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Товариство з обмеженою вiдповiдальпiстю <<Фirrансова компанiя <<Щентр Фiнансових Рiшень>>,
в особi ,який дiе на пiдставi :(далi - Кредитодавець)
з однiеТсторони, та .

особi

l. IIрЕдмЕт договору
Крелит) у розмiрi

грн.() дIя поповнення обiгових коштiв Позичальника.
1.2. ПозичальниК зобов'язуеться повернуги Кредитодавчю Кредlтг та сIUIатити процекги, HapaxoBaHi

за користування Кредитом, в строкио визначенi цим.Щоговором.
1.3. За цим .Щоговором допускаеться дострокове повернення Крелrry Qi частини).

2. ПОРЦДОК НАДАIIНЯ КРЕДIТУ
2,1,, Кредитодавеlр надае Кредит Позичальнику в украihськiй нацiональнiй валютi шляхом

перерахуванЕ,I грошових коштiв на поточний рахунок Позичальника, зазначений у реквiзlа:гах цього
,Щоговору.

2.2. КредиТ може бутИ наданий_частинаМИ (траншами) в межаХ с)rми, визначеноТ в п. 1.1. .Щоговору.
3. IIРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАНIIЯ КРЕД,IТОМ

3.1. Позича-пьник зобов'язуеться сплачувати Кредитодавцю за користування Кредитом проценти у
розмiрi 25О/о (дьадцять п'ять) рiчних.

3.2. Проценти нараховуються на суму загаJIьноТ заборгованостi за Кредитом. Сулла Кредиry (кожного
з траншiв Кредиту) враховусться при HapaxyBaнHi процентiв з дня його надання до дня поверненнJI
Кредиry.

.Щень поверненIш Крелиry не враховуеться при HapaxyвaнHi процекгiв,
Якщо день наданнrI та повернен}ш Крелl.rry спiвпадають, то ПозичЕlльник сплачуе Кредrгодавщо

проценти за 1 (один) день користуванIш .

3.3. Нарахранrш процентiв за користування Кредитом здiйснюеться на кiнець кожного дня, що
передуе змiнi суми Кредlrry, та на кiнець останнього калеIцарного дшI мiсяця з урахуванням фактичноi
ср{и кредиту та фактичного строку користуваннrI нею, вргходячи iз фактичноi кйкостi днiв в мiсяцi та
роцi (метод кфакт/факт>). 

"3.4, Процекги за користування Кредитом сплач/ються щомiоячно протяrом 3-х (трьох) каJIендарних
днiв пiоля закiнчення звiтного мiсяця, за який сшIачуються проценти, та в день повного поверненшI
Кредиry (в тому числi, дострокового), шляхом перерахуваннJI грошових коштiв на поточний рЪхунок
Кредитодавця, реквiзити якого вказанi в цьому Щоговору.

4. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДIТОМ
4,|, Крaд"' надаеться Позича.гlьнику на умовах' cтpoкoBocTi, повернення та платностi

забезпеченостi.
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4.2.У випадку забезпечення Кредla.ry Сторони можугь ушадати oKpeMi договори.

5. строк повЕрЕцня крЕд.Iту
5,1. Позика надаеться ПозичальникУ строком на i пiдlягае поверненню

5.2. Строк, вказаний у п. 5.1. цього ,Щоговору, може буги змiнений за згодою CTopiH, шляхом
укJIадення додаткових правочинiв до цього .Щоговору.

б. порддок повЕрнЕння крЕдиту
6.1. В день настання TepMiHy повернення Кредиry, що Встановлений

позичальник зобов'язуеться повернути Кредитодавцю суму Кредиry та
користування Кредитом, HapaxoвaHi згiдно пп. 3.1.- 3.3:.Щоговору.

п. 5,1. цього ,Щоговору,
сIUIатити проценти за

6.2. Сторони прийшли до згоди, що повернення Позичальником Кредrгу може здiйснюватися
повнiстю або частинами шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Кредитодавця.

6.з. У разi недостатностi суми злiйсненого шIатежу Позичапьника для виконання iобов'язання за
кредитним договором у повному обсязi ця сума погашае вимоги Кредитодавчя у такiй черговостi:

у першу чергу сIшач/ються прострочена до повернення сума кредиту та простроченi проценти за
користування кредитом;

у другу чергу сплачуються суN{а кредиту та проценти за користуваншI кредитом;
у третю чергу сшIачiються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до договору про споживчий кредит.
6.4. Про HaMip здiйснити дострокове повне або часткове поверненшI суп{и Кр"дrry Позичйьник

зобов'язанИй повiдомИти КредитОдавцяза2 (два) робочИхднi до заIIланованоi'дати повернення.
6.5. В разi, якщо частка Позикодавця в статугному капiталi Позичальника стане меншою нiж 10Оlо,

позичальник на вимогу Позикодавця зобов'язуеться повнiстю достроково повернуги Позику та сплатити
HapaxoBaHi проценти за користУвання нею протягом 3-х (трьох) робочих днiв з дати направлен}UI
ПозикодавЦем вiдповiДноi вимоги на адресУ Позичальника, зазначену в РОЗЩlШ 14 .Щоговору.

, 1. строк дi договору
7.1. Щей ,щоговiр набувае чинностi з моменту його пiдписаннjl уповновiDкеними представниками

cTopiH i дiе до дати повного повернення заборгованостi Позичальника перед Кр"дrптодч"цем та
НаРаХОВаНИми, EuIe несIuIаченими процентами за користування Кредrгом за цим rЩоговором, zule в будu _
якомУ випадкУ до повногО виконанЕя Позичальником Bcix зобов'язань за цим ,Щоговором.

7.2.У разi настання обстhвин, якi призведуть до того, що частка Позикодавця в стачдному капiталi
позичальника, стане меншою нiж l00й, ,щоговiр припиняе свою дiю в день повного повернення
Позичаllьником Позики та сплати нарахованих процентiв згiдно п. 6.4. цього.Щоговору.

7.3. КредИтодавецЬ мае правО достроковО припинитИ дiю цьогО ,Щоговору та вимагати вiд
Позичальника дострокового повернення Кредиry, сплати процентiв за користраннlI нею, неустойки
(пенi), iнших плhтежiв, передбаченЙх цим,Щоговором:_ у випадку лiквiдацiт або реорганiзацii у буль-який спосiб Позичальника таlабо визнан}ul у
встановленому порядку Позичальника нешIатоспроможним;
- надання Позичальником недостовiрноi iнформачii за цим .Щоговором.

S.ВIДIОВЦАЛЬШСТЬ CTOPIH
8.1. За невиконаннlI або неналежне виконання )rMoB цього rЩоговору Позича.пьник зобов'язусться

вiдшкодувати Кредитодавrцо yci збитки у вiдповiдностi з чинним законодавством та цим,Щоговором.
8.2.у разi несвоечасного виконаннjI Позича.пьником зобов'язань щодо поверненшI Кредиту ia с.rrrаr"

нарахованrх за корисТуваннrI нею процентiв Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодацю пеню у
розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки НБУ, яка дiяла на момент такоi прострочки, вiд суми несвосчасно
виконаного (невиконаного) зобов'язаннjI за кожний день простроченЕrI його виконання.

9. ПОРЯДОК ВИРIШЕНIUI CIIOPIB
9.1. Bci спори, що виникатимуть з даного .Щоговору, булугь вирiшуватись Сторонами шляхом

переговорiв.
9.2.У випадку недосягнення взасмороз)aмiння i згоди з спiрних питань, Сторони вирiшують цi питання

згiдно з чинним законодавством УкраТни.

10. внЕсЕння змIн до цього договору
l0.1. Жодна iз CTopiH не вправi в односторонньому порядку змiнити уIl{ови цього .Щоговору або

вiдмовитись вiд виконання свотх зобов'язань 
.
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10.2. Змiни таlабо доповнення до цього .Щоговору вносяться лише у письмовiй формi за спiльною
ЗгОдОЮ CTopiH шляхом пiдписання Сторонами додаткових правочинiв до цього ,Щоговору.

10.3. Позич€lJIьник не мае права здiйснювати вiдступленЕя права вимоги TpeTiM особам або
переВедення борry або замiну сторони в зобов'язаннi за цим ,Щоговором без отримання попередньоi
письмовоi згоди на це iншоi Кредитодавця.

11. гАрАнтIi тл зоБов,язАння
l1.1. Позичальник гарантуе, що на момент укJIадешIя цього ,Щоговору:
l 1. l. l. BiH е юридичною особою за законодавством УкраТни, нzшежним чином зареестрованою у такiй

якостi, i мае yci лiцензii, дозволи, та iншi докуNIенти, необхiднi для здiйсненIш господарськоТ дiяльностi;
проти нього не порушено справи про банкругство на дату укJIадення цього,Щоговору; )ласниками не
прийнято рiшення про його припиненшI

1,1.1,2. BiH мае право укладати цей ,Щоговiр i викоrryвати своТ зобов'язання по ньому, оскiльки BiH мае
yci необхiднi для цього повновalкення вiд 1"rасникiв, буль-яких iнших TpeTix осiб i вiдсугнi буль-якi
обставини, що обмежують його право укJIасти i вlдсонати чей,Щоговiр;

11.1.З. не icHye нiяких дiй з боку суду, господарського або третейського суду, органiв державноi
виконавчоТ служби, правоохоронних органiв, що можугь привести до невиконання або неналекного
виконанtц Позичальником зобов'язань по цьому,Щоговору.

l 1.2 Позичальник зобов'язаний:
11.2.1 у разi внесення до установчих або iнших внугрiшнiх документiв Позича:rьника змiн чи

ДОпОвнеНь, змiни свого мiсцезнаходження, змiн у скпадi керiвництва, змiни власникiв (1"rасникiв,
акцiонерiв тощо) Позичальника, закiнченЕя строку (припинення) дiТ, втрати чинностi чи визнання
недiЙсними поданих документiв - не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв з дня прийнятгя таких змiн чи
ДопоВнень повiдомити про це Кредитодавця та належним чином оформити Bci необхiднi докрленти (чи
ix копii) i надати iх Крелитодавцю. У випадку невиконаннjI Позича.пьником цього зобов'язання, у Bcix
сиryацiях, пов'язаних iз цим.Щоговором, докуIиенти i положення, якi були наданi Кредитодавцю на момент
документального оформлення цього rЩоговору, вважаються дiючими. Bci негативнi наслiдки ненаданнJI
чи несво€часного надання документiв iз змiнами або доповненнями вiдносяться на Позичальника.

11.2.2. у випадку прийнятгя рiшення про cKacyBaHIuI державноi реестрацiТ пiдприемницькоТ
дiяльностi Позичальника, про реорганiзацiю (лiквiлаuiю) - завчасно, ло офiцiйноТ реестрацiI вказаних
змiн, повiдомити про це Кредитодавця в дводенний строк з моменту прийняття вiдповiдного рiшення та
надати Bci необхiднi докулrенти.

l|.2.З, письмово повiдомляти Кредитодавця про виникненнrI податковоi застави не пiзнiше
наступного робочого дня пiсля iT виникнення.

12. осоБливI умови
12. l. Сторони звiльняються вiд вiдповiда.пьностi за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим

,Щоговором, якЩо таке невиконанюi пов'язане з обставинами не переборноТ суми, а саме: пожежц повiнь,
землетрус, вiйна, а також iнших подiй надзвичайного характеру, якi виникпи пiсля уклаланIuI цього
.Щоговору, настання яких Сторона, яка не виконала зобов'язання повнiстю або частково, не могла
передбачитп чиJта попередити розуNшими засобами,

12.2. Сторони погодилися що у випадку виникнення Форс - мФкорних обставин, що не залежать вiд
волi CTopiH та створюють неможпивiсть виконання Сторонами своiх зобовПязань, Сторони звiльняються
вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконаннJ{ будь-якого з положень цього ,Щоговору на перiод
дii зазначених обставин.

В такому випадку Сторона, для якоI настала неможлlивiсть виконання зобов'язань за цим rЩоговором,
зобов'язана у письмовiй формi повiдомити iншу Сторо}ry про ix настання i закiнчення подiбних обставин
не пiзнiше 3б годин пiсля ix настання i закiнчення. ,Щоказом дiТ Форс - маlкорних обставин е документ,
виданий Торгово-промисловою пatлатою УкраТни.

Виникнення Форс - мФкорних обставин продовжуе строк виконанЕя взаемних зобов'язань CTopiH по
цьому ,Щоговору на перiод тривалостi дii такрж обставин без вiдшкодуваннJI збиткiв обох CTopiH. При
цьому, у разi якщо дiя форс-мажорних обставин тривае бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв,
Кредитодавець мае право вимагати дострокового повернення суми Крелиry та ycix процентiв за
користрання Кредитом, а Позичальник зобов'язаr*rЙ виконати таку вимогу протягом 3 робочих днiв з дня
ii направлення Кредитодавцем на адресу Позичальника, зазначену в РОЗ.ЩIЛI 14 .Щоговору.

13.IншI умови
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l3.1. ПозиЧ.lльниК зобов'язусться щокваРтально надавати КредитодавIцо наJIежЕим чином завiренi
копiт фiнансовоi звiтностi (квартальtry звiтнiсть - не пiзнiше 25 числа мiсяця насцпного за звiтним
KBapTuIoM, рiчrту - не пiзнiше 28 лютого, що йде за звiтним роком).

13.2. Взаемовiдносини, якi не вреryльованi цим ,щоговором, регулюються чинним законодавством
Украihи.

l3.3. ПiслЯ пiдписаннЯ цьогО,ЩоговорУ Bci попереДнi переговОри за ним, листування, попереднi угоди
i протоколИ про намiрИ з питань, так чи iнакше пов'язаних з цим,Щоговором втрачають юридшш{у сиJlу.

13.4. СторОни несутЬ повнУ вiдповiдапЬнiсть за правильнiСть вкдtаних шими У цьол[у ,Щоговорi
реквiзитiв та зобов'язанi у письмовiй формi повiдомляти iншу CToporry про ix змiну протягом 3 (трьох)
кlJIендарнИх днiВ з днЯ настаннЯ такиХ змiн. СторОна, яка не повiдомшIа про змiну реквiзитiв iншу
СторонУ несе ризиКи, пов'язаНi iз неотриМанняМ / несроечаСним отриманшrм повiдомлень, листiв, вимог
тощо за цим,Щоговором.

13.5, IIIляхом пiдписання цього ,Щоговору, вiдповiдно до 3акону Украi'ни <<Про захист персонаIьних
даних), Позичальник пiдтверджуе отриман}ш згоди на обробку персон{лJIьних даних керiвникiв, головного
бухгалтера, засновникiв, кiнцевого бенефiцiарного власника Позича-гlьника та iнших осiб, пов'язаних iз
дiяльнiстю Позичальника.

ПiДПисанням цього ,Щоговору ГIозича.пьник пiдтверджуе, що Кредитодавець надав, а Позичальник
отримав в повному обсязi iнформачiю, визначена в ст, 12 Закону УкраiЪи кПро фiнансовi посл5rги та
державне реryлюванЕя ринкiв фiнансовlтх послуг)).

13.6. I]ей .ЩоговiР складений УкраihськоЮ мовою, у двох приМiрниках, по одному ДIя KolKHoT iз CTopiH,
якi мають однакову юридичну сиJIу.

14. рЕквIзити тА IIцписи cToPIH
КРЕД,IТОДАВЕЦЬ

ТОВ кФК кЩФР>
мiсцезнаходження: 01033, м. КиiЪ, вул. CiM'T
Праховrтх, 50 Б
рахунок: UA84 3395 0000 0002 6507 0002 0300 3
в АТ кТАСкоМБАнк>,
iдеrrгифiкацiйний код 3 57 25 0 63
свiдоцтво про реестрачiю фiнансовоi установи:
вiд 19.03.2009 К Ng55
лiцензiя !ержфiнпослуг УкраТни початок дiТ з
24.04,20|2
e-mail: info@fsc.ua
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