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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КРЕДИТНА УСТДНОВД
(IНДЕКС ФIнгруП> (iMeHoBaHe надалi <Кредитодавець>), в особi Щиректора Леоненка
олександра Петровича що дiе на пiдставi Статуту, з однiсi сторони, та
(ПIБ Позuчальнuка) (iменован(ийlа) надалi
кПозичальник>), з другоi сторони, рЕвом i по тексту - <Сторони>, уклi}ли цей Кредитний

договiр (далi

-

<,.Щоговiр>)

про наступне.
1.

прЕдмЕт тА строк

дi

договору

1.1. За цим .щоговором Кредитодавець зобов'язуеться надати грошовi кошти
Позичальниковi у cyMi
грн.
коп. (________ !сума пропuсолцt
коп..l
на yМoBzlx cTpoKoBocTi, зворотностi, цiльового характеру використання, платностi та
забезпеченостi, а Позичальник зобов'язусться повернути кредит та сплатити проценти за
користування кредИтом У
вiдсоткiв рiчних. Тип процентноi ставки
фiксована.
1,2. Кредитодавець надае Позичальнику кредит
цiльовим призначенням
( далi - цiльове призначення кредиту).
1.3. Кредитодавець зобов'язаний виджи кредит Позичальнику протягом 5 робочих
днiв з дня пiдписання цього ,Щоговору, але не ранiше дня оформлення необхiдного
забезпечення виконання зобов'язання за цим,Щоговором.
1.4. Строк дii договору
(перiоd пропuсом) мiсяцiв з "
р.

_

ерн.

_

розмiрi

-

з

_

до" "

_р.

(перiоd пропuсом) мiсяцiв з "

1.5. Кредит надасться Позичальнику готiвкою

р.

у kaci Кредитодавця або (згiдно заяви
Позичальника) шляхом безготiвкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний
Позичальником у заявi. Ненадання Позичальником реквiзитiв рахунку в банку (надання
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реквiзитiв з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готiвкою через
касу Кредитодавця (чи ухилення iншим способом вiд отримання кредиту), звiльняе
Кредитодавця вiд вiдповiда.гrьностi за порушення зобов'язання, передбаченого п. 1.3. цього
.Щоговору.

кредиту вважаеться дата видачi Позичальнику суми кредиту
готiвкою через касу Кредитодtlвця, а при безготiвкових розрахунках - дата списання
вiдповiдноi суми з рахунку Кредитодавця. .Щатою повернення (погашення) кредиry так само
як i датою сплати процентiв вважа€ться дата оформлення Кредитодавцем прибуткових
касових ордерiв на отриманi срли, а при безготiвкових розрахунках - дата зарахування
1.6..Щатою надання

коштiв на рахунок Кредитодавця.
1.7. Сукупна BapTicTb кредиту складас
Yо вiд суми кредиту (у процентному
(у
виразi) або
грн.
грошовому виразi) та включае в себе:
1,7.1. проценти (вiдсотки) за користування кредитом
% вiд суми кредиту (у
процентному виразi) або
грн. (у грошовому виразi);
1.7.2. BapTicTb послуг реестратора
Yо вiд суIlrи кредиту (у процентному виразi) або
грн. (у грошовому виразi) - за ншIвнiстю ;
1.7.3. BapTicTb послуг HoTapiyca _Yо вiд суми кредиту (у процентному виразi) або
грн. (у грошовому виразi) - за наявнiстю;
1.7.4. BapTicTb поспуг страховика
Yо вiд суми кредиту (у процентному виразi) або
грн. (у грошовому виразi) - за наявнiстю;
|.7.5. BapTicTb послуг
.(вказати iншi послуги якi оплачус
позичальник при отриманнi кредиту) _О/о вiд суми кредиту (у процентному виразi) або
грн. (у грошовому виразi) - за наявнiстю.
Якщо цiльовuм прuзначенням креdumу е споJtсuвче креdumування, mо на умовu цьоео
lozoBopy пошuрюеmься diя норм Закону Украiнu оПро захuсm прав споэtсuвачiв>. У mому
чuслi й diя норл,lu Закону YKpaiHu кПро захuсm прав споэtсuвачiв>, u4о dae право Позuчальнuку
проmяzом чоmuрнаdцяmu каленdарнuх dHiB з dня уклаdення цьоzо .Щоzовору вidклuкаmu свою
зzоdу на уклаdення цьоzо lоzовору, без пояснення прuчuн, оформuвulu це пuсьмовl]м
повidомленням, яке Позuчальнuк зобов'язанuй наdiслаmu Креdumоdавцю do закiнчення
вказано2о сmроку. У mакому вuпаdку Позuчальнuк зобов'язанl,tй повернуmu коulmu mа
сплаmumu проценmu за перiоd мiэtс лцоменmом оdерэюання KoulmiB mа моменmом ix
повернення за сmавкою, всmановленою в цьому rЩоzоворi.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2.

прАвА тА оБов,язки CTOPIH

2.1. Права та обов'язки Кредитодавця

2.|.l,. Кредитодавець мас право:
1) вимагати вiд Позичальника надання ycix необхiдних документiв для здiйснення
перевiрки дотримання цiльового призначення кредиту;
2) вимагати вiд Позичальника укJIадення договору щодо забезпечення виконання
зобов'язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим .Щоговором;
3) вимагати вiд Позичальника дострокового повернення кредиту та сплати процентiв,
наявностi
хоча б однiеi iз зазначених обставин:
у разi
а) затримання сплати частини кредиту таlабо процентiв бiльш як на один календарний
мiсяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим iпотекою, та за споживчим кредитом на
придбання житла щонайменше
на три календарнi мiсяцi; або
б) перевищення сумою заборгованостi суми кредиту бiльш як на десять вiдсоткiв; або
в) несплати споживачем бiльше однiеi виплати, яка перевищуе п'ять вiдсоткiв срли
кредиту; або
г) iншого iстотного порушення умов договору про надання кредиту.

-
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4) вимагати вiд Позичальника повернення суми кредиту, процентiв за користування
кредитом в повному обсязi та виконання ycix iнших зобов'язань передбачених цим
.Щоговором.

2.1.2. Кредитодавець зобов'язаний:

1) прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за цим ,Щоговором (у тому
й дострокове як частинсlN{и, так i в повному обсязi);

числi

2) письмово повiдомляти Позичальника про змiну власного мiсцезнаходження в 10
(лесяти) денний строк з моменту виникнення таких змiн;
3) на вимогу Позичальника надати iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та
iнформацiю, право на отримання якоi закрiплено в законах Украiни;
4) у разi письмового звернення Позичальника щодо перенесення cTpoKiB або TepMiHiB
платежiв за цим .Щоговором за 7 (ciM) календарних днiв до початку строку або настання
TepMiHy платежу (повернення кредиту таlабо сплати процентiв) у зв'язку з виникненням
тимчасових фiнансових таlабо iнших ускладнень, розглянути таке звернення впродовж 2
робочих днiв та впродовж 1 робочого дня дати чiтку i однозначну вiдповiдь.
5) виконувати iншi обов'язки передбаченi цим,Щоговором.
2.2. Права та обов'язки Позичальника
2.2,1. Позичальник ма€ право:
l) вимагати вiд Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог п. 1.3 цього
.Щоговору, iнших умов .Щоговору та законодавства Украiни;
2) лостроково погашати кредит частин€lIvIи i сплачувати проценти за фактичний строк
користування кредитом, або достроково погасити кредит та сплатити проценти за фактичний
строк користування однорщовим платежем;
3) якщо цiльовим призначенням кредиту е споживче кредитування, то на умови цього
,Щоговору поширюеться дiя норм Закону Украiни <Про захист прав споживачiв>. У ToMi числi
й дiя норми Закону Украiни <Про захист прав споживачiв>>, що да€ право Позичальнику
протягом чотирнадцяти каJIендарних днiв з дня укладення цього ,Щоговору вiдкликати свою
згоду на укладення цього .Щоговору без пояснення причин, оформивши це письмовим
повiдомленням, яке Позичальник зобов'язаний надiслати Кредитодавцю до закiнчення
вказаного строку. У такому випадку Позичальник зобов'язаний повернути кошти та сплатити
проценти за перiод мiж моментом одержання коштiв та моментом ix повернення за ставкою,
встановленою в цьому,,Щоговорi;
4) звернутися до Крелитолавця за 7 (ciM) календарних днiв до початку строку або
настання TepMiHy платежу (повернення кредиту таlабо сплати процентiв) щодо перенесення
cTpoKiB або TepMiHiB платежiв за цим .Щоговором у зв'язку з виникненням тимчасових
фiнансових таlабо iнших ускладнень;
2.2.2. Позичальник зобов'язаний:
1) використати кредит за цiльовим призначенням, визначеним цим.Щоговором;
2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку визначеному цим Договором;
3) надавати Кредитодавцю Bci необхiднi документи для здiйснення перевiрки
цlrьового призначення кредиту;
4)укласти договiр щодо забезпечення виконання зобов'язання Позичальником перед
Крелитодавцем за цим,Щоговором;
5) письмово повiдомляти Крелитодавця про змiну власного мiсця проживання в 10
(лесяти) денний строк з моменту виникнення таких змiн.
6) виконувати iншi обов'язки передбаченi цим,Щоговором.

ПОРЯДОК НАДАННЯДОГАШЕННЯ КРЕДИТУ
ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТIВ
3.1. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентiв за користування
3.

кредитом здiйснюватиметься згiдно графiка розрахункiв, що е невiд'смною частиною цього
.Щоговору.
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3.2. обчислення строку користування кредитом та нарахування процентiв за цим
.щоговором здiйснюеться за фактичну кiлькiсть кirлендарних днiв користування кредитом.
ПРИ ЦЬОмУ проценти за користування кредитом нараховуються у вiдсотках вiд супли кредиту
з наступного дня пiсля дня надання кредиту Позичальнику (списання вiдповiдноi суми з
рахунку Кредитодавця або видачi готiвкою) до дня повного погашення заборгованостi за
кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу Кредитодавця
готiвкою) включно. Нарахування i сплата процентiв проводиться на заJIишок заборгованостi
за кредитом.
3.3. Прострочення сплати кредиту та процентiв згiдно графiка розрахункiв не зупиняе
нарЕrхуваНня процеНтiв, KpiM випадкУ прийнятгЯ окремогО рiшення про це Кредитодавцем.

з,4.

У

випадкУ cMepTi Позичальника нарахування пРоцентiв за цим ,Щоговором

припиняеться з дня cMepTi.
3.5. У разi виникнення заборгованостi за цим .Щоговором Сторони погоджують таку
послiдовнiсть iJ погашення:
1) у першу чергу здiйснюються платежi на погашення заборгованостi по процентам
за користування кредитом;
2) У дрУгУ чергу здiйснюються платежi на погашення заборгованостi за кредитом;
3) У третю чергу здiйснюються поточнi платежi згiдно графiка розрахункiв.
4.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ,ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

забезпечуеться:

4.1. .Щаний кредит
видом забезпечення не забороненим законодавством

4.2.KpiM визначеного

п. 4,|.

(заставою, порукою, iншим
.

- необхidне вuбраmu).
цього,.Щоговору забезпечення,

кредит також
забезпечуеться BciM нЕLпежним Позича_пьнику на правi власностi майном та, коштами, на якi
згiдно чинного законодавства Украiни може бути звернено стягнення.
5.

i

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДЙСНОСТI УМОВ

договору

5.1. При укладеннi цього.Щоговору Позичальник стверджуе, що:
1) BiH е повнiстю дiездатним i щодо нього немае рiшень судiв (що набра_тlи законноi

сили не cкacoBaHi iншим рiшенням) про обмеження його у дiездатностi чи визнання
недiезДатним, а тЕкож Йому невiдомо про подання заrIв до суду з вказаними вимогами;
2) його волевиявлення е вiльним i вiдповiдае його внутрiшнiй волi;
3) BiH не перебувае пiд впливом тяжкоi дJuI нього обставини, що змушуе його укласти
цей.Щоговiр;
4) BiH чiтко усвiдомлюе Bci умови цього .Щоговору та не перебувае пiд впливом
помилки чи обману;
5) BiH вважае умови цього.Щоговору вигiдними для себе;
6) документи поданi ним для отримання кредиту е достовiрними та вiдображають
реальний фiнансовий стан Позича-пьника на день подачi документiв;
7) майно, яким здiйснюватиметься забезпечення виконання зобов'язання за цим
.Щоговором належить йому на правi власностi, не обмежене в обiгу (оборотi) та пiд заставою
не перебувае.
6.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH ТА ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

6,1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов цього .Щоговору згiдно
чинного законодавства Украiни.
6.2, ПорУшенням умов цього !оговору е його невиконання або неналежне виконання
тобто виконання з порушенням умов, визначених змiстом цього Щоговору.
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У випадку cмepTi Позичальника, що наступила до закiнчення строку дii цього
Bci
права i обов'язки щодо цього ,Щоговору переходять до його Ъпадкоемцiв
,Щоговору,
у
6.з.

порядку, визначеному чинним зtжонодавством УкраiЪи.
6.4. Закiнчення строку цього ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за
його порушення, яке маJIо мiсце пiд час дii цього,Щоговору.

6.5. Спори, якi виникнуть пiд час виконання цього ,Щоговору, пiдлягають
врегулюванню шляхом переговорiв.
б.6. Якщо Сторони не можуть дiйти згоди iз спiрних питань шляхом проведення
переговорiв, то такий спiр вирiшуеться в судовому порядку згiдно з чинним законодавством
УкраТни.
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ,
РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.L. Внесення змiн та доповнень до цього ,Щоговору оформлюеться шляхом
пiдписання Сторонами додаткових договорiв у письмовiй формi в такому порядку.
7.1.1, Письмова пропозицiя про внесення змiн до .щоговору надсилаеться iншiй
CTopoHi листом або вручаеться пiд особистий пiдпис.
7,|.2. Сторона договору зобов'язана надати письмову вiдповiдь протягом 10 (десяти)
робочиХ днiв з дня отримання листа чи вручення пропозицii пiд особистий пiдпис.
7.1.з. Япщо Сторона.Щоговору не погодилась iз змiнами або не надала вiдповiдь у
строк передбачений п. 7. 1 .2. .Щоговору, пропозицiя вважаеться не прийнятою.
7.|,4. ЯкщО Сторона договорУ погодилась iЗ пропозицiею, додатковий договiр
укладаеться за мiсцезнаходженням Кредитодавця, в письмовiй формi, протягом 7 (семи)
робочих днiв з дня надання письмовоi вiдповiдi.
7.L5. ЗмiнИ до .ЩоговОру вступаЮть в дiЮ з днЯ пiдписанНя додаткового договору. Bci
змiни, доповнення та додатки до цього .щоговору, пiдписанi обома Сторонаrrли Ь йо.о
складовою i невiд'емною частиною.
7.2. Щiя Щоговору припиня€ться:
,7
.2.|. За взаемнОю згодоЮ cTopiH шляхом укладання додаткового договору в порядку
передбаченому п.7. 1. 1- 7. 1.4 .Щоговору;
7.2.2, У випадку дострокового розiрвання .Щоговору в порядку, визначеному
р{овами

.Щоговору;

7,2.З. В iнших випадках передбачених чинним законодавством.
7.4. ,Щоговiр може бути достроково розiрваний:

7,4.|. В судовому порядку:
- за позовом Кредитодавця з пiдстав передбачених пп. 3) пункту 2.1.1
,Щоговору таlабо
з iнших пiдстав встановлених законодавством УкраiЪи.
- за позовом Позичапьника з пiдстав передбачених законодавством.

7,4.2. За iнiцiативою

Позичальника у разi вiдкликання ним згоди на укладення
споживчого кредиту вiдповiдно ло пп.3) п.2.2.I цього .Щоговору.
7.5. У випадку дострокового розiрвання цього ,щоговору Позичальник зобов'язаний
сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та HapaxoBaцi проценти за
фактичний строк користування кредитом, в день розiрвання,щоговору.
8.

IHшI умови договору

8.1, Щей Щоговiр складено в 2 (лвох) оригiнальних примiрниках
украiнською мовою,

по одномУ для кожнОi iз CTopiH, що мilюТь однаковУ юридичну силу.
8.2. Пiсля пiдписання цього ,Щоговору Bci попереднi переговори за ним, листування,
попереднi договори, протоколи про намiри та буль-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi
CTopiH з питань, що таК чи iнакше стосуютьСя цьогО,Щоговору, втрачають юридичну силу.

6

Yci не врегульованi цим

,Щоговором правовiдносини CTopiH регулюються чинним
законодавством Украiни.
8.4. Позичilльник пiдтверджуе, що:
- отримав в письмовiй формi вiд Кредитодавця до укладення Щоговору iнформацiю
вказану в частинi другiй cTaTTi 12 Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринttiв фiнансових послуг), та частинi другiй cTaTTi 11 Закону Украiни <Про
захист прав споживачiв>
- iнформацiя надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист
прав споживачiв та забезпечус правильне розумiння Позичальником cyTi фiнансовоТ послуги
без нав'язування fi придбання.
8.5. Пiдпис Позичальника в роздiлi 9 цього .Щоговору с пiдтвердженням того, що
Позичальник отримав в письмовiй формi iнформацiю, вказану в п. 8.4 та один з оригiналiв
цього Щоговору.
8.3.

9.

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (АДРЕСИ), РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
позичлльник

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО

З

(п.I.Б.)

ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КРЕДИТНА

УСТАНОВА <IНДЕКС ФIНГРУП)

llllll

М iсцезнаходження:

0l lЗ3, м. КиТв, бульвар Лесi УкраiЪки, будинок
26, офiс 620

€дрпоу

(iндекс, мiсце перебування)
Паспорт: серiя |_|_| }lb |_1_1_1_1_1_1 , виданий

39861924

Поточний рахунок Ns 2650б1116230l
в

АТ <АРТЕМ-БАнк)

мФо

300885

Свiдоцтво про внесення кредитноi установи до

Щержавного ре€стру фiнансових установ
20_р.
вiд <_>>_

Контактний телефон
+38 (044) 221-24-83

[иректор

Леоненко о.П.
(п.I.Б.)

Q>

,J\}

Iлентифiкацiйний номер 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1

-р.

#ю

Контактний телефон

W

(пiлпис)

(п.I.Б.)

20-

Один примiрниi

20

р.

(п.I.Б.)

р

(пiдпис)

З iнформацiею, вимоги до перелiку та змiсту якоi визначенi частиною другою cTaTTi 12
Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових

послуг), ознайомлений.

(()

20

р.

(п.I.Б.)

(пiдпис)

7

,Щодаток ЛЪ

1

до примiрного кредитного

договоруЛ} вц
ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

Щим графiком встановлюються перiодичнiсть та розмiри платежiв Позичальника з

повернення кредиту та сплати процентiв за користувtlння кредитом, а calue:

Залишок

Щата

платежу

Кредит

Проценти

Нарахований
процент

.Що

Кредит

сплати (разом)
Процен
ти

Разом

Всього
Щей Графiк розрахункiв укладений у двох оригiнальних примiрниках по одному дJuI
кожноТ iз CTopiH та е невiд'емною частиною Кредитного договору N9
"

20-

_ вiд,,

р.

ШДПИСИ CTOPIH
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Найменування:

пIБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО (КРЕДИТtIА
УСТАНОВА (IНДЕКС ФIНГРУП>

ffi
i

Lцд!цс ФlнгрУп"i;

'а!**Ь}lzло*q

Ki;;:lTql

Леоненко О.П.
(пiдпис)

(пiдпис)

пIБ

