
 

 

Додаток №1 

до Внутрішніх Правил надання коштів у позику,  

 в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС» 

 

  

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ДСД ФІНАНС»  
*(для фізичних осіб) 

 

м. Київ                                                     «____» ____________ 201_ року 

 

СТОРОНИ: 

Кредитор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС», що є 

юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39656355, 

зареєстроване  місцезнаходження, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 59Б приміщення 4, в 

особі директора /уповноваженої особи ______________________, діючого на підставі 

Статуту/Довіреності, з однієї сторони, та 

Позичальник___________________________________________________________________, 

місце народження - _________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за 

даними ДРФО ______________ ( за наявності), паспорт серії ____ ______ виданий 

_____________, зареєстроване місце проживання: ____________________________,                        

з другої сторони, разом Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитор надає, а Позичальник отримує фінансовий кредит на засадах строковості, 

зворотності та платності в розмірі та на умовах, передбачених даним Договором. Позичальник 

зобов'язується повернути кредит, сплатити проценти за користування ним, інші витрати та 

супутні послуги, пов'язані з виконанням договору, виконати свої зобов'язання у повному обсязі у 

порядку та строки, передбачені Договором. 

1.2. Предметом фінансового кредиту по даному Договору є: винятково грошові кошти, що 

надаються Позичальнику на умовах, визначених у даному Договорі. 

1.3.  Виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитором  за цим Договором забезпечується : 

______________________ ( вказати вид забезпечення); неустойкою (пенею).  

2. РОЗМІР КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ,  

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 

2.1. Сума кредиту за цим Договором становить ______.___ гривень (________________________ 

грн. __ коп.), (надалі – Кредит). 

2.2. Щоденний розмір процентів за цим Договором складає ___ (процентів) від розміру кредиту. 

Річний розмір процентів за цим Договором складає ___ (процентів) від розміру кредиту. 

Процентна ставка є фіксованою та незмінною протягом усього строку дії кредитного договору та 

не може бути збільшена Кредитором  в односторонньому порядку. 

2.3. Нарахування процентів, визначених п.2.2. цього Договору  здійснюється  за кожен 

календарний день фактичного користування кредитом (за основу береться 365 днів у році) від 

залишку заборгованості по кредиту. 

2.4. Сплата процентів за цим Договором здійснюється в готівковій формі, шляхом внесення 

грошових коштів в касу Кредитора або в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових 

коштів на поточний рахунок Кредитора, за реквізитами, вказаними в Договорі .  

2.5. Позичальник повинен сплачувати проценти за користування Кредитом згідно з Графіком, 

який затверджений Сторонами у Додатку №1 до Договору фінансового кредиту. 

3. СТРОК КРЕДИТУ 

3.1. Дата видачі кредиту Позичальнику «___» __________ 201__ р.,  

3.2. Строк повернення кредиту «___» ________ 20__ р., що становить ____ календарних днів. 

3.3. Строк, вказаний у п.3.2 цього Договору, може бути продовжений за згодою Сторін, яка 

оформляється у вигляді додаткового договору, що є невід’ємною частиною даного Договору. 

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 



4.1. Рішення про видачу кредиту та видача кредиту, обслуговування та погашення кредиту  

відбувається згідно Внутрішніх правил надання коштів у позику,  в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС»  

з врахуванням норм, передбачених Цивільним кодексом України, Законом України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  та Законом України 

«Про захист прав споживачів». 

 4.2. Кредит надається у готівковій та/або безготівковій формі. У разі надання кредиту у 

безготівковій формі Позичальник надає заяву із реквізитами для безготівкового перерахування 

суми кредиту. 

4.3. Кредит вважається наданим Кредитором Позичальнику з моменту підписання 

Позичальником видаткового касового ордеру про отримання коштів або перерахування коштів 

Позичальнику згідно реквізитів, вказаних Позичальником у заяві на перерахування коштів. 

4.4. З моменту настання дати, вказаної в п. 3.2 даного Договору, Позичальник зобов’язується 

протягом одного банківського дня повернути суму кредиту та сплатити проценти. 

4.5. Кредит повертається готівкою шляхом внесення коштів в касу Кредитора, або безготівковим 

перерахунком на поточний рахунок Кредитора, вказаний в п.2.4. Договору у строки та розмірах 

згідно з Графіком, який затверджений Сторонами у Додатку №1 до Договору фінансового 

кредиту та вважається повернутим Кредитору Позичальником з моменту внесення грошових 

коштів в касу Кредитора, що підтверджується підписанням прибуткового касового ордеру або у 

разі безготівкового перерахунку з моменту надходженням коштів на поточний рахунок 

Кредитор. 

4.6. Зобов’язання за цим Договором можуть бути виконані будь-якою третьою особою без 

отримання згоди кредитора. 

4.7. У випадку несвоєчасного повернення Кредиту (окремої його частини) чи сплати процентів за 

користування Кредиту, Кредитор має право звернутися до суду з вимогою про стягнення суми 

Кредиту, процентів за користування Кредитом та штрафних санкцій або передати право вимоги 

третім особам без письмової згоди Позичальника. 

4.8. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці 

України - гривнях. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Кредитор зобов’язується надати кредит Позичальнику в розмірі та в порядку, передбаченому 

умовами цього Договору.  

5.2. Кредитор має право вимагати від Позичальника сплати штрафних санкцій у разі порушення 

останнім строків та умов цього Договору.  

5.3. Позичальник зобов’язується повернути кредит та проценти за користування ним своєчасно, в 

строки та на умовах, визначених цим Договором.  

5.4. Позичальник  має право  достроково повернути Кредит у повному обсязі з виплатою 

процентів за фактичний час його користування. 

5.5. Відповідно Закону України «Про захист прав споживачів» ,Закону України «Про споживче 

кредитування» Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладання договору 

надання фінансового кредиту, відмовитись від Договору надання фінансового кредиту. 

5.6. Відмова від Договору надання фінансового кредиту оформляється письмовим 

повідомленням Кредитору, яке Позичальник подає особисто до місця оформлення кредиту або 

направляє Кредитору поштою на адресу, зазначену в договорі надання фінансового кредиту, до 

закінчення терміну, вказаного у п.5.5 даного Договору. 

5.7. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання заяви на відмову від Договору надання 

фінансового кредиту, Позичальник повинен повернути Кредитору грошові кошти, отримані ним 

за Договором надання фінансового кредиту. 

5.8. Позичальник також сплачує проценти за користування фінансовим кредитом за період з дати 

отримання фінансового кредиту до дати повернення Позичальнику кредитних коштів за ставкою, 

встановленою Договором надання фінансового кредиту. 

5.9. У випадку, якщо Позичальник на умовах, встановлених чинним законодавством скористався 

правом відмови від Договору надання фінансового кредиту Позичальник має право не 

нараховувати, не стягувати проценти за користування фінансовим кредитом з дати, наступної за 

днем відмови від Договору надання фінансового кредиту. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність, 

визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його 

невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 



змістом зобов’язання. 

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо 

воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 

залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 

зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-

мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 7 календарних днів з дати настання таких обставин 

повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 

6.4. При порушенні Позичальником строку повернення кредиту, вказаного в п. 3.2 цього 

Договору, Позичальник повинен сплатити Кредитору пеню в розмірі ___% від розміру кредиту 

за кожний день прострочення/повернення кредиту. Пеня нараховується до остаточного 

виконання Позичальником зобов’язань за договором та може бути зупинена Кредитором на 

власний розсуд. При цьому пеня на проценти не нараховується. 

6.5. Сторони зобов’язані при зміні своєї адреси, банківських чи інших реквізитів письмово 

сповістити одна одну про такі зміни протягом 5-ти робочих  днів з моменту настання такої зміни. 

6.6. Позичальник підтверджує та гарантує, що він/вона необмежений в дієздатності та укладання 

цього Договору не потребує узгодження з третіми особами.  

7. ПРИПИНЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 

7.1. Дія Договору припиняється його повним виконанням, або в інших випадках, передбачених 

чинним законодавством України. Одностороннє розірвання Договору Сторонами не 

допускається. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством 

України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 

додатковим договором  до даного Договору. 

7.2. Позичальник має право достроково розірвати даний Договір, виконавши зобов’язання по 

поверненню кредиту та виплатою процентів за фактичний час його користування.  

7.3. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору повинні бути оформлені у вигляді 

додаткових договорів до даного Договору у письмовому вигляді. Додаткові договори є 

невід'ємною частиною даного Договору.  

7.4. Будь-які усні домовленості Сторін, листування, тощо, щодо предмету цього Договору не 

мають юридичної сили, якщо вони не оформлені відповідно до пп. 7.3. Договору. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання Договірних зобов’язань, якщо таке 

невиконання є наслідком обставин непереборної сили – форс-мажор: обставини нездоланної 

сили – природні стихійні лиха; обставини державного і громадського життя – заборонні акти 

державних і місцевих органів влади, воєнні дії, епідемії, інші обставини, що Сторони не можуть 

перебороти розумними зусиллями. В цьому випадку, при згоді Сторін, виконання умов даного 

Договору відкладається на термін дії даних обставин.  

8.2. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою 

палатою України. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-

Промисловою Палатою України та надані іншій Стороні протягом 7 (семи) робочих  днів з 

моменту настання цих обставин. 

8.3. Виникнення форс – мажорних обставин не є підставою для відмови Сторін від розрахунків, з 

моменту їх виникнення. 

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1.Укладаючи цей Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови Договору для 

нього зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та справедливими. 

9.2. Позичальник підтверджує, що під час укладання та виконання цього Договору не 

знаходиться під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу тяжких 

обставин. 

9.3. Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним чином 

обмеженим законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим 

чинним законодавством України, способом в своєму праві укладати правочини та виконувати усі 

умови, що з них виникають. 

9.4. Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін. 

9.5. Всі спори що виникають з предмету даного договору по цьому Договору, вирішуються 

шляхом переговорів, в разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку 

відповідно до чинного законодавства України. 



9.6. Кожна зі Сторін зобов'язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та 

іншої інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам 

забороняється, за винятком уповноважених органів виконавчої та/або судової влади. 

9.7. Цей Договір вступає в силу з моменту його укладання в письмовій формі і діє до дати 

повного виконання Позичальником усіх істотних умов даного Договору. 

9.8. Невідповідність окремих пунктів Договору чинному законодавству України, не тягне за 

собою недійсність (нікчемність) договору в цілому та обмежується лише недійсністю 

відповідних пунктів та /або розділів даного Договору. 

9.9. Позичальник шляхом підписання даного договору, відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» надає згоду на обробку особистих персональних даних у картотеках 

та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних 

Кредитора. 

9.10. Позичальник шляхом підписання даного договору, підтверджує про те, що перед 

укладенням цього Договору був ознайомлений Кредитором із інформацією відповідно до             

ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та ст. 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

9.11. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, українською 

мовою, по одному для кожної із Сторін. 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

КРЕДИТОР ПОЗИЧАЛЬНИК 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ДСД ФІНАНС» 

ЄДРПОУ: 

39656355 

 

ПІБ  

Паспорт серії __ №___, 

виданий ________ 

____р. 

РНОКПП ______ 

банк: ПАТ «КБ «Глобус» у 

м.Києві 
МФО: 380526 Банк:  МФО:  

п/р: 2650400132277 п/р:  

адреса: 01033, м. Київ,  

вул. Саксаганського, будинок 59Б,  

приміщення 4 

Адреса реєстрації: 

Фактична адреса:  

Тел./факс: 044 2466114  Тел: 

E-mail: Djidy04@gmail.com E-mail:  

Директор/уповноважена особа 

 ТОВ «ДСД ФІНАНС» 

__________________ /____ПІБ_______/ 

 

 

 

________________ 

 

 

 

/____ПІБ_______/ 

Підпис 

М.П. 
 Підпис  

 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

паспорт серії ___ №_____ виданий _____ року ______РВ УМВС України у _______області, 

адреса реєстрації:  :  м.________ _________ області, вул. ____, буд._____ , кв._____ 

ідентифікаційний номер ____________, стверджую, що «__»_______201_ р. ознайомлений із 

графіком повернення Кредиту та Інформацією по сукупну вартість кредиту, Внутрішніми 

Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС»    і погоджуюся із 

ними.  

 

 

Один примірник договору, а також додатки до нього отримав/ла: 

Позичальник: 

«___»____________201__ року   __________  _______________________ 

       Підпис             Прізвище та ініціали                  



Додаток № 1 

до Договору надання 

 фінансового кредиту 

№ _________ 

від «_____»_______ 20___ р. 

 

Номер 

платежу 

Дата 

повернення 

боргу 

Сума 

Кредиту Сума процентів 

Сума погашення по 

Кредиту 

1     

 

 

Всього:    
 

Цей графік платежів з погашення кредиту та сплати процентів до Договору кредиту № 

_________________ від  «___»__________201__ р. складено у двох однакових примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, один примірник для Кредитора, другий для Позичальника. 

 

 

Інформація про сукупну вартість кредиту для споживача:  

Сума кредиту грн. 

Максимальна сума платежу клієнта грн. 

Реальна процентна ставка % 

Загальна сума виплат грн. 

Загальна сума/ % переплат по кредиту грн. % 

Вартість страхування на весь час кредиту немає 

Щомісячна комісія немає 

Комісія за видачу кредиту немає 

Інші платежі, в т.ч. супутні послуги, пов’язані 

із видачею (наданням) кредиту  

немає 

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

КРЕДИТОР ПОЗИЧАЛЬНИК 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ДСД ФІНАНС» 

ЄДРПОУ: 

39656355 

 

ПІБ  

Паспорт серії __ №___, 

виданий ________ 

____р. 

РНОКПП ______ 

банк: ПАТ «КБ «Глобус» у 

м.Києві 
МФО: 380526 Банк:  МФО:  

п/р: 2650400132277 п/р:  

адреса: 01033, м. Київ,  

вул. Саксаганського, будинок 59Б,  

приміщення 4 

Адреса реєстрації: 

Фактична адреса: 

Тел./факс: 044 2466114  Тел:  

E-mail: Djidy04@gmail.com E-mail:  

Директор/уповноважена особа 

 ТОВ «ДСД ФІНАНС» 

__________________ /____ПІБ_______/ 

 

 

 

________________ 

 

 

 

/____ПІБ_______/ 

Підпис 

М.П. 
 Підпис  

 

 

 

 



 

 

Заява  

на перерахування коштів у безготівковій формі 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

паспорт серії ___ №_____ виданий _____ року ______РВ УМВС України у _______області, 

адреса реєстрації: м.________ _________ області, вул. ____, буд._____ , кв._____ ,         

РНОКПП ____________, прошу перерахувати грошові кошти на 

п/р_____________________________ в АТ ____________________, МФО ____________. 

 

Реквізити зазначено вірно та підтверджуються мною. 

 

 

 

Позичальник: 

 

«___»____________201__ року   __________  _______________________ 

       Підпис             Прізвище та ініціали                  

 

 

 

 

 

 

 


