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ДОГОВІР № __
позики
м. Харків

“__” __________ 201_ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА”,
яке надалі іменується “ПОЗИЧАЛЬНИК”, в особі директора Хольченкова Антона Володимировича,
що діє на підставі Статуту та Ліценції на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів № 1922 від 11.08.2016 року, виданої Національною комісією, що здійснює
державне регулювання ринків фінансових послуг, з однієї сторони, та _______________________,
який надалі іменується “ПОЗИКОДАВЕЦЬ”, що діє на підставі паспорта громадянина України, з
іншої сторони, які разом іменуються СТОРОНИ, а кожна окремо – СТОРОНА, уклали даний Договір
позики (далі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ надає ПОЗИЧАЛЬНИКУ позику, а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується
повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, визначених даним Договором.
2. УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ
2.1. Позика надається ПОЗИКОДАВЦЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ в національній валюті України в сумі
_________________________ гривень, без ПДВ, в день підписання даного Договору, строком на
______ місяці.
Місцем надання та повернення позики сторонами визначається: адреса відділення.
2.2. Позика надається шляхом внесення грошових коштів до каси ПОЗИЧАЛЬНИКА, або
перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА в установі банку з
особового або іншого рахунку ПОЗИКОДАВЦЯ.
2.3. ПОЗИЧАЛЬНИК нараховує ПОЗИКОДАВЦЕВІ проценти від суми позики в розмірі _____
(___________) % на місяць.
Датою нарахування процентів є дата, визначена в п. 2.4 даного Договору.
2.4. Проценти нараховуються та виплачуються щомісяця, не пізніше __ числа до дня повернення
позики, при цьому ПОЗИЧАЛЬНИК як податковий агент ПОЗИКОДАВЦЯ утримує та сплачує
податок з доходів фізичних осіб, який нараховується на суму процентів. Проценти сплачуються
готівкою у гривні за місцезнаходженням ПОЗИЧАЛЬНИКА, визначеним в п. 2.1 даного Договору,
якщо сторони не дійшли згоди щодо іншого місця передачі.
За бажанням ПОЗИКОДАВЦЯ проценти, які нараховуються щомісяця, можуть бути переказані йому
на банківську картку № _____________________, емітовану назва банку, МФО ______, або на
особовий рахунок ПОЗИКОДАВЦЯ № _____________________ в банку назва банку, МФО ______.
ПОЗИКОДАВЕЦЬ, який виявив таке бажання, повинен надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ відповідні
платіжні реквізити, що зазначаються в цьому пункті даного Договору.
2.5. Позика використовується для потреб ПОЗИЧАЛЬНИКА відповідно до статутних цілей його
діяльності.
2.6. ПОЗИКОДАВЕЦЬ може дізнатися баланс за сумою наданої ним позики та нарахованими йому
відсотками в особистому кабінеті, що знаходиться на ВЕБ-сайті: _________________________.
3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
3.1. Позика підлягає поверненню не пізніше “__” ___________ ____ року. Якщо день повернення
позики припадає на святковий, вихідний або неробочий день, днем повернення позики є наступний за
ним робочий день.
3.2. При поверненні позики ПОЗИЧАЛЬНИК виплачує також ПОЗИКОДАВЦЕВІ несплачену суму
процентів.
3.3. Повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів ПОЗИКОДАВЦЕВІ
з каси ПОЗИЧАЛЬНИКА або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок
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ПОЗИКОДАВЦЯ в установі банку.
3.4. ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право вимагати дострокового повернення позики, повідомивши про це
ПОЗИЧАЛЬНИКА письмовою заявою за один робочий день до повернення позики.
3.5. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ суму позики та сплатити
нараховані йому проценти наступного робочого дня після отримання письмової заяви
ПОЗИКОДАВЦЯ.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов’язаний надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ позику в порядку та строки,
визначені даним Договором.
4.2. ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА повернення позики та сплати
процентів в строки та на умовах, визначених даним Договором.
4.3. СТОРОНИ за згодою між ними мають право продовжити дію даного Договору на строк,
визначений в п. 2.1 даного Договору, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.
При цьому при першій пролонгації Договору розмір процентів, які нараховуються на суму позики,
визначену в п. 2.1 даного Договору, збільшується на 1 (один) % та встановлюється в розмірі _____
(___________) % на місяць.
4.4. ПОЗИЧАЛЬНИК має право достроково повернути отриману позику ПОЗИКОДАВЦЕВІ, при
цьому проценти нараховуються та сплачуються ПОЗИКОДАВЦЕВІ за період фактичного
користування грошовими коштами, отриманими в позику.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. СТОРОНИ несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за
даним Договором відповідно до чинного законодавства України.
6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
6.1. Спори між СТОРОНАМИ вирішуються шляхом переговорів між ними.
6.2. В разі недосягнення згоди спір між СТОРОНАМИ вирішується в судовому порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за
даним Договором, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком
обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форсмажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні
події, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та
еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії
третіх осіб по відношенню до СТОРІН, виникаючі після укладення даного Договору.
7.2. СТОРОНА, для якої форс-мажор перешкоджає виконанню даного Договору, повинна повідомити
іншу СТОРОНУ про це в найкоротший строк, що не може перевищувати
5 (п'яти) робочих днів.
7.3. СТОРОНА, що посилається на обставини форсу-мажору, зобов'язана надати для підтвердження
таких обставин документ компетентного органу (наприклад, Торгово-промислова палата та ін.), в
іншому випадку вона втрачає права посилатися на ці обставини, як на підставу для звільнення від
відповідальності за даним Договором.
7.4. У випадку виникнення обставин форсу-мажору, строк виконання зобов'язань за даним договором
продовжується на час дії таких обставин.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до __ ___________ року, але в
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будь-якому разі до повного виконання СТОРОНАМИ зобов’язань за даним Договором.
8.2. У випадку неявки ПОЗИКОДАВЦЯ за отриманням наданої ним позики та нарахованих йому
процентів за адресою ПОЗИЧАЛЬНИКА, визначеною в п. 2.1 даного Договору, в дату, визначену в п.
3.1 даного Договору, Договір вважається пролонгований на строк, визначений в п. 2.1 даного
Договору.
При цьому при першій пролонгації розмір процентів, які нараховуються на суму позики, визначену в
п. 2.1 даного Договору, збільшується на 1 (один) % та встановлюється в розмірі _____ (___________)
% на місяць.
8.3. Договір може бути розірвано за домовленістю СТОРІН, про що складається Додаткова угода до
даного Договору, яка підписується СТОРОНАМИ.
Даний Договір вважається розірваним з моменту підписання СТОРОНАМИ Додаткової угоди до
даного Договору, якщо в ній не вказано інше.
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, СТОРОНИ
керуються даним Договором, а відносно питань, не врегульованих даним Договором, – чинним
законодавством України.
9.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі (у формі Додаткової
угоди до даного Договору) та підписуються СТОРОНАМИ.
Зміни та доповнення до даного Договору набувають чинності з моменту підписання СТОРОНАМИ
Додаткової угоди до даного Договору, якщо в ній не вказано інше.
9.3. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із СТОРІН.
9.4. ПОЗИЧАЛЬНИК є платником податку на прибуток на загальних підставах.
9.5. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди
та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з даним Договором, втрачають
юридичну силу.
9.6. У випадку зміни реквізитів однієї із СТОРІН даного Договору, СТОРОНА, в якої відбулися такі
зміни, повинна в найкоротший строк (не більше 5 робочих днів) повідомити про ці зміни іншу
СТОРОНУ.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОЗИЧАЛЬНИК

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШВИДКА
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА”

__________________________________
__________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи:
36223969
Місцезнаходження: 61007, м. Харків,
вул. Косарєва, 26-Д
Р/р 26000108911 у ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль», м. Київ, МФО 380805

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків: __________
Адреса реєстрації: _____, м. Харків,
________________, __, кв. ___
Р/р _____________________ у банку
_____________________, МФО _________
Паспорт серія __ номер ______, виданий
_________________________________ року

Директор ______________ А.В. Хольченков

______________ _______________

М.П.

