
 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ
НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ № ______/__-НКЛ

м.  Київ                                                                                                                   «__»  _______ 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
невідновлювальної кредитної лінії (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор відкриває Позичальнику невідновлювальну 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

Під терміном  «невідновлювальна кредитна лінія» розуміється кредитна лінія,  при якій при отриманні
Позичальником повної суми кредитних коштів і досягненні ліміту кредитування подальша видача кредитних
коштів Позичальнику припиняється незалежно від фактичної суми заборгованості за кредитом протягом дії
кредитного договору.

Кредит  надається  Позичальнику  у  тимчасове  користування  на  умовах  забезпеченості,  повернення,
строковості, платності та цільового характеру використання. 

1.1.1. Надання Кредиту буде здійснено кредитними траншами, згідно Графіка, який є Додатком №1 та
невід’ємною частиною цього Договору. 

Кредитор  надає  Позичальнику  Кредит  у  формі  невідновлювальної  Кредитної  лінії  (надалі-Кредит),  в
межах Максимального Ліміту Кредитування, визначеного цим Договором, у наступному порядку:

 1-й  транш  у  розмірі  ________,00  грн.  (________  гривень  00  коп.)  надається  після  укладання
договорів застави та поруки, вказаної в п.1.2. цього Договору;

 2-й транш у розмірі _______,00 грн. (_________ гривень 00 коп.);
 3-й транш у розмірі _____,00 грн. (_____ гривень 00 коп.);

Зменшення  ліміту  кредитування  (погашення  Позичальником боргу)  здійснюється  за  Графіком,  який є
Додатком №1 та невід’ємною частиною цього Договору. 

При зменшенні ліміту кредитування відповідно до Графіку,  Позичальник зобов’язаний не пізніше дня
зменшення ліміту кредитування повернути Кредитору грошові кошти в сумі зазначеної в графі «Зменшення
ліміту кредитування (погашення Позичальником боргу), грн.» Додатку №1, який є невід’ємною частиною
цього Договору.  
     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. Застава обладення, що належить ___________ (ЄДРПОУ ______), а саме:
     1.2.2. Порука ___________ (РНОКПП ___________).

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 судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

Кредитор:
______________________
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     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 п/р IBAN ___________________ відкритий в ____________.

  1.6. Позичальник сплачує Кредитору комісію за перерахування кредитних траншів в розмірі –  ___% від
суми  кожного  фактично  наданого  кредитного  траншу,  що  надається  згідно  Графику,  який  наведений  у
Додатку  №1  до  цього  Договору. Оплата  комісії  здійснюється  протягом  3  робочих  днів  з  дня  надання
кредитного  траншу  у  національній  валюті  України  на  рахунок  ТОВ  «К2000»  IBAN ________________.
Призначення  платежу  –  «Сплата  комісії  за  надання  кредитного  траншу  згідно   Кредитного  договору
№___/20-НКЛ від __.__.2020р. Без ПДВ».

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

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

рахунку Кредитора.
2.3. Моментом  (днем)  повернення  Траншу  Кредиту  вважається  день  зарахування  Позичальником  на

рахунок Кредитора грошових коштів,  на суму Траншу Кредиту або на інший рахунок, що буде вказаний
Кредитором у письмовому вигляді.

Термін  користування  Позичальником  Траншем  Кредиту  не  може  перевищувати  кінцевого  терміну
повернення Кредиту.

2.4. Кредитор  нараховує  проценти  за  фактичними залишками кредитної  заборгованості  Позичальника
перед Кредитором. Проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з дня
надання кредиту Позичальнику (списання відповідної суми з рахунку Кредитора) до дня повного погашення
заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитора). Нарахування процентів за користування
Кредитом здійснюється 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 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 _______________________, (або на інший рахунок,
що  буде  вказаний  Кредитором  у  письмовому  вигляді),  з  наступним  призначенням  платежу:  «Сплата
процентів  за  користування кредитом за ________місяць ____року згідно з Кредитним договором №___/__-
НКЛ 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
________________________-  (або на інший рахунок, що буде вказаний Кредитором у письмовому вигляді), з
наступним призначенням платежу: «Часткове повернення кредиту згідно з кредитним договором №___/__-
НКЛ від __.__._____р., Без ПДВ».

2.8.    Кредитор має право припинити надання Траншів Кредиту за цим Договором у разі:
-      наявності  простроченої  заборгованості  за  раніше  наданими  Траншами  Кредиту,  процентами,

передбаченими цим Договором;
  -      погіршення фінансового стану Позичальника, який визначається за методикою Кредитора;
-      настання обставин, які призвели до зменшення ринкової вартості предмета застави, іпотеки, майна

поручителя;
-      невиконання  або  неналежного  виконання  умов  цього  Договору,  припинення  дії  або  визнання

недійсними договорів, укладених на виконання пункту 1.2 цього Договору;
-      накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках Позичальника/Заставодавця;
-      виявлення нецільового використання виданих Траншів Кредиту;
-      відсутності вільних коштів у Кредитора;
-      ненадання  протягом  10  днів  Позичальником  за  запитом  Кредитора  інформації  щодо  засобів

забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором.

Кредитор:
______________________
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           Поновлення кредитування за цим Договором можливо лише після усунення обставин, зазначених в
цьому пункті.

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

- прострочені проценти;
- пеня;
- штраф;
- прострочена заборгованість за Кредитом (основною позичковою заборгованістю);
- нараховані (поточні) проценти; 
- поточна заборгованість за Кредитом (основною позичковою заборгованістю).
2.10. Якщо останній день строку сплати періодичного платежу припадає на вихідний або святковий день,

то сплата періодичного платежу здійснюється у день, що передує такому вихідному або святковому дню.
2.11. Кредитор самостійно розподіляє кошти у день їх зарахування, що надійшли як щомісячний платіж,

на погашення кредиту, та процентів за користування кредитними коштами. 
2.12. У  разі,  якщо  сума  зарахованих  коштів  перевищує  розмір  щомісячного  платежу,  сума  такого

перевищення  направляється  на  погашення  кредиту  у  цей  же  банківський  день  (окрім  останнього
банківського дня місяця), або за домовленістю с Кредитором зараховується при наступній оплаті відсотків.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Кредитор зобов'язаний:
3.1.1. В порядку та на умовах, передбачених 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 Кредитора відмовити в наданні Кредиту тощо.

3.1.2. Забезпечити Позичальника консультативними послугами з питань виконання умов цього 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  банківську
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 застави та цільове використання

Кредиту.  Позичальник  зобов’язаний  на  вимогу  Кредитора  протягом  3  (трьох)  банківських  днів  з  дня
отримання  від  Кредитора  вимоги  надати  документи,  що  підтверджують  фінансовий  стан  Позичальника.
Позичальник  зобов’язаний  протягом  30  (тридцяти)  календарних  днів  з  дня  отримання  Кредиту  надати
документи, що підтверджують цільове використання Кредиту згідно п.1.1 цього Договору; 

3.2.1. Вимагати дострокового повернення Кредиту, процентів, штрафних санкцій, у разі невиконання 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  Договором,  з  надсиланням
Позичальникові  відповідного  листа-повідомлення  (вимоги).  Позичальник  зобов’язаний  протягом  30
(тридцяти)  календарних  днів,  повернути  суму  заборгованості  за  Кредитом,  що  залишилась,  сплатити
проценти та штрафні санкції, а також відшкодувати збитки, завдані Кредитору. 

 *До таких подій зокрема відносяться:
- погіршення фінансового стану Позичальника, ненадання документів щодо перевірки фінансового стану

згідно п.3.2.1. цього Договору;  
-  використання  Кредиту  не  за  цільовим  призначенням,  зазначеним  в  підпункті  1.1  цього  Договору,

ненадання документів щодо перевірки цільового використання Кредиту згідно п.3.2.1. цього Договору; 
- порушення проти Позичальника кримінальної справи;
- одержання Кредитором вимоги від Заставодавця про дострокове припинення договору застави (повністю

або частково), майнові права/застава за яким  передані в заставу Кредитору в якості забезпечення виконання
зобов’язань за цим Договором;

- 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);

Кредитор:
______________________
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-  встановлення  невідповідності  дійсності  відомостей,  які  наведено  в  цьому  Договорі,  або  інших
документів, представлених Позичальником;

3.2.2. Вимагати від Позичальника надання будь-яких документів і відомостей, необхідних 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.

3.2.3.  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 відповідальності за таку відмову.  

3.2.4. Відступати свої права за цим Договором будь-яким третім особам на свій розсуд без будь-якого
погодження з Позичальником, проінформувавши письмовим повідоменням Позичальника протягом 5-ти
банківських днів про таке відступлення. 

3.2.5. Стягувати з Позичальника пеню, штраф при настанні/наявності випадків невиконання умов цього
Договору.

3.2.6.  Розголошувати  (розкривати)  в  будь-який  спосіб  інформацію  про  Позичальника,  що  містить
банківську  таємницю,  інформацію,  що  містить  персональні  дані  Позичальника,  іншу  інформацію  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. 

3.3. 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

Договору;
3.3.4. Використати Кредит на зазначені у Договорі цілі і забезпечити повернення одержаного Кредиту,

сплату нарахованих процентів та комісію на умовах, передбачених цим Договором;
3.3.5. Не здійснювати без попереднього письмового погодження з Кредитором наступних дій на загальну

суму більше як 50 (п'ятдесят) процентів від ліміту кредитування за цим Договором, а саме:
- не отримувати кредити в інших банківських установах;
- не отримувати кредити в інших фінансових установах;
- не отримувати позики в інших осіб;
- не виступати поручителем за третіх осіб;
- не передавати своє майно іншим особам та не вносити його до статутного капіталу юридичних осіб;
- не укладати правочинів, які можуть вплинути на можливість стягнення майна Позичальника;
- не обтяжувати своє майно/майнові права будь-якими зобов'язаннями;
3.3.6. Інформувати Кредитора протягом п'яти робочих днів після внесення змін до умов угод/договорів,

що пов'язані з наданим Кредитом;
3.3.7.  Повідомити  Кредитора  про  судові  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  наданням  за
вимогою Кредитора всіх необхідних документів протягом трьох робочих днів від дати отримання вимоги;

3.3.8.  Надавати Кредитору,  за його вимогою, довідки про рух грошових коштів у всіх банках,  в яких
відкриті рахунки Позичальника;

3.3.9. Забезпечити можливість здійснення Кредитором дій, визначених підпунктом 3.2.1 цього Договору;
3.3.10. Повідомляти Кредитора про зміну місця реєстрації та постійного перебування, номерів телефонів

протягом трьох робочих днів з дня набуття чинності відповідними  обставинами, а також додавати копії
документів, що підтверджують зазначені зміни;

3.3.11.  Допускати представників Кредитора до проведення перевірок з питань цільового використання
Кредиту  (про  таку  перевірку  повідомляється  заздалегідь),  а  у  разі  порушення  строків  повернення
заборгованості за кредитом та/чи процентів за його використання (перевірка може бути проведена в будь-
який  час)  -  з  питань  фінансового  стану  Позичальника,  аналізу  його  платоспроможності.  При  огляді
заставного  майна,  забезпечити  надання  оригіналів  технічних  та  інших  документів,  необхідних  для
підтвердження права власності;

3.3.12.  На  підставі  наданих  Кредитором  підтверджуючих  документів  відшкодувати  витрати/збитки
Кредитора, які виникли у зв'язку зі сплатою послуг, які надані або будуть надані в майбутньому з метою
реалізації прав Кредитора за цим Договором. 
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До послуг, обумовлених у цьому пункті, відносяться, зокрема, але не виключно: представництво інтересів
Кредитора в суді й перед третіми особами, тощо. Відшкодування здійснюється за рішенням суду протягом
п’яти  банківських дня,  з  дати  наданням  Кредитором/відповідним  органом  місцевої  влади  відповідних
документів.

3.3.13.  У випадку звернення до  Кредитора з  заявою про продовження терміну дії  Договору сплатити
комісію в розмірі 1(один)% від суми залишку заборгованості.

3.3.14. 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.

3.3.15. 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.

3.3.16.  Безумовно  сплатити  пеню,  штраф,  відшкодувати  заподіяні  Кредитору  збитки,  завдані
невиконанням/неналежним виконанням умов Договору. 

3.4. Позичальник має право:
     3.4.1. Порушувати перед Кредитором питання строків та порядку повернення кредиту у разі виникнення
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  користування,  та
штрафні санкції за їх наявністю.
     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 тощо), іншу інформацію, що стосується надання та обслуговування Кредиту.
Кредитор зоб’ вязаний надати таку інформацію письмово за вимогою Позичальника.
     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 у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що
діяла у період, за який нараховувалась пеня. Нарахування пені за цим Договором не припиняється через
шість  місяців  від  дня,  коли  відповідне  зобов’язання  мало  бути  виконано.  Строк  позовної  давності  для
нарахування та для стягнення пені встановлюється в 3 (три) роки.

5. ФОРС-МАЖОР (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

5.1. Сторона  не  буде  нести  відповідальності  за  невиконання  та/або  неналежне  виконання  своїх
зобов’язань за Договором, якщо це викликано настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили),  а  саме:  пожежа,  повінь,  землетрус  або  інше  природне  лихо  надзвичайного  характеру;  війна  чи
військові  дії  будь-якого  роду,  загальна  мобілізація;  ембарго;  промислові  чи  транспортні  катастрофи;
націоналізація, експропріація або конфіскація майна Сторони; прийняття державними органами закону або
підзаконного  акта,  що  забороняє  чи  суттєво  обмежує  дії  Сторони,  передбачені  Договором  та  необхідні
Стороні для його належного виконання, перебої у постачанні електроенергії, збої в електронних системах,
доступ до яких є необхідним для виконання зобов’язань за Договором. Форс-мажорною згідно з Договором є
обставина, яка настала після вступу Договору в дію.

5.2.  Сторона,  що  не  може  виконати  свої  зобов’язання  за  Договором  внаслідок  дії  форс-мажорної
обставини,  повинна  повідомити  про це  іншу Сторону  протягом 3-х  (трьох)  Банківських  днів  з  моменту
настання такої обставини. Після закінчення дії форс-мажорної обставини, Сторона, яка підпала під дію такої
обставини,  повинна  повідомити  про  це  іншу  Сторону  протягом  3  (трьох)  Банківських  днів  з  моменту
припинення дії такої обставини.

5.3.  Виникнення форс-мажорної  обставини подовжує строки виконання  зобов’язань за  Договором на
термін, рівний строку дії даної обставини і строку, необхідному для усунення наслідків її дії.
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5.4.  Виникнення,  дія  та  (або)  припинення  форс-мажорної  обставини  підтверджується  документом,
виданим  торгівельно-промисловою  палатою  або  іншим  уповноваженим  органом  (особою)  країни
(місцевості), де виникла, діяла та (або) припинила свою дію форс-мажорна обставина.

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 порушення Договору, стягнення заборгованості,
а також збитків Сторін, спричинених невиконанням чи неналежним виконанням Договору тощо, підлягають
розгляду в порядку в компетентному суді 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 накладанню будь –

якого арешту по будь-яких угодах, учасником яких виступає Позичальник.
7.2. Позичальник,  виходячи  з  права  Кредитора  у  випадку  невиконання  або  неналежного  виконання

Позичальником взятих на себе зобов’язань за цим Договором звернути стягнення в судовом порядку на іншу
власність, яка належить Позичальнику, за своїм вибором, надає Кредитору такі гарантії:

7.2.1. На момент підписання цього Договору не існує чинних довіреностей, які видані Позичальником
третім  особам,  що  свідчать  про  право  останніх  відчужувати  або  передавати  в  користування,  тощо
майно/майнові права Позичальника, що прямо або опосередковано може вплинути на можливість Кредитора
відшкодувати за рахунок майна/майнових прав Позичальника завдані внаслідок невиконання останнім своїх
зобов’язань за цим Договором збитки.

7.2.2. 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  позичкового  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  випадку,  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 у всіх матеріальних аспектах на день укладення цього Договору. Позичальник розуміє, що будь-яка
недійсність  всіх  гарантій  та  запевнень  буде  розцінюватись  як  надання  Кредитору  завідомо  неправдивої
інформації з метою отримання Кредиту та 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 Бюро Кредитних  історій, зокрема,
до  Товариства  з  обмеженою відповідальністю «Українське  бюро  кредитних  історій»,  місцезнаходження:
01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д,  ідентифікаційний 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 кредитну 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:  П.І.Б.;  дата  народження;  паспортні  дані;  місце
проживання; ідентифікаційний номер відповідно до  Реєстру  фізичних  осіб - платників  податків  та  інших
обов’язкових платежів; про поточну трудову діяльність, сімейний стан та кількість  осіб, які перебувають на
його утриманні; 

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 укладеним договором;

Кредитор:
______________________

Сторінка 6 з 9              Позичальник:
                   _______________________



 

- вид  валюти  зобов’язання;  строк  і   порядок  виконання  договору; про розмір погашеної суми та
остаточну суму зобов’язання за договором;  

- дата  виникнення  прострочення  зобов’язання  за   договором, його  розмір  і   стадія  погашення;  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,  366-1,  367
Кримінального кодексу України.

7.7.  Позичальник  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  збереження
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  шляхом  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. 

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,  а також на запити рейтингових агенцій відповідно до
укладених з ними договорів.

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 Договором 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  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. 

8.6. Підписанням цього Договору Позичальник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття
конфіденційної інформації,  викладеними у ньому. Умови цього розділу застосовуються також до договорів,
що  укладені  між  Кредитором  та  Позичальником  для  забезпечення  зобов’язань  Позичальника  за  цим
Договором.

8.7.  За  незаконне  розголошення  інформації,  що  містить  конфіденційну  інформацію,  Сторони  несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. 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.

9.2. 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 врученні
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особисто за  зазначеними адресами Сторін.  Датою отримання  таких повідомлень буде  вважатися  дата  їх
особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.

9.3. 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. 

9.4. Кредитор підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних умовах  відповідно
податкового законодавства України.

9.5. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
9.6. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не

впливають на їх зміст і тлумачення.
9.7. Сторони  зобов’язані  протягом  3  (трьох)  робочих  днів  повідомляти  одна  одну  про  зміни  адрес,

місцезнаходження/місця реєстрації, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та телексу, та про
всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань за ним.

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

9.9. 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.

9.10. Зобов’язання за цим Договором можуть бути виконані третьою особою, зокрема, але не виключно,
поручителем, іншою третьою особою, без попередньої згоди Позичальника.
                                        

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

Директор

___________________________  ______________

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

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
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Додаток № 1
до Кредитного договору №________/20-НКЛ від __.___.2020р.

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  невідновлювальної  кредитної  лінії  №_____/__-НКЛ  від
__.__.20__р.
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