ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА ЗАСТАВИ

м. Харків
№ 00000000_____ від __.__.2018
ТОВ "Швидка фінансова допомога", що іменується у подальшому "Кредитодавець", в особі директора ТОВ
"Швидка фінансова допомога" Хольченкова Антона Володимировича, що діє на підставі Статуту, та
фізична особа _____________________, який(а) діє на підставі паспорта громадянина України, що
іменується у подальшому "Позичальник", з другої сторони, які в подальшому іменуються разом – Сторони,
попередньо ознайомлені із вимогами чинного законодавства України, що регулює дану сферу відносин,
діючи добровільно, без будь-якого примусу, в повній мірі розуміючи значення своїх дій, будучи при ясній
пам’яті та здоровому глузді, уклали цей Договір про надання фінансового кредиту та застави (надалі –
Договір) про наступне:
1. Предмет та умови договору
1.1. Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові грошові кошти (фінансовий кредит) у розмірі та
на умовах, встановлених Договором, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти
за користування ним.
1.2. Грошові кошти надаються Кредитодавцем Позичальнику, виключно в національній валюті України –
гривні, на умовах строковості, платності та поворотності під заставу криптовалюти (далі – Предмет застави).
Предметом застави є майно, яке належить Позичальнику на праві власності та передається ним у тимчасове
володіння Заставодержателю одночасно з підписанням цього договору.
На момент укладення Договору Сторони оцінюють предмет застави в суму _____________________
(_____________________) гривень 00 копійок., який зберігається на електронному гаманці ___________.
У випадку зміни (пролонгації) цього Договору вартість предмета застави переоцінюється Сторонами, про
що зазначається в Додатковій угоді до цього Договору.
1.3. Кредитодавець надає Позичальнику фінансовий кредит в сумі _____________________
(_____________________) гривень 00 копійок, що складає __ % від визначеної Сторонами вартості предмета
застави, шляхом перерахування суми кредиту на банківський рахунок, вказаний Позичальником (банківську
картку № _____________________) або шляхом передачі грошових коштів Позичальнику безпосередньо з
каси Кредитодавця, на споживчі потреби. Дата перерахування суми кредиту на банківський рахунок,
вказаний Позичальником (банківську картку) або дата передачі грошових коштів Позичальнику
безпосередньо з каси Кредитодавця, є датою укладання кредитного договору між Кредитодавцем і
Позичальником.
Позичальник до моменту перерахування (передачі) йому грошових коштів передає Кредитодавцеві предмет
застави (пересилає на електроний гаманець, вказаний Кредитодавцем, обумовлену кількість криптовалюти),
який протягом дії цього Договору обліковується і зберігається у Кредитодавця як заставне майно.
При цьому комісійні витрати, пов’язані з передачею (пересиланням) Кредитодавцеві предмета застави (за їх
наявності), несе Позичальник.
1.4 У випадку повернення фінансового кредиту у строк до 14 днів з дня підписання цього Договору плата за
користування фінансовим кредитом стягується в розмірі плати встановленої за 14-денний строк
користування фінансовим кредитом. Проценти за цим Договором (та подальшими Додатковими угодами до
цього Договору – за умови їх укладання) сплачуються Позичальником за кількість днів фактичного
користування фінансовим кредитом.
1.5. Днем фактичного погашення заборгованості за цим Договором вважається день зарахування на
відповідні рахунки чи в касу Кредитодавця отриманих кредитних коштів, нарахованих процентів та інших
обов’язкових платежів, що передбачені цим Договором.
1.5.1. Повернення отриманих кредитних коштів та нарахованих процентів, здійснюється Позичальником у
строк визначений п. 3.1 цього Договору, шляхом внесення належних грошових платежів безпосередньо в
касу Кредитодавця або перерахування належних грошових платежів на розрахунковий рахунок
Кредитодавця.
1.5.2. Сплата кредиту та процентів є обов’язком Позичальника, здійснюється ним самостійно, в порядку та
на умовах, визначених цим Договором, без окремої письмової чи усної вимоги Кредитодавця.
1.5.3. Шляхом підписання цього Договору, Сторони погоджують наступну черговість погашення
Позичальником своїх грошових зобов’язань, які виникають за цим Договором та яка зараховується
Кредитодавцем у наступному порядку:
- пеня, визначена в п. 3.2 цього Договору;
- строкові проценти;

- строковий кредит.
1.5.4. У випадку перерахування Позичальником грошових коштів на погашення кредиту та/або процентів з
порушенням вищевказаної черговості з вини Позичальника чи його недбалості, Кредитодавець вправі
самостійно здійснити перерозподіл отриманих коштів Позичальника та провести їх зарахування відповідно
до тієї черговості, що вказана в цьому пункті.
1.6. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються Кредитодавцем відповідно до ставки,
про яку вказано в п. 2.1 цього Договору.
1.7. Несплата Позичальником процентів за цим Договором чи порушення термінів остаточного погашення
заборгованості є підставою для вимоги Кредитодавця про повернення кредитних коштів, стягнення
процентів за користування кредитними коштами та є підставою для захисту своїх порушених прав і
охоронюваних законом інтересів.
В такому випадку Кредитодавець вправі звернути стягнення на предмет застави. Після чого Кредитодавець,
починаючи з 00.00 години дня, наступного за днем остаточного строку сплати процентів та /або остаточного
погашення заборгованості, вправі реалізувати предмет застави без повідомлення Позичальника та без
погодження звернення стягнення на предмет застави з Позичальником.
1.8. Кредитодавець має право без погодження чи повідомлення Позичальника передати свої права чи
обов’язки за цим Договором третім особам в порядку, визначеному чинним законодавством України, на
власних умовах та на свій розсуд.
1.9. Позичальник гарантує, що на момент підписання цього Договору, він володіє повною право- та
дієздатністю, а також те, що не існує обставин, які створюють загрозу належному виконанню цього
Договору з його сторони (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо.
1.10. У випадку повернення суми фінансового кредиту, сплати процентів та пені (в разі її нарахування)
Кредитодавець повертає Позичальнику предмет застави (пересилає на електронний гаманець, вказаний
Позичальником, заставлену кількість криптовалюти)
При цьому комісійні витрати, пов’язані з передачею (пересиланням) Позичальникові предмета застави (за їх
наявності), несе Позичальник.
2. Плата за користування фінансовим кредитом
2.1. За користування фінансовим кредитом встановлюється плата в розмірі __% від суми фінансового
кредиту за кожен день користування ним, яка включає в себе вартість послуг, пов’язаних із обслуговуванням
кредиту та підлягає сплаті Позичальником Кредитодавцеві в день повернення суми кредиту.
2.2. Розмір річної процентної ставки за користування фінансовим кредитом за умови вчасного виконання
Позичальником своїх зобов'язань за договором фінансового кредиту визначається наступним чином: Р.ст =
Д.ст. х 365(або 366), де Р.ст. – річна ставка, Д.ст. – денна ставка, 365 – кількість днів у році, 366 – кількість
днів у високосному році.
3. Строк дії договору
3.1. Фінансовий кредит надається Позичальнику з _____________________ р. по _____________________ р.,
що становить _____________________ днів.
3.2. Остаточним терміном повернення фінансового кредиту та сплати процентів за користування ним є
_____________________ р.
За згодою Кредитодавця остаточний термін повернення фінансового кредиту та сплати процентів може бути
продовжений не більше, ніж на 48 годин. При цьому протягом зазначеного строку Позичальник додатково
сплачує пеню в розмірі 1 % від суми фінансового кредиту за кожен день користування ним.

У випадку повернення фінансового кредиту у строк до 14 днів з дня підписання цього Договору плата за
користування фінансовим кредитом стягується в розмірі плати встановленої за 14-денний строк
користування фінансовим кредитом.
3.3. В разі якщо день сплати за Договором, про який вказано в п. 3.1, припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, Позичальник зобов’язується здійснити такий платіж в робочий день, який передує
такому вихідному, святковому або іншому неробочому дню.
4. Права, обов'язки та відповідальність Сторін
4.1. Кредитодавець має право:
4.1.1. Вимагати своєчасного та повного здійснення необхідних платежів за цим Договором, а також
документи, що підтверджують здійснення таких платежів і повернення кредиту.
4.1.2. В будь-який момент та на власний розсуд, без попереднього погодження із Позичальником, передати
свої права та обов’язки за даним Договором третім особам.
4.1.3. У випадку неповернення кредиту у строки встановлені цим Договором звернути стягнення на предмет
застави. При цьому відбувається погашення суми кредиту, а право власності на предмет застави переходить
до Кредитодавця. Після чого Кредитодавець вправі реалізувати предмет застави без повідомлення
Позичальника та без погодження звернення стягнення з Позичальником.
У разі набуття права власності на предмет застави Кредитодавець та подальшої його реалізації відшкодовує
свої витрати пов’язані з реалізацією предмета застави, що складають не менш як 10 % від оціночної вартості
предмета застави, суму фінансового кредиту, отриманого Позичальником, суму процентів за користування
фінансовим кредитом, а також пеню, визначену в п. 3.2 цього Договору.
Залишок грошових коштів, що залишився (за умови наявності такого), може бути повернутий
Кредитодавцем Позичальникові.
4.1.4. У випадку зменшення вартості предмета застави не з вини Кредитодавця більше ніж на 30 % від
вартості встановленої Сторонами в п. 1.2 цього Договору – достроково звернути стягнення на предмет
застави без повідомлення Позивальника та без погодження звернення стягнення з Позичальником.
При цьому Сторони дійшли згоди, що переоцінку предмета застави в односторонньому порядку вправі
здійснити Кредитодавець (без повідомлення Позичальника) на підставі біржових даних щодо поточної
вартості предмета застави.
4.2. Кредитодавець зобов'язується:
4.2.1. Прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове
– як частинами, так і в повному обсязі).
4.2.2. На вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію,
право на отримання якої закріплено законодавством України.
4.2.3. Зберігати предмет застави та несе відповідальність перед Позичальником за збереження предмета
застави, за винятком настання форс-мажорних обставин, визначених в п. 6.2 цього Договору.

4.2.4. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.
4.3. Позичальник зобов'язується:
4.3.1. Надавати Кредитодавцю достовірну та необхідну інформацію, яка потрібна для належної ідентифікації
особи Позичальника, визначення його фінансового стану та спроможності виконувати прийняті на себе
зобов’язання за цим Договором.
4.3.2. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання за цим Договором і не пізніше терміну про
який вказано в п. 3.2 цього Договору повернути отримані кредитні кошти разом із нарахування процентами,
а також сплачувати штрафні санкції, якщо такі будуть мати місце.
4.3.3. Не здійснювати будь-яких дій, що заважали або могли б зашкодити належному виконанню
Позичальником своїх зобов’язань чи будь-яких умов цього Договору.
4.3.4. Не розголошувати інформацію, яка стала йому відома про Кредитодавця, в результаті укладання та
підписання цього Договору.
4.3.5. У випадку невиконання своїх зобов'язань за договором виконати всі зобов'язання, пов'язані зі сплатою
податків, відповідно до чинного законодавства України.
4.3.6. У випадку часткового погашення фінансового кредиту в безготівковій формі (через банківську
установу):
- перед погашенням фінансового кредиту – уточнити у Кредитодавця суму нарахованих процентів. При
цьому черговість погашення грошових зобов’язань Позичальника зараховується Кредитодавцем в порядку,
визначеному в п. 1.5.3 цього Договору;
- у випадку, передбаченому п. 3.4 цього Договору, – підписати додаткову угоду до цього Договору, в
порядку, визначеному Внутрішніми правилами надання фінансових кредитів за рахунок власних та/або
залучених коштів (в безготівковій формі).
4.3.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.
4.4. Позичальник має право:
4.4.1. Отримати кредитні кошти передбачені цим Договором та розпоряджатись ними протягом строку
передбаченого в п. 3.1 цього Договору.
4.4.2. Достроково в будь-який день до настання терміну повернення повернути суму фінансового кредиту та
проценти за користування ним. При цьому, якщо Позичальник достроково повертає фінансовий кредит в
строк, менший, ніж 14 днів, рахуючи з дати підписання даного Договору, проценти за користування
фінансовим кредитом нараховуються Позичальнику, виходячи з розміру процентів за 14-денний строк
користування фінансовим кредитом.
4.4.3. У випадку збільшення вартості предмета застави – додатково отримати грошові кошти в межах __ %
вартості предмета застави, про що укладається додаткова угода до цього Договору.

4.5. Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитодавцеві з метою належного здійснення
останнім своєї діяльності згоду на збір, зберігання, використання, поширення, обробку іншим чином
інформації та відомостей, які стосуються Позичальника та стали відомі Кредитодавцеві в процесі надання
послуг Позичальнику (в тому числі тих, що згідно із законодавством України відносяться до персональних
даних).
4.6. За невиконання (неналежне виконання) умов цього договору сторони несуть відповідальність
передбачену цим договором та актами цивільного законодавства.
4.7. У випадку смерті Позичальника, що настала до закінчення строку дії цього Договору, всі права і
обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним
законодавством України.
5. Порядок вирішення спорів
5.1 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.
5.2 Якщо сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий
спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
6. Форс-мажор
6.1. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо настали обставини нездоланої
сили (форс-мажору), про що Сторона, для якої настали такі обставини, зобов’язана повідомити іншу сторону
на протязі 24 годин з моменту, коли йому стало відомо про настання форс-мажорних обставин.
6.2. До форс-мажорних обставин Сторони відносять:
- втрату доступу до предмета застави не з вини Кредитодаця чи Позичальника;
- технічні затримки переведення платежу (повернення предмета застави), що здійснені не з вини
Кредитодавця;
- повінь, пожежу, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунту, епідемії, епізоотії, епіфітотії та інші явища
природи, а також війну або військові дії, страйк в галузі або регіоні, ембарго, аварії, що можуть спричинити
неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, прийняття органом державної влади або
управління рішення, що спричинило неможливість виконання цього Договору.
7. Інші умови
7.1. Зобов’язання за цим Договором можуть бути виконані будь-якою третьою особою, без згоди на те
Позичальника.
7.2. Цей Договір зберігає свою дію в частині виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань до повного
виконання зазначених зобов’язань.
7.3. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в розділі 7 цього
Договору.

7.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
7.5. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із
сторін.
7.6. Цей договір може бути змінений за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди, яка є
невід’ємним додатком до цього договору.
7.7. Строки користування фінансовим кредитом за договором можуть бути змінені (пролонговані) за згодою
сторін на умовах обов'язкової сплати процентів за використаний строк надання фінансового кредиту,
вказаний у п. 3.1 цього договору, та перерахування суми кредиту на новий строк шляхом укладання
додаткової угоди, яка є невід’ємним додатком до цього Договору.
7.8. Підставами припинення дії договору є повний розрахунок за кредитом, процентами за користування
кредитом та нарахованими обов'язковими платежами згідно цього Договору.
7.9. Цей Договір може бути розірваний:
- за згодою сторін;
- за рішенням суду в порядку, визначеному актами цивільного законодавства;
- в односторонньому Кредитодавцем – у випадку настання обставин, встановлених п. 4.1.4 цього Договору.
7.10. Позичальник ознайомлений та погоджується з Внутрішніми правилами надання фінансових кредитів за
рахунок власних та/або залучених коштів (в безготівковій формі) Кредитодавця. Посилання на зазначені
Внутрішні правила розміщено на ВЕБ-сторінці Кредитодавця (http://fincompanylg.com) у відкритому доступі.
7.11. Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та в
частині другій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів». Посилання на зазначені
нормативно-правові акти розміщено на ВЕБ-сторінці Кредитодавця (http://fincompanylg.com) у відкритому
доступі;
- повідомлений про свої права згідно частини шостої статті 11 Закону України «Про захист прав
споживачів» та статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Посилання на зазначені
нормативно-правові акти розміщено на ВЕБ-сторінці Кредитодавця (http://fincompanylg.com) у відкритому
доступі;
- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів
та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання;
- до укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання в якості
аналога власноручного підпису для цього Договору позитивну відповідь Позичальника, дану ним на
пропозицію, надіслану Кредитодавцем на адресу електронної пошти, вказаної Позичальником в Заявці, що

надіслана Позичальником з адреси електронної пошти, вказаної останнім в Заявці, на адресу електронної
пошти Кредитодавця (_______________________) та зазначення Позичальником банківського рахунку
(номера банківської картки), на який Кредитодавець має здійснити банківський переказ суми кредиту;
- надав згоду на передачу Кредитодавцеві своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки
фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за договором;
- надав згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими,
сімейними або іншими стосунками;

8. Адреси та реквізити сторін
Кредитодавець

Позичальник

ТОВ "Швидка фінансова допомога",

ПІБ

61007, м. Харків, вул. Косарєва, 26-Д

Паспорт №

Код ЄДРПОУ: 36223969

Виданий

т. (057)751-05-81

Прописка

серія,

Ідентифікаційний номер:
т. (____)_____________
Електронний підпис

Електронний підпис

_________________ А.В. Хольченков

_________________ ПІБ

