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Додаток №2 

до Внутрішніх Правил надання коштів у позику,  

 в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС» 

 
 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ДСД ФІНАНС»*  

*(для юридичних осіб) 

 
 

м. Київ                                                          «____» ____________ 201_ року 

 

 

        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  

(надалі – Кредитор) , в особі директора/уповноваженої особи ______________________, діючого на 

підставі Статуту/Довіреності, з однієї сторони, та 

        _______________________________ (найменування юридичної особи), що є  юридичною 

особою за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи  ______________,  

місцезнаходження:__________________ (надалі – Позичальник), в особі директора/уповноваженої 

особи ______________________, діючого на підставі Статуту/Довіреності,  з іншої сторони, які 

надалі іменуються як Сторони, а кожен окремо – Сторона,уклали цей договір, (надалі – Договір), 

про нижченаведене: 

 

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ 

Кредит – грошові кошти в національній валюті – гривні, що передаються Кредитором у тимчасове 

користування Позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та 

цільового характеру використання. 

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», чинним законодавством України. 

Плата за кредит -  проценти за користування кредитними коштами, розмір яких встановлюється 

Кредитором, погоджується та сплачується Позичальником у порядку та строки, передбачені цим 

Договором. 

Цільове використання кредиту – підтверджене відповідними документами використання кредиту 

на цілі, передбачені цим договором.  

Забезпечення кредиту – засіб мінімізації кредитного ризику Кредитора у випадку невиконання 

Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором в повному обсязі або в його частині. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитор на умовах цього Договору надає Позичальнику кредиту в сумі 

______________ (сума цифрами та прописом)  грн. , а Позичальник зобов’язується повернути 

кредит та сплатити проценти за користування кредитом в межах строку кредитування, 

встановленого в п.1.3. цього Договору, в розмірі ___________ ( цифрами та прописом) % річних. 

1.1.1. Тип процентної ставки за цим Договором погоджується Сторонами і є фіксованою. 

1.1.2. Орієнтовна сукупна вартість кредиту: 

- у процентному значенні за період з ______ по _______ становить __________________. 

-  у грошовому виразі:      за період з ______ по _______ становить __________________. 
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Вказана орієнтовна сукупна вартість кредиту враховує вартість всіх послуг, пов’язаних з 

одержанням кредиту та укладенням цього Договору.  

1.2. Цільове використання (мета) кредиту: (відповідно до цільового призначення кредиту) 

на/для ___________________________________________________________________________. 

1.3. Строк користування кредитом (строк, на який надається кредит) становить                                

__________ (вказується строк). 

1.3.1. Кредит надається з «___»____20___р.   по «___»____20___р.  включно.  

1.3.2. Позичальник у будь-якому випадку зобов’язаний повернути кредит у повному обсязі : 

- у термін по «___»____20___р.  (або)якщо існує графік за кредитом – у cтроки (терміни) 

та у сумі, які зазначені в графіку погашення (Додаток №1 до цього Договору). 

 

2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ 

2.1. У забезпечення зобов’язань за цим Договором прийнято: ________________________  

(вказати вид забезпечення). 

3. УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ 

3.1.  Кредитні кошти надаються Кредитором Позичальнику шляхом 

- перерахування  на поточний рахунок Позичальника, вказаний у розділі 9 цього Договору 

для подальшого використання за цільовим призначенням. 

- шляхом видачі готівки з каси Кредитора з врахуванням граничних розмірів розрахунків 

готівкою, встановлених чинним законодавством України.  

3.2. Погашення кредиту Позичальник здійснює на рахунок Кредитора, вказаний у розділі 9 

цього Договору  у строки, визначені п.1.3.  цього Договору, або, при наявності графіку, 

змінюється: відповідно до Графіку погашення кредиту, який наведено в Додатку 1 до цього 

Договору. 

Якщо останній день для сплати чергового платежу по кредиту припадає на вихідний або 

святковий день, то сплата чергового платежу по кредиту здійснюється у наступний робочий день, 

після такого вихідного або святкового дня. 

У разі ненадходження платежів від Позичальника у встановлені цим Договором строки, 

суми непогашених у строк платежів визнаються простроченими. 

3.3. Нарахування процентів по Договору здійснюється на суму фактичного щоденного 

залишку заборгованості за отриманими коштами, виходячи з процентної ставки у розмірі, 

визначеному в п.1.1. цього Договору. При розрахунку процентів використовується метод 

«факт/факт», виходячи із фактичної кількості днів у місяці та у році. 

3.4. Проценти сплачуються Позичальником щомісячно, не пізніше ____ числа місяця, 

наступного за місяцем користування кредитом, а також в день закінчення строку, на який надано 

кредит, у відповідності з п.1.3. цього Договору, в день повного погашення заборгованості по 

кредиту, в день повного дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день 

дострокового розірвання цього Договору на рахунок Кредитора, вказаний у розділі 9 цього 

Договору  або шляхом  сплати коштів у готівковій формі, безпосередньо у касу Кредитора. У разі якщо 

останній день для сплати (погашення) процентів припадає на вихідний або святковий день, то така 

сплата здійснюється у день, що є наступним після такого вихідного або святкового дня. 

3.5. У випадку, якщо Кредитором застосовані до Позичальника штрафні санкції у вигляді 

пені, остання розраховується Кредитором з дати виникнення обставин, що є підставою для 

застосування пені, до дати припинення цих обставин включно. 

3.6. За наявності заборгованості по кредиту та/або платі за кредит, Сторони встановлюють 

наступну черговість погашення Позичальником заборгованості: 

прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення); 

прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення); 

строкові проценти; 

строкова заборгованість за основним боргом; 

штрафи, пені (у разі виникнення). 

Отримані від Позичальника грошові кошти Кредитор враховує в день їх зарахування. 

З підписанням цього Договору, у відповідності із законодавством України, Позичальник 

надає Кредитору право самостійно приймати рішення щодо зміни черговості погашення 
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заборгованості Позичальника за цим Договором. Кредитор інформує Позичальника у письмовій 

формі на його запит про застосовану черговість погашення заборгованості. 

Погашення Позичальником заборгованості кожної наступної черги повинне відбуватися 

виключно після повного погашення заборгованості кожної попередньої черги. 

Сторони встановлюють, що Кредитор має право самостійно зараховувати кошти, які 

направлені Позичальником на погашення заборгованості, згідно встановленої черговості. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Кредитор зобов’язується: 

4.1.1. Надати кредит Позичальнику в розмірі та в порядку, передбаченому умовами цього 

Договору). 

4.1.2. Забезпечувати Позичальника консультаційними послугами з усіх питань, що 

стосуються кредитування, здійснюваного згідно цього Договору. 

4.1.3. Вести відповідно до чинного законодавства, своїх внутрішніх положень та процедур, а 

також практики кредитування облік надання та повернення кредиту, нарахованих та сплачених 

процентів за користування кредитом. 

4.2. Позичальник зобов’язується: 

4.2.1. Використовувати кредит за цільовим призначенням і, у встановлені п.1.3. цього 

Договору строки, повернути отриману суму кредиту. 

4.2.2. Своєчасно сплачувати плату за кредит на умовах і в порядку, передбачених цим 

Договором, а також суми передбаченої цим Договором неустойки. 

4.2.3. Протягом дії цього Договору самостійно надавати Кредитору документи, що 

визначають (підтверджують) платоспроможність Позичальника, зокрема інформацію про свою 

фінансово-господарську діяльність, а саме: 

банківські довідки про рух грошових коштів по поточним рахункам Позичальника в банках 

за звітний 

період та стан заборгованості Позичальника за кредитними операціями в банках, де у 

Позичальника 

відкриті поточні рахунки та інших фінансових установах; 

бухгалтерську та статистичну звітність; 

розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Вищевказану бухгалтерську звітність, засвідчену підписами уповноважених осіб (керівника, 

головного бухгалтера) печаткою підприємства та статистичну - з відмітками відповідних 

контролюючих органів, надавати щоквартально - за підсумками останнього року не пізніше 25 

лютого, надалі протягом року не пізніше 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 

Факт надання Позичальником Кредитору зазначених документів підтверджується відміткою 

відповідального виконавця Кредитора на супровідному листі або копіях наданих документів, з 

зазначенням дати їх надання. 

4.2.4. Отримувати безпосередньо у Кредитора довідку про залишки заборгованостей, 

зазначених в цьому Договорі, станом на 1 (перше) січня кожного року. 

4.2.5. Щорічно в строк до 1 (першого) лютого року наступного за звітним надавати 

Кредитору письмове підтвердження суми заборгованості, зазначеної в цьому Договорі, станом на 1 

(перше) січня нового року. Якщо Позичальник отримав довідку про стан заборгованості по кредиту 

та не надав таке підтвердження до 1 (першого) лютого нового року, Сторони визначають це як згоду 

Позичальника із сумою заборгованості, зазначеною у довідці, сума заборгованості по кредиту 

вважається підтвердженою. 

4.2.6.  У 5-ти денний   строк письмово повідомляти Кредитора про зміну власних реквізитів 

(поштової адреси, місцезнаходження, номерів телефонів тощо), зміни в особовому складі 

керівництва Позичальника, зміни в установчих документах, у складі власників та стану розподілу 

між ними часток статутного капіталу Позичальника. 

 

4.3. Кредитор має право: 
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4.3.1. Перевіряти відповідність використання кредиту його цільовому призначенню, стан 

ефективності виконання техніко-економічного обґрунтування та руху грошових коштів, які надані 

Позичальником при отриманні кредиту, стан бухгалтерського обліку та звітності Позичальника. 

4.3.2. Відмовляти Позичальнику у наданні кредитних коштів у випадку, якщо їх 

використання суперечить цільовому призначенню кредиту та/або на підставі Закону України “Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ” .. 

4.3.3. Відступити право вимоги за цим Договором з наступним повідомленням Позичальника 

про особу нового кредитора протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладення 

Кредитором з цього приводу договору. 

4.4. Позичальник має право: 

4.4.1. Отримувати від Кредитора консультаційну допомогу з усіх питань, що стосуються 

кредитування, здійснюваного згідно цього Договору. 

4.4.2. Користуватися кредитними коштами згідно умов цього Договору та відповідно до 

цілей кредитування. 

4.4.3. Повернути кредит достроково без застосування штрафних санкцій. 

4.4.4.  Достроково розірвати цей Договір у випадку  дострокового повного повернення 

Кредитору усієї суми фактично отриманого кредиту,  сплати встановлених у цьому Договорі 

процентів (відсотків) за весь час фактичного користування кредитом у порядку,  передбаченому 

цим Договір та виконання Позичальником інших зобов’язань, передбачених цим Договором.  У 

такому випадку Договір вважається розірваним, а зобов’язання Сторін припиненими з дня, що є 

наступним за днем, в якому відбулось повне виконання зобов’язань Позичальником. 
4.4.5 Відповідно Закону України «Про захист прав споживачів» ,Закону України «Про споживче 

кредитування» Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладання договору 
фінансового кредиту, відмовитись від Договору надання фінансового кредиту. 

4.4.6. Відмова від Договору 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.4.4.5. даного Договору. 

4.4.7. 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. 

4.4.8. 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. 

4.4.9. 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 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. У випадку порушення Позичальником зобов’язань по цьому Договору (пов’язаним 

договорам), Кредитор має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань, при цьому 

Позичальник зобов’язаний відшкодувати Кредитору збитки, а також сплатити штрафні санкції, 

пеню та інші видатки, понесені Кредитором за цим Договором. 

5.2. Під збитками сторони розуміють неодержані доходи, які сторона мала право одержати у 

разі належного виконання зобов’язань за цим Договором другою стороною: нараховані проценти за 

користування кредитними коштами; заборгованість за цим Договором в повному обсязі; витрати, 

здійснені сторонами за цим Договором. 

5.3. За порушення визначених в цьому Договорі строків (термінів) повернення кредиту 

та/або сплати процентів за користування кредитними коштами Позичальник зобов’язаний сплатити 

Кредитору неустойку (пеню), яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі 

подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується 

пеня. 

У відповідності до ч.6 ст.232 Господарського кодексу України сторони домовляються, що 

розрахунок пені за прострочення виконання зобов’язань (щодо строків (визначених в цьому 

Договорі) повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитними коштами) 

припиняється через один рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. Сплата штрафних 
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санкцій (неустойки, пені) за цим Договором не звільняє Позичальника від відшкодування збитків, 

завданих Кредитору, в повному обсязі. 

5.4 Кредитор має право у кожному разі виявлення нецільового використання кредиту (його 

частини) стягувати штраф в розмірі  ____% від суми кредитних коштів, що були використані 

не за цільовим призначенням. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. 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.  

6.2. 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. 

6.3. Виникнення форс – мажорних обставин не є підставою для відмови Сторін від 

розрахунків, з моменту їх виникнення. 

 

6. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

6.1. Кредитор зобов’язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового 

стану Позичальника, яка складає конфіденційну інформацію, за виключенням випадків, коли 

розкриття конфіденційної інформації без погодження з Позичальником є обов’язковим для 

Кредитора у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим 

Договором. 

6.2. Позичальник погоджується, що умови, передбачені п.6.1 цього Договору щодо 

збереження конфіденційної інформації, не поширюються на випадки розкриття Кредитором третім 

особам інформації щодо Позичальника, якщо такий обов’язок встановлено законами України. 

6.3. За незаконне розголошення інформації, що містить конфіденційну інформацію Кредитор 

несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

 

7.  СТРОК ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 

7.1. Строк дії цього Договору встановлюється з дня його підписання Сторонами до повного 

виконання Сторонами зобов’язань за ним. 

7.2. 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. 

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

поверненню кредиту та виплатою процентів за фактичний час його користування.  

7.4. 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.  

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

мають юридичної сили, якщо вони не оформлені відповідно до пп. 7.4. Договору. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Правовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 

законодавством України. 

8.2. Підписанням цього Договору Кредитор підтверджує: 

що у нього є всі необхідні дозвільні документи (вказуються повні дані дозвільних 

документів (ліцензія і т.ін.), необхідні для видачі та обслуговування кредиту за даним Договором. 
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що інформація, яка стала йому відома у зв‘язку із укладанням та виконанням цього 

Договору, щодо якої Позичальником було вказано на її конфіденційність, не буде розголошена 

третім особам, за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством, а також 

випадків, коли надання такої інформації третім особам повинно відбутися у зв‘язку із необхідністю 

забезпечення інтересів Кредитора, пов‘язаних із виконанням цього Договору; 

8.3. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує: 

свою здатність виконувати умови цього Договору; 

що він володіє всіма необхідними документами (ліцензії, дозволи і т.п.), що необхідні для 

оформлення даного Договору і здійснення Позичальником діяльності, що є предметом 

кредитування; 

що на день підписання відсутні будь-які судові розслідування (спори), розслідування з боку 

державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий 

стан та кредитоспроможність Позичальника; 

що надані Позичальником Кредитору документи для розгляду питання про кредитування та 

інші документи, пов'язані з обслуговуванням кредиту не містять будь-яких недостовірних 

відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством; 

що відсутні будь-які перешкоди для виконання цього Договору на день його підписання; 

що Позичальник повністю розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов’язки за цим 

Договором і погоджується з ними. 

що є всі необхідні повноваження від засновників (акціонерів, співвласників) та інших 

органів управління Позичальника, необхідні для укладання та виконання цього Договору; 

що цей Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов'язковими для 

Позичальника, чи його Статуту, іншим установчим документам; 

джерело погашення Кредиту є законним (легальним), Позичальник не використовуватиме 

отриманий Кредит в будь-яких протизаконних цілях та зобов’язується не здійснювати будь-яких 

дій/операцій, направлених на легалізацію грошових коштів, набутих злочинним шляхом. 

8.4. Всі спори між сторонами при недосягненні згоди шляхом переговорів передаються на 

вирішення господарського суду. При цьому, строк, у межах якого Кредитор може звернутися до 

суду з вимогою про захист своїх цивільних прав за цим Договором (строк позовної давності) 

встановлюється тривалістю у 3 роки. Позовна давність в один рік застосовується до вимог про 

стягнення неустойки (пені). 

8.5. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору 

в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до 

нього таких положень. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для 

зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення. 

8.6. 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. 

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

повного виконання Позичальником усіх істотних умов даного Договору. 

8.8. Підписанням цього Договору підтверджується отримання Позичальником від 

Кредитора інформації, зазначеної в статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цього Договору. 

8.9. Цей Договір складено у двох  примірниках - по одному для кожної із Сторін. 

 

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

КРЕДИТОР 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС» 

01033, м. Київ,  

вул. Саксаганського, будинок 59Б, 

приміщення 4 

п/р  2650400132277  

ПОЗИЧАЛЬНИК 

 

____ найменування юридичної особи____ 

____________________________________ 

 

Місцезнаходження 

____________________________________ 

____________________________________ 
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в  ПАТ «КБ «Глобус»,  

МФО  380526, код ЄДРПОУ 39656355 

 
Платник податку  на прибуток на загальних підставах 

Не є платником ПДВ 

 

Директор/уповноважена особа  

ТОВ «ДСД ФІНАНС» 

______________  /_______________/ 

М.П.                        ПІБ 

 

п/р _________________ в _______________, 

МФО ____________, код ЄДРПОУ _______ 

 
Платник податку  на прибуток на _______________ 

Не є платником ПДВ/ Платник ПДВ _____________ 

 

Директор/уповноважена особа  

Позичальника  

______________  /_______________/ 

М.П.                        ПІБ 
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Додаток № 1 

до Договору  фінансового кредиту  

№_____від «____»_____201___р. 
 

 

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА  

СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ 

Номер 

платежу 

Дата 

планового 

повернення 

кредиту 

Періодични

й платіж по 

кредиту, 

грн. 

Дата сплати 

процентів 

Сума 

нарахованих 

процентів за 

користування 

кредитом 

Залишок 

заборгованості 

по кредиту 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Цей графік платежів з погашення кредиту та сплати процентів за користування кредитом  до 

Договору фінансового кредиту №__ від «___»____________ 20____р. складено у двох 

однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник для Кредитора, 

другий для  Позичальника. 
 

КРЕДИТОР 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС» 

01033, м. Київ,  

вул. Саксаганського, будинок 59Б, 

приміщення 4 

п/р  2650400132277  

в  ПАТ «КБ «Глобус»,  

МФО  380526, код ЄДРПОУ 39656355 

 
Платник податку  на прибуток на загальних підставах 

Не є платником ПДВ 

 

 

Директор/уповноважена особа  

ТОВ «ДСД ФІНАНС» 

______________  /_______________/ 

М.П.                        ПІБ 

 

ПОЗИЧАЛЬНИК 

 

____ найменування юридичної особи____ 

____________________________________ 

 

Місцезнаходження 

____________________________________ 

____________________________________ 

п/р _________________ в _______________, 

МФО ____________, код ЄДРПОУ _______ 

 
Платник податку  на прибуток на _______________ 

Не є платником ПДВ/ Платник ПДВ _____________ 

 

Директор/уповноважена особа  

Позичальника  

______________  /_______________/ 

М.П.                        ПІБ 

 

 

 

 


