
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ № ______/__-КЛ

м.  ______                                                                                                             «__»  _______ 2020 року

СТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2000»,  в особі директора __________, що діє на підставі Статуту, надалі за
текстом - «Кредитор»,  та

СТОРОНА  2. Юридична  особа  за  законодавством  України  –  _____________________, (код
ЄДРПОУ _________), надалі за текстом - «Позичальник», в особі директора ________________, що діє
на підставі Статуту, надалі за текстом разом - «Сторони», а окремо - «Сторона», уклали цей Договір
про надання відновлювальної кредитної лінії (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитор відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію та в її межах надає

кредитні кошти (надалі – «Кредит») на наступних умовах:

Ліміт кредитування ________,00 (_______ тисяч) гривень 00 копійок; 
Кінцевий строк дії кредитної
лінії

до «__» _______ 202_ року включно;

Ціль використання коштів _______
Процентна ставка ___% (__________) процентів річних

Кредит  в  формі  відновлювальної  кредитної  лінії  надається  Позичальнику  у  тимчасове
користування  на  умовах  забезпеченості,  повернення,  строковості,  платності  та  цільового
характеру використання. 

1.1.1.  Кредитор  надає  Позичальнику  Кредит  у  формі  відновлювальної  Кредитної  лінії
(надалі-Кредит), в межах Максимального Ліміту Заборгованості, визначеного цим Договором.
Кредит може надаватися Траншами. Позичальник має право в будь-який час без повідомлення
Кредитора здійснювати погашення поточної заборгованості по Кредиту і за умови дотримання
умов надання Кредитних коштів, встановлених цим Договором, може знову отримувати Кредит
в межах Максимального Ліміту за Кредитною лінією.

Грошові  кошти  за  Кредитною  лінією  (отримання  Траншів)  надаються  Кредитором  за
клопотаннями  (далі  –  «Клопотання»)  Позичальника протягом п'яти  робочих  днів   після  їх
акцепту  Кредитором.  Клопотання  складається  за  формою,  затвердженою  Кредитором.
Акцептоване клопотання є невід’ємною частиною цього Договору. Зобов’язання Кредитора по
кредитуванню в рамках даного Договору визначаються сумою акцептованого ним Клопотання
та виникають в момент акцепту Клопотання. При наданні Позичальнику Кредитних коштів за
акцептованим Клопотанням в обсязі, зазначеному в Клопотанні, таке Клопотання вважається
виконаним,  а  зобов’язання  Кредитора  дотриманими.  При  досягненні  Позичальником
Максимального  Ліміту  Заборгованості  нове  Клопотання  Кредитором  не  розглядаються  до
часткового або повного повернення Кредитних коштів.  Після часткового/повного повернення
Кредиту  Позичальник  може  надавати  Кредитору  нове  Клопотання  в  межах  чинного
Максимального Ліміту Заборгованості.
     1.1.2. Позичальник у будь-якому випадку зобов'язаний повернути Кредит у повному обсязі:

- в термін, не пізніше «___» ____ 20___ року  включно,
якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений за домовленістю
Сторін на підставі  додаткової  угоди до цього Договору,  або достроково,  відповідно до умов
цього Договору.  

  1.2. В якості забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором  виступає:
1.2.1. ______________________-:

Кредитор:
______________________
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1.3. Крім  забезпечення,  зазначеного  в  пункті  1.2  цього  Договору,  виконання  зобов’язань
Позичальника  за  цим  Договором  забезпечується  всім  належним  Позичальнику  майном/
майновими правами та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановле-
ному чинним законодавством України.

1.4. Позичальник гарантує,  що на момент підписання цього Договору не існує подій,  що
створюють  загрозу  належному  виконанню  цього  Договору  (судові  спори,  майнові  вимоги
третіх осіб тощо), про які він не повідомив Кредитора.

1.5. Кредит  надається  Кредитором  Позичальнику  шляхом  безготівкового  перерахування
кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника IBAN ___________________.

 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ, 
НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ, КОМІСІЙ

2.1. Видача Траншів проводиться з рахунку Кредитора.  
2.2. Моментом (днем) надання Траншу вважається день перерахування грошових коштів з

рахунку Кредитора.
2.3. Моментом (днем) повернення Кредиту вважається день зарахування на рахунок Креди-

тора.
Термін  користування  Позичальником Кредитом не  може  перевищувати  кінцевого  терміну

повернення Кредиту, зазначеного у п. 1.1. Договору.
2.4. Кредитор  нараховує  проценти  за  фактичними  залишками  кредитної  заборгованості

Позичальника перед Кредитором. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснює-
ться  у  валюті  Кредиту щомісячно,  в  останній  робочий день  поточного  місяця,  за  період   з
першого дня поточного місяця по останній день поточного місяця (включно), а також в останній
день  повернення заборгованості за Кредитом.

2.5. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється за методом «факт/факт»
(фактична кількість днів користування Кредитом в місяці та  фактична кількість днів в році).
При  розрахунку  процентів  враховується  день  надання  та  не  враховується  день  погашення
Кредиту. 

2.6. Сплата процентів (щомісячний платіж) здійснюється у валюті Кредиту щомісячно до 07
числа місяця включно,  наступного за звітним (за місяцем за який нараховано проценти), а
також в останній день повернення заборгованості за Кредитом в повній сумі на рахунок ТОВ
«К2000» IBAN ______________________, відкритий в  АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (м.Київ), (або
на інший рахунок, що буде вказаний Кредитором у письмовому вигляді), з наступним призначе-
нням платежу: «Сплата процентів за користування кредитом  за ________місяць ____року згідно
з кредитним договором №_______-КЛ від ________р., Без ПДВ».

2.7. Повернення кредиту здійснюється у валюті Кредиту згідно з Графіком, який наведено у
Додатку №1 до цього Договору в строк до останнього робочого дня місяця, в який має бути
здійснено таке повернення, а також в останній день повернення заборгованості за Кредитом в
повній сумі на рахунок ТОВ «К2000»  IBAN ___________________________в  АТ «ПІРЕУС
БАНК МКБ» (м.Київ), (або на інший рахунок, що буде вказаний Кредитором у письмовому ви-
гляді), з наступним призначенням платежу: «Повернення кредиту згідно з кредитним договором
№__________-КЛ від __________р., Без ПДВ».

2.8. При отриманні від Позичальника на рахунок Кредитора коштів, Сторони встановлюють
наступний порядок погашення заборгованості за цим Договором: 

- прострочені проценти;
- нараховані (поточні) проценти; 
- прострочена заборгованість за Кредитом (основною позичковою заборгованістю);
- поточна заборгованість за Кредитом (основною позичковою заборгованістю);
- пеня.
2.9. Якщо останній день строку сплати щомісячного платежу припадає на вихідний або свя-

тковий день, то сплата періодичного платежу здійснюється у  наступний за ним робочий день.

Кредитор:
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2.10.Кредитор самостійно розподіляє кошти у день їх зарахування, що надійшли як щоміся-
чний платіж, на погашення кредиту, та процентів за користування кредитними коштами. 

2.11.У разі, якщо сума зарахованих коштів перевищує розмір щомісячного платежу, сума та-
кого перевищення направляється на погашення кредиту у цей же банківський день (окрім остан-
нього банківського дня місяця), або за домовленістю с Кредитором зараховується при наступній
оплаті відсотків.

2.12.Сплата щомісячного платежу підлягає постійному моніторингу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Кредитор зобов'язаний:
3.1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, надати Позичальнику Кредитні

кошти в Сумі Кредиту/Траншу шляхом, передбаченим цим Договором, виключно у випадку
дотримання Позичальником умов надання Кредиту та за відсутності обставин, передбачених
Кредитним договором та/або  чинним законодавством України,  які  дають право   Кредитору
відмовити в наданні Кредиту.
     3.1.2. Забезпечити Позичальника консультативними послугами з питань виконання умов цьо-
го Договору, аналізувати фінансовий стан Позичальника, перевіряти забезпеченість Кредиту та
вносити пропозиції щодо подальших взаємовідносин з Позичальником.
     3.1.3. Розраховувати Проценти за фактичну кількість днів користування Кредитом на суму
фактичного залишку на рахунку боргових зобов’язань.
     3.1.4. Не розголошувати третім особам інформацію про Позичальника, що містить банкі-
вську таємницю/персональні дані, і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх
осіб, крім випадків, передбачених законодавством України та/або цим Договором.

3.2 Кредитор має право:
     3.2.1. 
Перевіряти фінансовий стан Позичальника, а також стан предмету іпотеки та цільове викори-
стання  Кредиту.  Позичальник  зобов’язаний  на  вимогу  Кредитора  протягом 3  (трьох)  банкі-
вських  днів  з  дня  отримання  від  Кредитора  вимоги  надати  документи,  що  підтверджують
фінансовий стан Позичальника;
     3.2.2. 
Вимагати дострокового повернення Кредиту, сплати процентів, штрафних санкцій, у разі неви-
конання або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором, та/або при
настанні подій *, що впливають на його здатність виконати грошові зобов'язання за цим До-
говором,  з  надсиланням Позичальникові  відповідного листа-повідомлення (вимоги).  Позича-
льник зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів, повернути суму заборгованості
за Кредитом, що залишилась, сплатити проценти та штрафні санкції, а також відшкодувати зби-
тки, завдані Кредитору. 

*До таких подій зокрема відносяться:
- порушення проти Позичальника кримінальної справи;
-  одержання  Кредитором  вимоги  від  заставодавця  про  дострокове  повернення  вкладу

(повністю або частково);
-  неможливості  звернення  стягнення  на  майно/майнові  права,  заставлене  з  метою

забезпечення  виконання  зобов'язань  за  цим  Договором,  з  будь-якої  причини  (у  т.ч.  втрати,
знищення, ушкодження або недосяжності предмета застави для Кредитора з будь-яких причин);

-  встановлення невідповідності  дійсності  відомостей,  які  наведено в  цьому Договорі,  або
інших документів, представлених Позичальником.
     3.2.3. 
Вимагати від Позичальника надання будь-яких документів  і  відомостей,  необхідних для ви-
конання  Кредитором вимог чинного  законодавства  України,  яке  регулює відносини у  сфері
запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,
фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, в тому чи-
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слі  будь-які  документи  і  відомості,  необхідні  для  з’ясування  особи  Позичальника  та  його
фінансового стану.
     3.2.4. 
Відмовитися  від  обслуговування  (здійснення)  фінансової  операції  Позичальника,  якщо  вона
порушує/може  порушити  чинне  законодавство  України,  що  регулює  протидію  легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом. В такому випадку Кредитор не несе будь-якої відповід-
альності за таку відмову.
     3.2.5. 
Відступати свої права за цим Договором будь-яким третім особам на свій розсуд. 
     3.2.6. 
Стягувати  з  Позичальника  пеню,  штраф при настанні/наявності  Випадків  невиконання  умов
цього Договору.
     3.2.7. 
Розголошувати  (розкривати)  в  будь-який  спосіб  інформацію  про  Позичальника,  що  містить
банківську таємницю, інформацію, що містить персональні дані Позичальника, іншу інформа-
цію щодо Позичальника  (надалі – Інформація), у випадках, коли розкриття такої Інформації є
обов’язковим для Кредитора у відповідності з чинним законодавством України та у випадках,
передбачених цим Договором.
     3.2.8. 
Вимагати від Позичальника сплати Комісії.
     3.3.Позичальник зобов'язаний:
     3.3.1. 
Надати Кредитору всі документи, необхідні для  видачі Кредиту згідно з вимогами Кредитора,
що діють на момент укладення цього Договору;
     3.3.2. 
Забезпечити Кредитора всіма необхідними документами для здійснення ним дій, передбачених
підпунктом 3.2.1 цього Договору;
     3.3.3. 
Забезпечити виконання своїх зобов’язань за цим Договором  відповідно до пункту 1.2 цього До-
говору;
     3.3.4. 
Використати Кредит на зазначені у Договорі цілі і забезпечити повернення одержаного Креди-
ту, сплату нарахованих процентів та комісію на умовах, передбачених цим Договором;
     3.3.5. 
Вчасно  повернути  наявну  заборгованість  за  Кредитом  та  сплатити  нараховані  проценти,
комісію, можливі штрафні санкції, передбачені цим Договором;
     3.3.6. 
Не здійснювати без попереднього письмового погодження з Кредитором наступних дій на зага-
льну суму більше як 50 (п'ятдесят) процентів від одержаного ліміту кредитування за цим До-
говором, а саме:

- не виступати поручителем за третіх осіб;
- не вчиняти правочини, які можуть вплинути на можливість стягнення майна Позичальника;
- не обтяжувати своє майно/майнові права будь-якими зобов'язаннями.
  3.3.7. Інформувати Кредитора протягом п'яти робочих днів після внесення змін до умов угод/

Кредитором відповідно до укладених договорів забезпечення.
     3.3.8. 
Повідомити Кредитора про претензії та/або позови з боку третіх осіб до Позичальника, якщо їх
сума перевищує 10 (десять) процентів суми Кредиту, що зазначена в п. 1.1 цього Договору, з на-
данням за вимогою Кредитора всіх необхідних документів  протягом трьох робочих днів від
дати отримання вимоги.
     3.3.9. 
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Забезпечити можливість здійснення Кредитором дій,  визначених підпунктом 3.2.1 цього До-
говору.
     3.3.10. 
Повідомляти Кредитора про зміну місця реєстрації та постійного перебування, номерів теле-
фонів протягом трьох робочих днів з дня набуття чинності відповідними обставинами, а також
додавати копії документів, що підтверджують зазначені зміни.

Допускати  представників  Кредитора  до  проведення  перевірок  у  разі  порушення  строків
повернення  заборгованості  за  Кредитом  та/чи  процентів  за  його  використання  -  з  питань
фінансового стану Позичальника, аналізу його платоспроможності . Надавати на першу вимогу
Кредитора будь-які документи і відомості, необхідні для виконання Кредитором вимог чинного
законодавства  України,  яке  регулює  відносини  у  сфері  запобігання  та  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження  зброї  масового  знищення,  в  тому  числі  будь-які  документи  і  відомості,
необхідні для з’ясування особи Позичальника та його фінансового стану.
     3.3.11. 
Неухильно дотримуватись взятих на себе зобов’язань за цим Договором та іншими договорами
у випадку їх укладення з метою забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором.
     3.3.12. 
Безумовно сплатити пеню, штраф, відшкодувати заподіяні Кредитору збитки, завдані невикона-
нням/неналежним виконанням умов Договору. у випадках, передбачених цим Договором.
     3.4. 
Позичальник має право:
     3.4.1. 
Порушувати перед Кредитором питання строків та порядку повернення Кредиту у разі виникне-
ння об’єктивних обставин.
     3.4.2. 
Достроково виконати свої зобов’язання за цим Договором з дотриманням умов цього Договору
шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів з урахуванням процентів за користува-
ння та штрафних санкцій за їх наявності відповідно до цього Договору.
     3.4.3. 
Повернути Кредитору кредит одночасно із відкликанням згоди на укладення цього Договору та
сплатити проценти за користування кредитними коштами за період між моментом одержання
коштів та моментом їх повернення, на підставах, визначених чинним законодавством.
     3.4.4. 
Отримувати  від  Кредитора  інформацію  про  розмір  Боргових  зобов’язань  (зокрема,  суму
Основного боргу (Кредиту), Процентів, штрафних санкцій, встановлених цим Договором, то-
що), іншу інформацію, що стосується надання та обслуговування Кредиту.
     3.4.5. 
Звертатися до Кредитора з клопотанням про внесення змін та/або доповнення до Договору. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У  разі  прострочення  Позичальником  строків  сплати  процентів  та/або  прострочення

строків повернення  кредитних коштів, Позичальник сплачує пеню, яка обчислюється від суми
простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який
нараховувалась пеня, за кожний день прострочки платежу. Нарахування пені за цим Договором
не припиняється через шість місяців від дня, коли відповідне зобов’язання мало бути виконано.
Строк позовної давності для стягнення пені встановлюється в 3 (три) роки

5. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
5.1. Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  часткове  або  повне  невиконання  своїх

зобов’язань за цим Договором у разі настання та дії  обставин, що знаходяться поза межами
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контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або яким не могли запобігти. До таких
обставин за цим Договором належать: військові дії, повстання, стихійні лиха.

5.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань, як-
що обставини, визначені пунктом 5.1 цього Договору, настали у період прострочення виконання
зобов’язання.

5.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин
непереборної сили, із наданням підтвердження компетентного органу, протягом трьох робочих
днів  від  дати  отримання  підтвердження  компетентного  органу.  Недотримання  строків  пові-
домлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону посилатися на такі об-
ставини як підставу звільнення від відповідальності.

5.4. У  разі  настання  обставин,  визначених  пунктом  5.1  цього  Договору,  строк  виконання
зобов'язань продовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на три місяці.

5.5. Якщо обставини, визначені пунктом 5.1 цього Договору, будуть діяти протягом більше
трьох місяців, Позичальник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після закінчення строку,
визначеного пунктом 5.3 цього Договору, погасити Кредит, сплатити проценти за фактичний час
використання Кредиту, комісії, штрафні санкції, у випадку наявності, та в розмірі, передбаче-
ному цим Договором.

6. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
6.1. Розбіжності, що можуть виникнути у процесі виконання вимог цього Договору, будуть

попередньо розглядатись Сторонами з метою відпрацювання взаємоприйнятних рішень. 
6.2. Сторони  погодили,  що  усі  спори  та  суперечки,  які  виникають  з  правовідносин,

встановлених даним Договором, в тому числі щодо його дійсності, укладення, виконання, зміни
та припинення Договору, тлумачення його умов, визначення наслідків недійсності або порушен-
ня Договору, стягнення заборгованості, а також збитків Сторін, спричинених невиконанням чи
неналежним виконанням Договору тощо, підлягають розгляду в порядку відповідно до чинного
законодавства України.

7. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ
7.1. Позичальник запевняє Кредитора, що підписання цього Договору:
7.1.1.Не призведе до порушень будь-якого положення чинного законодавства України, що

застосовується до правовідносин за цим Договором, виконання зобов’язань Позичальника за
цим Договором.

7.1.2.Не вступить в конфлікт та не призведе до порушення будь-якого положення та накла-
данню будь-якого арешту по будь-яких угодах, учасником яких виступає Позичальник.

7.2. Позичальник надає Кредитору такі гарантії:
7.2.1.Позичальник не має ніяких зобов’язань (дійсних або таких,  що можуть виникнути в

майбутньому по вже укладених угодах), що випливають з будь-якого кредитного або позич-
кового документу, за виключенням тих, що обумовлені в довідках Позичальника, які передані
Кредитору до підписання цього Договору.

7.3. Позичальник надає Кредитору дозвіл розкривати інформацію, а також персональні дані,
які підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у ви-
падку, якщо розкриття такої інформації необхідно Кредитору для захисту своїх прав та інтересів
шляхом звернення до правоохоронних чи судових органів з питань, пов'язаних з виконанням
цього Договору.

7.4. Позичальник підтверджує, що всі  заяви та гарантії,  представлені  в цьому Договорі,  є
правильними та дійсними на день укладення цього Договору. Позичальник розуміє, що будь-яка
недійсність всіх гарантій та запевнень тягне за собою відповідальність Позичальника та його
посадових осіб у відповідності до чинного законодавства.

7.5. У відповідності  до  ч.  1  ст.  9  Закону  України  «Про організацію формування  та  обігу
кредитних історій» №2704-IV від 23.06.2005 року клієнт надає згоду Кредитору на передачу до
Бюро Кредитних Історій та збір, зберігання, використання та поширення (розкриття) через Бю-
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ро Кредитних історій, зокрема, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро
кредитних історій»,  місцезнаходження:   01001,  м.  Київ,  вул.  Грушевського,  1-д,   ідентифіка-
ційний код (код ЄДРПОУ) 33546706, та до Приватного акціонерного товариства «Міжнародне
бюро кредитних історій», місцезнаходження:  03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф.
306, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 34299140, – інформації про нього, що складає кредит-
ну історію у порядку та обсягу, визначеному Законом України «Про організацію формування та
обіг кредитних історій». До інформації про Клієнта, зокрема, відносяться:

1) відомості, що ідентифікують особу Позичальника: місцезнаходження; ідентифікаційний
код юридичної особи;

2) відомості про грошові зобов’язання Позичальника:
- відомості про цей Договір та зміни до нього (номер і дата укладання договору, сторони,

вид договору);
- сума зобов’язання за цим Договором;
- вид  валюти  зобов’язання;  строк  і  порядок  виконання цього Договору; про розмір по-

гашеної суми та остаточну суму зобов’язання за цим Договором;
- дата  виникнення  прострочення  зобов’язання  за   договором, його  розмір  і   стадія  по-

гашення;  про  припинення   договору  та  спосіб  його припинення (у тому числі за згодою
сторін, у судовому порядку, гарантом тощо).

Ця згода є  безумовною та не підлягає відкликанню Клієнтом, як Суб’єктом кредитної історії.
7.6. Позичальник ознайомлений зі змістом статей 191,192, 205, 219, 222, 364-1, 366, 367 Кри-

мінального кодексу України.
7.7. Керівник Позичальника, який підписав цей Договір, надає згоду Кредитору на зберігання

та  обробку  його  персональних  відповідно  до  Закону  України  Закону  України  «Про  захист
персональних даних».

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Кредитор зобов’язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового

стану Позичальника, за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації без погодження
з  Позичальником  є  обов’язковим  для  Кредитора  у  відповідності  з  чинним  законодавством
України та у випадках, передбачених цим Договором.

8.2. Позичальник погоджується, що умови, передбачені п.8.1 цього Договору щодо збережен-
ня  конфіденційної  інформації,  не  поширюються  на  випадки  розкриття  Кредитором  третім
особам інформації щодо Позичальника (у т.ч. інформації про причини невиконання зобов’язань
перед  Кредитором,  характеристики виконання  зобов’язань  Позичальника  перед  Кредитором,
про дисконт, за яким права вимоги, що належать за цим Договором Кредитору, можуть бути
відчужені іншій фінансовій установі, та про результати незалежної оцінки цих прав вимоги).
Позичальник підписанням цього Договору надає згоду Кредитору розкривати інформацію шля-
хом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Кредитором, необмеженому колу третіх осіб, у
т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, іншим установам, підприємствам,
організаціям  тощо,  але  лише за  умови,  що  метою такого  розкриття  інформації  є  виключно
захист прав та законних інтересів Кредитора.

8.3. Позичальник  також  надає  згоду  Кредитору  на  розкриття  останнім  конфіденційної
інформації у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Кредитора з
боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів.

8.4. Позичальник також згоден, що Кредитор на власний розсуд буде надавати в обсягах та у
формі, визначених Кредитором, конфіденційну інформацію третім особам, які здійснюватимуть
дії щодо повернення Кредитору заборгованості Позичальника за цим Договором або виявлять
намір придбати (придбають) права вимоги за цим Договором, або яким права вимоги за цим До-
говором будуть відступлені Кредитором.

8.5. Позичальник також згоден, що Кредитор на власний розсуд будь-яку кількість разів буде
телефонувати  йому,  направляти  відомості  про  строк  та  розміри  його  зобов’язань  перед
Кредитором, нарахування, виконання/неналежне виконання Позичальником своїх зобов’язань за
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цим Договором, іншу інформацію та повідомлення, пов’язані/передбачені Договором, а також
комерційні пропозиції Кредитора та рекламні матеріали за допомогою поштових відправлень та
листів-звернень,SMS  –  повідомлень,  тощо  на  адреси/номери  телефонів,  адреси  електронної
пошти (e-mail), вказані Позичальником в анкеті, заяві тощо. При цьому Позичальник несе всі
ризики, пов’язані з тим, що направлена Кредитором інформація стане доступною третім особам
та, відповідно, надає згоду на її розголошення. 

8.5. Незаконне розголошення інформації,  що містить  конфіденційну інформацію, Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. ПРИКІНЦЕВІПОЛОЖЕННЯ
9.2. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій

формі  та  підписані  належним  чином  уповноваженими  на  те  представниками  Сторін  з
обов'язковим посиланням на цей Договір.

9.3. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у
разі якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом з повідомлен-
ням із описом вкладення через поштову службу України, кур’єром, або врученні особисто за за-
значеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особи-
стого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.

9.4. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до остаточного виконання
Сторонами прийнятих на себе зобов’язань. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за
взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод.

9.5. Кредитор підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних умовах від-
повідно податкового законодавства України.

9.6. 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.

9.7. Назви  статей  та  розділів  цього  Договору  використовуються  лише  для  зручності  та
жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.8. Сторони зобов’язані протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляти одна одну про зміни
адрес, місцезнаходження/місця реєстрації,  банківських реквізитів,  номерів телефонів, телефа-
ксів та телексу, та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання
зобов’язань за ним.

9.9. Цей  Договір  укладений  в  двох   оригінальних  автентичних  примірниках  українською
мовою, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9.10.  Договір Сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям,
що засвідчується власними підписами уповноважених представників Сторін, які діють у повній
відповідності з наданими їм повноваженнями або особисто та з повним розумінням предмета та
змісту цього Договору.

9.11.  Зобов’язання за цим Договором можуть бути виконані третьою особою, зокрема, пору-
чителями Позичальника, які уклали з Кредитором та за участю Позичальника відповідні до-
говори поруки.

10. Місцезнаходження, реквізити та підписи  сторін        

                        
КРЕДИТОР                  ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «К2000»
Юридична адреса та для листування:  03028, 
м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22
Код ЄДРПОУ 40776130
IBAN ___________________________ 
Телефон: +380(44) 333-46-07

_____________ 
Юридична адреса та для листування: __________
Код ЄДРПОУ __________
IBAN ______________
Телефон: _____________

Кредитор:
______________________

Сторінка 8 з 10 Позичальник:
                     _______________________



Директор

___________________________  ______________

Директор

___________________________ ______________

 Застереження:
Примірник даного Договору отримав.
Підписанням  цього  договору  підтверджується  отримання  від  Кредитора  інформації,  зазначеної  в
частині  другій  статті  12  ЗУ «Про фінансові  послуги  та державне  регулювання ринків  фінансових
послуг», до укладення цього договору.

 
    підпис     ПІБ  дата

Додаток № 1
до Кредитного договору №________/__-КЛ від __.___.20__р.

ГРАФІК 
видачі кредитних коштів та повернення заборгованості по кредиту

Період
Видача

кредитних
коштів, грн.

 Зменшення ліміту
кредитування (погашення

Позичальником боргу), грн.

Заборгованість на
кінець, грн.

Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін
та є невід’ємною частиною Договору про надання відновлювальної кредитної лінії №_____/__-КЛ від
__.__.20__р.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ  СТОРІН

КРЕДИТОР                  ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «К2000»
Юридична адреса та для листування:   03028,  м.
Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22

_____________ 
Юридична адреса та для листування: __________
Код ЄДРПОУ __________

Кредитор:
______________________

Сторінка 9 з 10 Позичальник:
                     _______________________



Код ЄДРПОУ 40776130
IBAN ___________________________ 
Телефон: +380(44) 333-46-07

Директор

___________________________  ______________

IBAN ______________
Телефон: _____________

Директор

___________________________ ______________

Кредитор:
______________________

Сторінка 10 з 10 Позичальник:
                     _______________________


