Типовий договір позики на умовах невідновлювальної кредитної лінії №2
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Учасника №18
ТОВ «ФК “ГЕЛЕКСІ”»
від «31» січня 2022 року

ДОГОВІР ПОЗИКИ НА УМОВАХ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
№____ від ___ _________ ____ року
місто Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГЕЛЕКСІ”»
(місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50, ЄДРПОУ 41229318; тел.____________; Свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК №917 від 11.07.2017р.) (надалі за текстом
іменується – «Позикодавець» в усіх відмінках) в особі Директора Михайличенка Владислава Сергійовича, що діє
на підставі Статуту, з одної сторони та
громадянин України ПІБ, паспорт серія і номер, виданий ______________, РНОКПП, зареєстрований за
адресою: ________________ (надалі за текстом іменується – «Позичальник» в усіх відмінках), з іншої сторони,
разом іменуються «Сторони», а кожна окрема «Сторона» уклали Договір позики №______ від __ ________ _____
року (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) про наступне:
ТЕРМІНИ
Врегулювання простроченої заборгованості – здійснювані Позикодавцем, новим кредитором, колекторською
компанією заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості Позичальника, який
прострочив виконання грошового зобов’язання (прострочена заборгованість) за Договором позики.
Грошова винагорода за користування позикою – грошові кошти у вигляді процентів, які зобов'язаний
сплачувати боржник за користування чужими грошовими коштами.
Дата підписання (укладання) Договору – дата, зазначена у преамбулі Договору.
Договір позики – договір, за яким Позикодавець зобов’язується надати грошові кошти у розмірі та на умовах,
встановлених Договором, а споживач (Позичальник) зобов’язується повернути позику та сплатити проценти за
користування нею на умовах, встановлених Договором.
Заборгованість за договором – сума позики, плата за користування позикою, пені, які підлягають сплаті шляхом
безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Позикодавця у строк, встановлений Договором.
Загальна вартість кредиту – сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом.
Розраховується шляхом складання загального розміру позики, тобто суми коштів, які надані та/або можуть бути
надані споживачу за Договором, та загальних витрат за позикою, тобто витрат споживача, пов’язаних із
отриманням, обслуговуванням та поверненням позики, включаючи проценти за користування позикою, комісії
та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги Позикодавця, пов’язані з наданням, обслуговуванням
і поверненням позики (включаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення
та інші платежі), кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (комісії за розрахунково-касове
обслуговування банку, у якому відкритий рахунок Позикодавця (під час зарахування коштів у рахунок погашення
споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов’язкове державне пенсійне страхування,
біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов’язкові
платежі), які сплачуються споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або умовами Договору позики
(крім платежів, що згідно із законодавством України не включаються до загальних витрат за споживчим
кредитом).
Колекторська компанія – юридична особа (у тому числі небанківська фінансова установа, яка відповідно до
закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з
факторингу), включена до реєстру колекторських компаній, яка в інтересах Позикодавця (первісного кредитора)
та/або нового кредитора (у разі заміни первісного кредитора) відповідно до договору з таким Позикодавцем
та/або новим кредитором має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості.
Нарахування плати за користування позикою – здійснюється за фактичну кількість календарних днів
користування позикою. При цьому плата за користування позикою нараховується з дня надання позики
Позичальнику до строку повернення позики/траншу, зазначеного в цьому Договорі та/або Додаткових угодах до
нього включно.

Невідновлювальна кредитна лінія – вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в
узгоджені сторонами строки протягом строку кредитування. При цьому не передбачено право споживача
отримати кредит у межах встановленого кредитного ліміту у разі часткового або повного погашення кредиту
протягом строку кредитування, визначеного в Договорі.
Неустойка – грошова сума або інше майно, які Позичальник повинен передати Позикодавцю у разі порушення
Позичальником зобов'язання.
Новий кредитор – особа, яка у встановленому законодавством порядку набула за цивільно-правовим договором
або з інших підстав заміни кредитора у зобов’язанні право вимоги за Договором позики.
Орієнтовна загальна вартість позики – сума загальних витрат за Договором позики. Розраховується шляхом
складання загальних витрат за позикою, тобто витрат споживача, пов’язаних із отриманням, обслуговуванням та
поверненням позики, включаючи проценти за користування позикою, комісії та інші обов’язкові платежі за
додаткові та супутні послуги Позикодавця, пов’язані з наданням, обслуговуванням і поверненням позики
(включаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі),
кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у
якому відкритий рахунок Позикодавця (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту),
страхові та податкові платежі, збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за
послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов’язкові платежі), які сплачуються
споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або умовами Договору позики (крім платежів, що згідно
із законодавством України не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом).
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – загальні витрати за позикою, виражені у процентах річних від
загального розміру виданої позики. Розраховується діленням загальних витрат споживача за позикою,
приведених до річного значення, на розмір виданої позики.
Пеня – неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за
кожен день прострочення виконання.
Позика – грошові кошти, що надаються споживачу (Позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для
задоволення потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням
обов’язків найманого працівника.
Позикодавець – юридична особа (фінансова установа), яка відповідно до закону має право надавати грошові
кошти у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Позичальник - фізична особа, яка уклала або має намір укласти Договір позики.
Початковий розмір позики – розмір позики, що надана за Договором позики до часткового її погашення.
Прострочена заборгованість – заборгованість за Договором позики, яка виникла внаслідок невиконання або
неналежного виконання зобов’язань Позичальником за Договором позики.
Розмір невідновлювальної кредитної лінії – сума позик за всіма Траншами, наданими в рамках Договору.
Строк дії Договору – строк, на який укладено Договір.
Термін платежу – дата повернення позики за кожним Траншем.
Транш – позика, яка надається в рамках загального розміру невідновлювальної кредитної лінії.
Фіксований процент (процентна ставка) – процентна ставка є незмінною протягом усього строку Договору
позики. Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Позикодавцем в
односторонньому порядку.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За Договором Позикодавець надає Позичальнику позику (надалі за текстом іменується – «позика» в усіх
відмінках), а Позичальник зобов’язується повернути позику та грошову винагороду за користування
позикою у відповідності до умов Договору, в національній грошовій одиниці України – гривні, на суму та
у строк, встановлений цим Договором.
Грошові кошти у позику за цим Договором надаються на умовах невідновлювальної кредитної лінії.
Грошові кошти у позику за цим Договором надаються окремими траншами. Загальний розмір всіх наданих
за цим Договором траншів не може перевищувати розмір невідновлювальної кредитної лінії, зазначений в
п.1.7. цього Договору.
При погашенні Позичальником повністю або частково кожного окремого траншу розмір грошових коштів,
які Позичальник може отримати за цим Договором в межах загального розміру невідновлювальної
кредитної лінії, зазначений в п. 1.7. цього Договору, не поновлюється на розмір здійсненого
Позичальником повного або часткового погашення заборгованості за кожним окремим траншем.
Сторони домовились, що за цим Договором Позикодавець надає, а Позичальник отримує перший транш
(надалі – «Транш №1») на наступних умовах:

1.5.1. сума позики - ____________ гривень (надалі за текстом іменується – «сума позики за Траншем №1»
в усіх відмінках);
1.5.2. плата за користування позикою за Траншем №1 встановлюється у вигляді фіксованих процентів
(надалі за текстом іменується – «процентна ставка за позикою за Траншем №1» в усіх відмінках) та
складає ______% (________________) в день від поточного розміру заборгованості за Траншем №1;
1.5.3. строк повернення позики за Траншем №1 (термін платежу): _____ ___________ ______ року;
1.5.4. погашення заборгованості за Траншем №1 відбувається частинами та не пізніше строків погашення
для кожної частини відповідно до Графіку платежів, викладеного в розділі 9 цього Договору;
1.5.5. орієнтовна реальна річна процентна ставка позики за Траншем №1 для споживача на дату укладання
Договору становить: ______% (_____________________);
1.5.6. орієнтовна загальна вартість позики за Траншем №1 для споживача на дату укладання Договору
становить: ____________%% гривень (_____________________);
1.5.7. позика за Траншем №1 надається Позичальнику в сумі, що зазначена в п.1.5.1. Договору, в
безготівковій формі з метою оплати замовлених Позичальником товарів/робіт/послуг, а саме:
__________________________________________________________;
1.5.8. Сторони дійшли згоди, що за цим Договором Позичальник доручає, а Позикодавець приймає на
себе обов’язок перерахувати суму позики за Траншем №1 у визначеному цим Договором розмірі на
наступні реквізити з метою оплати замовлених Позичальником товарів/робіт/послуг:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
1.6. Нарахування процентів за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування
позикою.
1.7. Плата за користування позикою за цим Договором встановлюється у вигляді процентів (надалі за текстом
іменується – «процентна ставка за Договором» в усіх відмінках) та складає ____%
(____________________) в день від поточного розміру невідновлювальної кредитної лінії на дату
нарахування.
1.8. Сторони дійшли згоди, що п.1.7. цього Договору не застосовується в період дії кожного окремого траншу,
наданого в рамках загального розміру невідновлювальної кредитної лінії за цим Договором.
1.9. Строк дії Договору становить три роки з дати підписання Сторонами.
1.10. Датою підписання цього Договору Сторонами є дата, зазначена у преамбулі Договору.
1.11. Сторони домовились, що умови надання інших траншів за цим Договором узгоджуються Сторонами
шляхом підписання Додаткових угод до цього Договору, які є невід’ємною частиною цього Договору.

2.1.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Позикодавець має право:
2.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми позики, плати за користування позикою та виконання
усіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором;
2.1.2. вимагати від Позичальника дострокового повернення позики, сплати плати за користування
позикою в разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
2.1.2.1. виявлення недостовірної інформації у Анкеті/Заявці, яка/які подавались для отримання
позики/траншу;
2.1.2.2. внесення інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій як негативного
позичальника;
2.1.3. у разі порушення строку повернення позики за кожним окремим траншем, встановленого цим
Договором та всіма Додатковими угодами до нього, Позикодавець має право отримувати плату за
користування позикою відповідно до вимог п.1.7. цього Договору;
2.1.4. у разі порушення строку виконання зобов’язань за цим Договором з боку Позичальника,
Позикодавець має право нараховувати Позичальникові неустойку відповідно до вимог чинного
законодавства;
2.1.5. відмовити у видачі позики;
2.1.6. прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики так само у разі, якщо такий
платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою, на яку Позичальник
поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою, так і за попередньою
домовленістю з цією особою.
2.1.7. Позикодавець або новий кредитор мають право залучати колекторські компанії задля врегулювання
простроченої заборгованості;
2.1.8. Позикодавець, новий кредитор, колекторська компанія мають право звертатися до третіх осіб у
порядку та на умовах, передбачених ст. 25 Закону «Про споживче кредитування», з метою
інформування про необхідність виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором.

2.2.

2.3.

2.4.

Позичальник має право:
2.2.1. достроково повернути позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши плату за
користування позикою, яка була нарахована за фактичну кількість днів користування позикою;
2.2.2. доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позикодавця та інформації, право на
отримання якої закріплено в законах України;
2.2.3. протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення
причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів;
2.2.4. про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Позикодавця 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 строку, встановленого п.2.2.3. цього Договору;
2.2.5. якщо Позичальник подає повідомлення відповідно до п.2.2.4 цього Договору не особисто, воно має
бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на
вчинення таких дій;
2.2.6. протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення відповідно до п.2.2.4
цього Договору про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю
грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити плату за користування позикою за
період з дня підписання цього Договору до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим
Договором;
2.2.7. у випадку, коли Позичальник відмовляється від Договору як наслідок повернення придбаного за
отримані в позику грошові кошти за цим Договором товару (в передбачені чинним законодавством
терміни повернення товару), Договір припиняється після підтвердження продавцем товару,
реквізити якого зазначені в п.1.5.8. цього Договору, факту згоди з поверненням Позичальником
товару; у цьому випадку продавець товару, реквізити якого зазначені в п.1.5.8. цього Договору,
зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, а
Позичальник – сплатити плату за користування позикою за період з дня підписання цього Договору
до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором;
2.2.8. у випадку, якщо Позичальник вважає, що з боку Позикодавця мало місце порушення його прав та
охоронюваних законом інтересів, Позичальник має право звернутися до:
- Позикодавця письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою: ТОВ «ФК
“ГЕЛЕКСІ”»: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50. Термін розгляду звернення – не більше одного
місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження,
якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен
перевищувати сорока п'яти днів, або
- до Національного банку України: адреса для листування – вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601;
адреса для подання письмових звернень громадян – вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601.
Термін розгляду звернення Національним банком – не більше одного місяця з дня його
надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний
строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока
п'яти днів, або
- до суду. Позичальник звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством
України.
2.2.9. звернутися до Національного банку України у разі порушення Позикодавцем, новим кредитором
та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі
порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості
(вимог щодо етичної поведінки), а також звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди,
завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
Позикодавець зобов’язаний:
2.3.1. прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі дострокове як
частинами, так і в повному обсязі);
2.3.2. на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію,
право на отримання якої закріплено в законах України;
2.3.3. зберігати інформацію про розміщені Заявки Позичальника та укладені Договори позик і Додаткові
угоди до них відповідно до чинного законодавства;
2.3.4. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором.
Позичальник зобов’язаний:
2.4.1. в передбачені цим Договором та Додатковими угодами до нього терміни повернути позику/транші
в повному обсязі, сплатити плату за користування позикою в порядку, визначеному цим Договором
та Додатковими угодами до нього;

2.4.2. у разі зміни своєї адреси реєстрації, адреси фактичного проживання, номера контактного телефону,
а також у разі зміни будь-яких інших відомостей про себе, повідомлених Позичальником
Позикодавцю при укладанні Договору, Позичальник зобов'язаний письмово повідомити
Позикодавця про такі зміни в термін, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати вчинення
зазначених змін, шляхом направлення електронного повідомлення з адреси електронної пошти,
вказаної в Анкеті Позичальника та Особистому кабінеті, з наданням (у разі необхідності)
відповідних документів, що підтверджують зміну інформації;
2.4.3. надавати Позикодавцю виключно достовірні дані, включаючи персональні дані;
2.4.4. визнавати електронні документи, складені Позикодавцем і Позичальником (заявки, договори, акти
та інше), як документи, складені в простій письмовій формі відповідно до законодавства України;
2.4.5. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та які випливають з нього.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ, ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА
КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ
Позичальник зобов’язується повністю повернути Позикодавцю суми отриманих позик за траншами та
виконати всі інші зобов’язання, встановлені Договором, не пізніше строків, встановлених цим Договором.
Сторони домовилися, що повернення позики та сплата плати за користування позикою здійснюватиметься
згідно з Графіком платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору та розміщується в Особистому
кабінеті.
Обчислення строку користування позикою та нарахування плати за користування позикою за цим
Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому плата
за користування позикою нараховуються з дня надання позики Позичальнику до строку повернення
позики/траншу, зазначеного в цьому Договорі та/або Додаткових угодах до нього включно.
Сума позики, плата за користування позикою складають Заборгованість за Договором. Заборгованість
підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на поточний
рахунок Позикодавця у строк, встановлений Договором.
При надходженні до Позикодавця коштів для виконання зобов'язань Позичальника та/або у разі
виникнення простроченої Заборгованості, Позикодавець направляє такі кошти на погашення
Заборгованості в наступній черговості:
- у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою (плата за користування позикою, позика);
- у другу чергу – поточні платежі за позикою (плата за користування позикою, позика);
- у третю чергу – пеня.
Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України –
гривні.
Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, – Позикодавець
повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 30 календарних днів.
Датою виконання Позичальником своїх грошових зобов'язань за Договором вважається дата зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.
4.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України та цього Договору.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості або прострочення сплати чергової
частини платежу згідно з Графіком погашення, або зі сплати нарахованої плати за користування позикою,
Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за
кожний день прострочення від суми простроченої Заборгованості.
Пеня нараховується протягом терміну та в розмірі, передбаченому чинним законодавством.
5.
ФОРС-МАЖОР
Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору,
якщо таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок обставин непереборної сили (форсмажору), що виникли після укладення цього Договору та знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка
посилається на ці обставини, подібних до стихійних лих, воєнних дій, катастроф, страйків, актів держави
(крім актів індивідуального характеру) тощо. Згадані обставини автоматично подовжують терміни
виконання зобов’язань по цьому Договору на термін дії цих обставин.
Не є обставинами непереборної сили (форс-мажору) недодержання своїх зобов’язань іншими
контрагентами Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажору), або відсутність
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з будь-яких причин достатніх коштів у Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форсмажору).
Обставини непереборної сили (форс-мажору) мають бути підтверджені Торгово-промисловою палатою
України або іншим компетентним державним органом. Сторона, яка посилається на обставини
непереборної сили (форс-мажору), повинна протягом 2 (двох) календарних днів у письмовому вигляді
сповістити іншу Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови Сторона позбавляється права
посилатись на обставини непереборної сили (форс-мажору).
6.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Всі спори та непорозуміння 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.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
7.
ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
Сторони гарантують та підтверджують, що:
7.1.1. вони та їхні представники не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними.
7.1.2. вони розуміють природу Договору, їхні права та обов’язки.
7.1.3. укладення Договору відповідає їхнім інтересам.
7.1.4. Договір укладається не під впливом тяжких для них обставин та на взаємовигідних умовах.
7.1.5. волевиявлення є вільним і усвідомленим та відповідає їхній внутрішній волі.
7.1.6. умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.
7.1.7. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені
у ньому.
7.1.8. укладення та виконання умов цього Договору не порушує умови будь-якого іншого правочину
(угоди, договору тощо), права чи інтереси третіх осіб.
7.1.9. укладення та виконання умов цього Договору не порушує будь-які чинні закони або інші нормативні
акти України.
Позичальник гарантує, що до моменту підписання цього Договору з Паспортом споживчого кредиту
(інформація, яка надається споживачу до укладання договору про споживчий кредит) ознайомлений.
Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством України,
способом укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.
Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не має статусу військовослужбовця та/або
не перебуває у службовому відрядженні як військовослужбовець до територій проведення операції
Об’єднаних сил (антитерористичної операції).
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі змістом частини 1 статті 190
Кримінального кодексу України наступного змісту:
«Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою
(шахрайство) – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до трьох років».
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі змістом частини 1 статті 222
Кримінального кодексу України наступного змісту:
«Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної
Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання
субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти
власності – карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років».
У випадку повідомлення Позичальником будь-яких недостовірних відомостей, в тому числі особистих
даних, під час укладання цього Договору (отримання грошових коштів у позику) та/або оформлення заявки
на отримання грошових коштів в позику та/або заповнення анкетних даних, тощо, за наявності ознак
кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та/або ч.1 ст.222 Кримінального кодексу України,
Позикодавець має право передати інформацію про такі факти та відповідні документи, що це
підтверджують, правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів щодо встановлення та
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Підписанням цього Договору Позичальник надає підтвердження, що ознайомлений:

7.8.1. з інформацією про Позикодавця: найменуванням, місцезнаходженням, контактним телефоном і
адресою електронної пошти Позикодавця, адресою, за якою приймаються скарги споживачів
фінансових послуг; відомостями про державну реєстрацію Позикодавця; інформацією щодо
включення Позикодавця до відповідного державного реєстру фінансових установ; інформацією
щодо наявності в Позикодавця права на надання позики; контактною інформацією Національного
банку України;
7.8.2. з інформацією про позику: загальною сумою зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити
Позичальник, включно з податками;
7.8.3. із механізмами захисту прав споживачів фінансових послуг.
8.
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами Додаткових
угод. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
8.2. Після вступу в силу Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше
стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
8.3. Невід'ємною частиною цього Договору є «ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГЕЛЕКСІ”» на
придбання товарів/робіт/послуг» (далі – Правила). Уклавши Договір, Позичальник підтверджує, що він
ознайомлений з Правилами, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись
Правил та виконувати свої обов’язки, визначені Правилами.
8.4. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в розділі 10 цього
Договору.
8.5. Сторони підтверджують, що даний електронний Договір та всі Додаткові угоди до нього мають таку саму
юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними
підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
8.6. Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них
вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх
підписання Позичальником в порядку, встановленому Правилами.
8.7. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
8.8. Укладаючи Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови Договору для нього зрозумілі,
відповідають його інтересам, є розумними та справедливими.
8.9. Позичальник підтверджує, що під час укладання Договору не знаходиться під впливом обману,
насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу тяжких обставин.
8.10. Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством України,
способом укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.
8.11. Позичальник підтверджує, що:
8.11.1. інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів
та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання;
8.11.2. повідомлений про мету обробки Позикодавцем персональних даних Позичальника (будь-яка
інформація про фізичну особу, в тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по
батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу),
реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або
перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної
пошти тощо, надалі – «Персональні дані»), а саме: з метою оцінки фінансового стану Позичальника
та його спроможності виконати зобов’язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів;
8.11.3. надав згоду на те, що Позикодавець має право звертатись по інформацію про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов’язані з Позичальником родинними, особистими, діловими,
професійними або іншими стосунками у соціальному бутті Позичальника;
8.11.4. 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 Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій,
кредитні установи, колекторські компанії) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення
Заборгованості за Договором позики, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового
захисту;
8.11.5. діє зі згоди другого з подружжя;
8.11.6. надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта Персональних даних і суб'єкта кредитної історії, на
передачу своїх персональних даних в бюро кредитних історій на отримання та їх обробку з метою
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оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором
позики, а також захисту прав та інтересів Позикодавця.
Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсність
всього Договору та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання повернути
Заборгованість за Договором.
До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності, визначений
законодавством України тривалістю у 3 (три) роки.
За цим Договором заборонено Позикодавцю, новому кредитору, колекторській компанії повідомляти
інформацію про укладення Позичальником договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання,
наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є Стороною цього Договору. Така
заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям,
поручителям, майновим поручителям споживача, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором
про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про
прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог ч. 6 ст. 25 Закону України
«Про споживче кредитування», за умови наявності у цьому договорі про споживчий кредит волевиявлення
споживача щодо передачі зазначеної інформації.
Позикодавець не має права зазначати у договорі про споживчий кредит як поручителя або майнового
поручителя особу, з якою не укладено відповідний письмовий договір.
Позичальник надає згоду на передачу інформації про прострочену заборгованість близьким особам
споживача із дотриманням вимог ч. 6 ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування».
За цим Договором Позикодавець має право передати іншій особі свої права кредитора (відступлення права
вимоги) без згоди Позичальника, з обов’язковим повідомленням Позичальника про відступлення права
вимоги протягом 10 робочих днів із дати такого відступлення.
За цим Договором Позикодавець (а в разі залучення – новий кредитор або колекторська компанія) має
обов’язок здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої
заборгованості (у разі виникнення) з Позичальником, його близькими особами, представником,
спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена
Договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального
технічного засобу, а також має обов’язок попередити зазначених осіб про таке фіксування.
За цим Договором у Позичальника відсутнє право продовжувати строк кредитування або строк виплати
кредиту, установлені Договором, на підставі звернення до Позикодавця в паперовій формі або в
електронній формі із застосуванням одноразового ідентифікатора.
Пролонгація (лонгація строку повернення позики за кожним окремим Траншем) за цим Договором
кожного окремого Траншу/Траншів здійснюється без змін умов цього Договору в бік погіршення умов для
Позичальника. Кожна пролонгація за цім Договором узгоджується Сторонами шляхом підписання
Додаткових угод до цього Договору, які є невід’ємною частиною цього Договору.
За письмовим зверненням Позичальника на адресу для листування Позикодавця (ТОВ «ФК “ГЕЛЕКСІ”»:
03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50) Позикодавець виготовляє та надсилає на зазначену адресу
реєстрації/перебування Позичальника засвідчені копії Договору на папері з електронного документа.

8.22.
9.
Транш

Черговий
платіж

Термін
платежу

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
Сума платежу
(грн)

Плата за
користування
позикою
(грн)

До погашення,
Усього
(грн)

Усього за Траншем №1
10.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Сторона

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ГЕЛЕКСІ"»
03083, м. Київ, пр. Науки, буд.50, ЄДРПОУ 41229318

Електронний підпис
одноразовим
ідентифікатором
ХХХХХХХХХ

п/р UA063206270000026507013072392 в АТ "СБЕРБАНК", м. Київ, МФО 320627
Має статус платника податку на прибуток на загальних підставах
Директор: В.С. Михайличенко
ПОЗИЧАЛЬНИК
громадянин України ПІБ, паспорт серія и номер, виданий
ХХХХХХХХХ
______________________, РНОКПП, зареєстрований за адресою:
__________________________________________
Цей Договір
укладено: ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ:СС
місце складання: адреса вебсайту кредитодавця в шаблоні [URL доменне ім’я вебсайту]
порядок укладання: пропозиція укласти цей електронний Договір позики (оферта) зроблена Позикодавцем в
інформаційно-телекомунікаційній системі шляхом пропонування Позичальнику на ознайомлення тексту
електронного Договору зі всіма істотними умовами позики і графіком платежів. Надання Позичальником
відповіді про прийняття (акцепт) пропозиції Позикодавця укласти електронний Договір позики (оферти)
здійснене в декілька кроків шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний
Договір, а саме: проставляння клієнтом чек-боксу «З умовами договору позики згоден»; натискання кнопки
«Підтвердити заявку»; введення клієнтом коду-підпису у відповідне вікно на сторінці сервісу. Застосований
під час укладення електронного Договору позики спосіб прийняття (акцепт) пропозиції укласти електронний
Договір відповідає вимогам абз. 4 ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», яким закріплена
можливість надання особою, якій адресована пропозиція укласти електронний Договір, відповіді про її
прийняття (акцепт) шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний
Договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і
ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.
порядок створення та накладання електронних підписів Сторонами Договору: при натисканні на кнопку
«Підтвердити заявку» Позикодавець генерує одноразовий пароль – електронний підпис одноразовим
ідентифікатором – і відправляє його Позичальнику СМС на контактний номер телефону, вказаний в анкеті
Позичальника та верифікований раніше. Позичальник вводить отриманий код-підпис у відповідне вікно, яке
виводиться на сторінці сервісу. Позикодавець звіряє згенерований і відправлений пароль-підпис із введеним
клієнтом у вікно одноразовим кодом-підписом. У разі збігу паролів Договору з графіком платежів
присвоюється унікальний порядковий номер і накладається електронний підпис одноразовим ідентифікатором
Позичальника (введеним клієнтом у відповідне вікно на сторінці сервісу) та Позикодавця на Договір.
Виводиться інформація, що Договір укладено. Позичальник отримує підтвердження вчинення електронного
правочину у формі електронного договору: підписаний в електронний спосіб Договір з графіком платежів
переміщується до відповідного розділу меню ІТС і постійно доступний Позичальнику для перегляду та
скачування в його особистому кабінеті.
спосіб ідентифікації та верифікації споживача з урахуванням вимог, визначених нормативно-правовим актом
Національного банку України з питань здійснення установами фінансового моніторингу:
ідентифікація/верифікація Позичальника відбувається за допомогою інформації з бюро кредитних історій, баз
даних МВС України, системи BankID НБУ та інших джерел інформації, які не заборонені законодавством
України.

