартість кредиту становить _________ грн. 
(_____________________________________ гривень __ копійок). 

 
6. Забезпечення виконання зобов’язань  

6.1. Виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором забезпечується: 
 іпотекою квартири __________________________ будинку, розташованого за адресою: 

_______________________________, (надалі – Предмет іпотеки), яка оформлюється шляхом 
укладання та нотаріального посвідчення відповідного договору іпотеки протягом 30 днів з моменту 
одержання Позичальником документів на право власності за вищевказаним нерухомим майном. 

 всім належним Позичальнику майном та коштами на які може бути звернено стягнення в порядку, 
встановленому законодавством України. 
 В разі не укладення у вищезазначений строк договору іпотеки, Фінансова установа має право вимагати 
повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів передбачених цим Договором. 

6.2. Фінансова установа має право, додатково до зазначених у пункті 6.1 цього Договору, укладати інші 
договори, спрямовані на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Договором, як із самим 
Позичальником, так і з третіми особами - поручителями, майновими поручителями, гарантами. 

6.3. Строк дії договору іпотеки та інших договорів, спрямованих на забезпечення виконання зобов’язань 
Позичальника за цим Договором, встановлюється до повного виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним 
договором.  

6.4. У разі несвоєчасного виконання Позичальником грошових зобов'язань за Договором Фінансова 
установа має переважне право на погашення заборгованості за цим Договором  за рахунок Предмету іпотеки. 

6.5. У разі втрати, пошкодження Предмету іпотеки, Фінансова установа вправі призупинити надання 
траншів за кредитом до надання Фінансовій установі додаткового забезпечення та (або) вимагати дострокового 
повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів передбачених цим Договором. 

6.6. На період дії договору (-ів) зазначеного (-их) в п. 6.1. цього Договору заставодавець/іпотекодавець, в 
тому числі майновий поручитель, повинен відповідно до умов договору (-ів) застави/іпотеки страхувати, за свій 
рахунок предмет застави/іпотеки у повному обсязі на його повну договірну (заставну) вартість на користь 
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Фінансової установи, як вигодонабувача, та протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення договору 
застави/іпотеки, зобов'язаний надати Фінансовій установі достатніх документальних доказів на підтвердження 
виконання зазначеного обов'язку (завірену копію договору страхування та (або) страхового полісу). Допускається 
укладання договорів страхування майна на рік з укладанням договору про продовження дії договору страхування 
або нового договору страхування до закінчення строку дії попереднього договору страхування. 

6.7. У випадку порушення заставодавцем/іпотекодавцем, умов договору (-ів) зазначеного (-их) в п.6.1. цього 
Договору, Фінансова установа вправі призупинити надання траншів за кредитом та (або) вимагати дострокового 
повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів передбачених  цим Договором. 

 
7. Відповідальність за Договором 

7.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань, винна сторона 
відшкодовує іншій стороні спричинені збитки в повному обсязі та сплачує неустойку, у розмірах та випадках, 
передбачених цим Договором. 

7.2. У разі порушення Позичальником умов цільового використання Кредиту - Позичальник сплачує 
Фінансовій установі штраф у розмірі 25 (двадцять п'ять) процентів від суми Кредиту, використаного не за 
цільовим призначенням, за реквізитами та у день, вказаними Фінансовою установою у вимозі. 

7.3. За порушення строків повернення кредиту та/або сплати процентів за користування ним Фінансова 
установа має право стягнути з Позичальника пеню за кожний день прострочення, яка обчислюється від суми 
простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за 
який сплачується пеня.  При цьому розмір пені не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого 
платежу.  

7.4. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-яких інших зобов'язань за 
Договором, ніж ті, що зазначені в п.п. 7.2., 7.3. цього Договору, Фінансова установа має право стягнути з 
Позичальника штраф у розмірі 1000 (Однієї тисячі) гривень за кожне таке невиконання або неналежне виконання. 

7.5. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником зобов’язань на 
підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим 
Договором. 

7.6. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення 
зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних 
обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та 
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

 
8. Додаткові зобов’язання Позичальника 

8.1. Позичальник зобов'язується: 
 8.1.1. використати кредит виключно на зазначені у цьому Договорі цілі. 
 8.1.2. повернути одержані грошові кошти, сплачувати проценти за користування кредитом та сплачувати 

інші платежі відповідно до умов Договору. 
 8.1.3. Без попередньої письмової згоди Фінансової установи: 
 8.1.3.1. не передавати у заставу будь-яке майно, в якості забезпечення зобов'язань перед іншими 
кредиторами; 
 8.1.3.2. не виступати гарантом чи поручителем інших осіб; 
 8.1.3.3. не укладати договорів про одержання нових кредитів (позик);  
 8.1.4. Сповістити Фінансову установу в письмовій формі про зміну свого місце проживання та про інші 
обставини, що впливають на виконання зобов'язань за Договором, протягом одного робочого дня після настання 
таких обставин. 
 8.1.5. Повідомляти Фінансову установу про всі випадки, коли Позичальник виступає відповідачем в судах, 
не пізніше трьох днів з дати отримання Позичальником такої інформації. 

 
9. Дострокове повернення кредиту 

9.1. Фінансова установа вправі призупинити видачу кредиту (траншу) та (або) вимагати дострокового 
повернення наданого кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів передбачених цим 
Договором у наступних випадках: 

9.1.1. Позичальник протягом дії цього Договору порушив будь-які умови цього Договору та (або) іншого 
договору укладеного з Фінансовою установою, в тому числі несвоєчасно або не в повному обсязі здійснив 
погашення заборгованості за кредитом або процентам; 

9.1.2. Якщо щодо Позичальника та (або) його майна третіми особами вчинені дії, які істотно ускладнюють чи 
роблять неможливим розпорядження майном Позичальника. 

9.2. Сторони погодилися, що Фінансова установа має право у випадках, встановлених  п. 9.2. цього Договору 
вимагати погашення Кредиту, сплати процентів за фактичний час користування Кредитом, комісій та штрафних 
санкцій, а Позичальник зобов’язаний виконати цю вимогу за реквізитами та у день, що вказані Фінансовою 
установою у письмовій вимозі. Після повного погашення заборгованості Позичальника за цим Договором дія 
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Договору припиняється. Якщо до дня, зазначеного у письмовій вимозі Фінансової установи, Позичальник не 
погасив заборгованість у повному обсязі, Фінансова установа має право на позасудове звернення стягнення на 
предмет застави/іпотеки. 

9.3. Штрафні санкції підлягають сплаті за письмовою вимогою за реквізитами та у строк, вказаними 
Фінансовою установою. 

Якщо кінцевий термін повернення заборгованості за Кредитом припадає на встановлений законодавством 
України вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевим терміном повернення заборгованості за 
Кредитом є перший за ним робочий день. 

 
10. Відступлення права вимоги та врегулювання простроченої заборгованості 

10.1. Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду Фінансовій установі на здійснення 
відступлення права вимоги до Позичальника на користь третіх осіб, передання у заставу права вимоги до 
Позичальника за цим Договором, а також на залучення Колекторської компанії для врегулювання 
простроченої заборгованості за цим Договором. 

10.2. Про відступлення права вимоги Фінансова установа зобов’язана повідомити Позичальника 
протягом 10 робочих днів із дати укладення відповідного договору. 

10.3. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність щодо умов Договору та іншої інформації, що 
одержується одною Стороною від другої під час виконання Договору. Фінансова установа, Новий кредитор, 
Колекторська компанія не мають права повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього 
Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є 
стороною цього договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

10.4. Фінансова установа має право без додаткової згоди Позичальника ознайомлювати з умовами Договору 
третіх осіб, які відповідно до укладених з Фінансовою установою договорів надають поручительство, майнове 
поручительство та (або) гарантію, як забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Договором, а також 
до яких переходить право вимоги до Позичальника за Договором на підставі договору про відступлення права 
вимоги, чи яким передається у заставу право вимоги до Позичальника за Договором на підставі договору застави. 

10.5. Фінансова установа, Новий кредитор, Колекторська компанія зобов’язані здійснювати фіксування 
кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) зі 
споживачем (його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем 
або третіми особами, які надали згоду на таку взаємодію) за допомогою відео- та/або звукозаписувального 
технічного засобу, та зобов’язані попередити зазначених осіб про таке фіксування. 

10.6. У разі порушення Фінансовою установою, Новим кредитором та/або Колекторською компанією 
законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із 
Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) 
Позичальник має право на звернення до Національного банку України, а також на звернення до суду з 
позовом про відшкодування шкоди, завданої йому у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

 
11. Заключні положення 

11.1. Позичальник засвідчує, що: 
 ним надані всі документи, які необхідні для укладення Договору; 
 ним виконані всі процедури, передбачені законодавством, необхідні для укладення та виконання 

Договору й одержання кредиту, в тому числі одержано згоду іншого члена подружжя; 
 Договір не вступає в конфлікт з попередніми договорами (правочинами) укладеними Позичальником; 
 на момент укладання цього Договору щодо Позичальника не порушено жодної кримінальної справи та 

не пред'явлені претензії чи майнові позови, про примусове стягнення заборгованості та/або звернення 
стягнення на його майно; 

 на момент підписання цього Договору Позичальник не має податкової чи будь-якої іншої простроченої 
заборгованості. 

 на момент підписання цього Договору Позичальнику надана інформація відповідно до частини другої 
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

11.2. Детальний розпис розміру платежів за фінансовими зобов’язаннями Позичальника стосовно 
проведення оцінки ринкової вартості Предмету застави/іпотеки, страхування Предмету застави/іпотеки та 
нотаріального посвідчення правочинів, що стосуються забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором 
визначаються за спільною згодою між Позичальником та кожним окремим суб’єктом господарювання, що надають 
такі види послуг, та які обираються Позичальником на власний розсуд.  

11.3. Всі Додатки до Договору є невід'ємною частиною Договору.  
11.4. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі, якщо вони 

здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом або вручені особисто 
за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого 
вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача. 

11.5. Позичальником має право звернутися до Фінансової установи із заявою, скаргою, зауваженням, 
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претензією (надалі - звернення) з питань виконання сторонами умов цього Договору. Таке звернення 
подається на ім’я директора Фінансової установи у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді 
електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні 
документи та електронний документообіг»). Фінансова установа розглядає звернення у строки, встановлені 
чинним законодавством України, та за результатами розгляду звернення по суті:  а) задовольняє його (за 
наявності законних підстав); б) відмовляє в його задоволенні та надає письмову відповідь Позичальнику з 
обґрунтуванням підстав такої відмови. 

11.6. Під час укладання Договору Фінансова установа попереджає про здійснення нею заходів з моніторингу 
фінансових операцій відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом", Позичальник зобов'язується на вимогу Фінансової установи надавати 
документи, що підтверджують цільове використання коштів, а також додаткові документи і відомості, що 
стосуються операцій з отримання та використання кредиту. 

11.7.  У вирішенні всіх питань, які можуть виникнути і які не вирішені Договором, Сторони керуються 
законодавством України. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в 
цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень. 

11.8.  Спори, що виникають між Сторонами під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів, 
а у разі не досягнення згоди – у судовому порядку. При вирішенні спору застосовується матеріальне та 
процесуальне право України. 

11.9.  Сторони погоджуються, що строк позовної давності по всіх зобов’язаннях, у відповідності до ст. 259 
Цивільного Кодексу України, встановлюється тривалістю у 10 років. 

11.10.  Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печаткою 
Фінансової установи та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором. 

11.11. Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та 
доповнення до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені 
печаткою Фінансової установи. Такі зміни та доповнення додаються до даного Договору і є його невід'ємною 
частиною. 

11.12. Одностороння відмова від виконання умов цього Договору, так само як і одностороння зміна його 
умов не допускається, окрім випадків, передбачених законом та цим Договором. 

11.13. Позичальник має право достроково розірвати цей договір в порядку та на умовах, визначених 
чинним законодавством України.  Про намір розірвати Договір Позичальник повідомляє Фінансову установу 
у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з 
вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»). 
Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і 
підписане представником, за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних 
днів з дати подання письмового повідомлення про дострокове розірвання договору, Позичальник 
зобов’язаний повернути Фінансовій установі грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити 
проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. 

11.14. Позичальником має право ініціювати продовження строку кредитування або строк повернення 
кредиту, установлених цим Договором, без зміни умов Договору на підставі звернення до Фінансової 
установи у письмовій формі. Таке продовження відбувається за взаємною згодою Сторін шляхом 
підписання відповідної додаткової угоди. За продовження строку повернення кредиту Позичальник сплачує 
комісію в розмірі, встановленому п. 2.5. цього Договору. Фінансова установа має право відмовити 
Позичальнику у такому продовженні, якщо це призведе до суттєвого погіршення її фінансового стану. 

11.15.  Договір складено у двох однакових примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають 
однакову юридичну силу. 

11.16.  Уклавши цей Договір, Позичальник надає свою згоду на збирання, зберігання протягом 
необмеженого часу, оброблення, використання, поширення, передачу і отримання Фінансовою установою 
інформації (даних про Позичальника, відомих Фінансовій установі та/або третім особам, у зв'язку з укладенням та 
виконанням даного Договору, в тому числі комерційної таємниці та/або персональних даних Позичальника), в тому 
числі: 

- необхідної при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень при укладенні договорів 
забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором; 

- необхідної при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за даним 
Договором та/або укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства України - до відповідних 
фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору; 

- необхідної третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Фінансовій 
установі включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, 
проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Позичальника тощо відповідно до укладених 
між такими особами (організаціями) та Фінансовою установою договорів за умови, що передбачені договорами 
функції та/або послуги стосуються основної діяльності Фінансової установи, яку вона здійснює на підставі 
отриманої ліцензії та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов цього Договору та/або договорів, 



Сторони ознайомлені та погоджуються з усіма умовами,                                                                               Сторінка 7 з 7 
що викладено на цій сторінці кредитного договору    
 
                                       Фінансова установа:  ________________                                      Позичальник:     _________________                                                                                                                                

за якими надається забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором; 
- необхідної в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України. 
11.17.  Своїм підписом під цим Договором Позичальник засвідчує, що він ознайомлений з правами 

суб’єкта персональних даних, розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у 
цьому пункті Договору, а також що він належним чином повідомлений про можливість включення персональних 
даних Позичальника, що стали або стануть відомі Фінансовій установі у ході виконання Договору, до будь-якої 
бази персональних даних ТОВ «ІНВЕСТМЕНТС ФІНАНС ГРУП». При цьому, Сторони погодили, що Позичальник 
не матиме до Фінансової установи жодних претензій в разі вчинення останньою будь - якої дії, зазначеної в цьому 
розділі Договору. 

11.18.  Договір укладено відповідно до Правил надання фінансових кредитів, затвердженими зборами 
учасників ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП» 29 січня 2015 року, протокол № 10 (далі – Правила). У разі 
внесення змін до Правил, які можуть вплинути на умови цього Договору, Фінансова установа повідомляє 
Позичальника в порядку, встановленому п. 11.4. цього Договору. 

11.19. Позичальник відповідно до законодавства України має право звернутися з питань захисту 
прав споживачів фінансових послуг до таких уповноважених державних органів:  

Національний банк України  (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; тел. 0-800-505-240; e-mail: 
nbu@bank.gov.ua;  веб-сайт: www.bank.gov.ua); 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1; тел. 
(044) 279 12 70; веб-сайт: https://dpss.gov.ua/zahist-prav-spozhivachiv). 

11.20.  Договір має наступні Додатки: 
- Графік погашення кредиту - Додаток № 1 

 
12. Реквізити та підписи Сторін 

 
Фінансова установа: Позичальник: 

 
ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП»  

місцезнаходження: 01034, Україна, м. Київ, 
вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б 

№  UA733225400000026504101047837  
в АТ «КІБ» МФО банку: 322540, 

код ЄДРПОУ: 36413053 

 

Директор  

 
_________________________          Соя В.В. 
м.п. 

 
______________________   

 

 
Примірник договору отримав ____________________   ____________________   __.__.2021 
      (підпис)    (П.І.Б.)           (дата) 
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