НАКАЗ № 01/21

13 січня 2021 року

Про затвердження типової форми

ДОГОВОРУ надання позики, в тому числі
і на умовах фінансового кредиту для юридичних осіб

Для формалізації процесу видачі кредитів та на вимоги чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити типову форму ДОГОВОРУ надання позики, в тому числі і на умовах

фінансового кредиту в новій редакції для юридичних осіб (примірного кредитного договору).
(додається).
2.

Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

3.

Контроль над виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС __________________Гиренко Б.В.

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______
м. Київ

«______» _______20___ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЛАЙТ ФІНАНС" в особі
___________________________, який діє на підставі Статуту, (далі – Кредитодавець) з однієї
сторони, та
_______________________________________________________________________________________________ (далі –

Позичальник), в особі особі _______________________________________ (далі - Позичальник), який діє на
підставі ____________, з іншого боку,
разом – Сторони (кожен окремо – Сторона), уклали цей Кредитний договір (далі – Договір) про наступне.
1. Предмет Договору
1.1.

Кредитодавець зобов'язується відкрити Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію
(надалі іменується "кредитна лінія") із загальним розрахунковим лімітом обсягом
________________________ гривень ________ копійок строком на ______________ , а Позичальник
зобов'язується повернути Кредитодавцю отриманий/ні кредит/ти і сплатити відсотки за користування
їм/їми і інші платежі в розмірі, терміни і на умовах цього Договору та додатках до нього.

1.2.

Розміри кредитів (кредиту), які (який) надаються за кредитною лінією (надалі разом іменуються
"кредити", а кожний окремо – "кредит") в межах загального розрахункового обсягу кредитної лінії,
строки надання та повернення кредиту (кредитів) у межах строку кредитної лінії Позичальник, вказує
в заяві на кредит, що узгоджується обома Сторонами в додатковій угоді до цього Договору.

1.3.

Нарахування та сплата процентів за користування кожним кредитом здійснюється окремо, відповідно
до узгодженого Сторонами Замовлення.

1.4.

Моментом (днем) надання Кредиту вважається день перерахування кредитних коштів з поточного
рахунку Кредитодавця на поточний рахунок Позичальника.

1.5.

Моментом (днем) повернення Кредиту вважається день зарахування на відповідні рахунки
Кредитодавця суми Кредиту.

1.6.

Відсотки за користування кредитом нараховуються Кредитодавцем на фактичну заборгованість за
Кредитом, починаючи з дати видачі кредиту Позичальнику по дату повного погашення кредиту. При
розрахунку відсотків день надання та погашення кредиту вважається як один день, при цьому день
надання кредиту включається до розрахунку, а день погашення кредиту – не включається. Метод
розрахунку процентів – метод 30/360, за яким кількість днів у місяці та році береться умовна 30 днів у
місяці, у році – 360 днів. У випадку прострочення погашення Кредиту відсотки нараховуються на суму
заборгованості за кредитом і за період прострочення до моменту погашення кредиту.

1.7.

У разі наявності простроченої заборгованості за користування Кредитом та несплачених відсотків,
кошти в першу чергу направляються на сплату прострочених відсотків.

1.8.

У випадку зміни облікової ставки НБУ, Кредитодавець має право ініціювати зміну розміру відсотків
(плати за Кредит) за цим Договором.

1.9.

Про намір змінити розмір відсотків (плату за Кредит), Кредитодавець зобов'язаний письмово
повідомити Позичальника не пізніше ніж за місяць до дати початку нарахування відсотків за Кредитом
відповідно до нових ставок, а також надати для укладення додаткову угоду про внесення змін до цього
Договору.

1.10. У випадку, якщо Позичальник погодиться зі зміненим розміром відсотків (платою за Кредит), він

зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від Кредитодавця підписати
надану Кредитодавцем додаткову угоду про внесення змін до цього Договору та повернути її
Кредитодавцю..

1.11. У випадку, якщо Позичальник не погодиться зі зміненим розміром відсотків (платою за Кредит), він

зобов'язаний протягом тридцяти робочих днів з моменту отримання повідомлення від Кредитодавця
повернути Кредитодавцю Кредит, нараховані відсотки та можливі штрафні санкції, у повному обсязі.
2. Умови надання кредиту
2.1.

Кредит надається Позичальникові на умовах терміновості та платності.

2.2.

Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування суми кредиту на розрахунковий
рахунок Позичальника згідно надісланого ним замовлення засобами електронної пошти, на протязі 3
банківських днів з моменту отримання даного замовлення.

2.3.

Під днем видачі кредиту слід розуміти дату зарахування суми кредиту на розрахунковий рахунок
Позичальника. Під днем погашення кредиту слід розуміти дату зарахування коштів на розрахунковий
рахунок Кредитодавця.
3. Порядок користування кредитом і його повернення

3.1.

За користування кредитом Позичальник сплачує Кредитодавцю _________________відсотків річних,
що нараховуються на фактичну суму заборгованості по кредиту.

3.2.

Відлік терміну для нарахування відсотків за користування кредитом розпочинається з дня, отримання
кредиту на рахунок Позичальника, і закінчується датою остаточного погашення заборгованості по
кредиту, при цьому день погашення заборгованості по кредиту – не включається .

3.3.

Нарахування відсотків робиться виходячи з фактичної суми заборгованості, величини процентної
ставки, розрахункового періоду і умовної кількості днів в році (360 днів відповідно). Розрахунковим
періодом є умовна кількість днів в місяці (30 днів відповідно), при цьому за перший і останній
розрахунковий період береться фактична кількість днів користування кредитом.

3.4.

Проценти за користування Кредитом сплачуються щомісячно протягом 5-ти (п’яти) календарних днів
після закінчення звітного місяця, за який сплачуються проценти, та в день повного повернення Кредиту
(в тому числі, дострокового), шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок
Кредитодавця, реквізити якого вказані в цьому Договору

3.5.

Погашення заборгованості за Договором здійснюється в наступному порядку: відсотки за
користування кредитом, сума основного боргу, пеня.
4. Права та обов’язки Кредитодавця

4.1.

Кредитодавець має право:
4.1.1. Відмовитися від надання Позичальникові кредиту за наявності обставин, що очевидно свідчать
про те, що наданий Позичальникові кредит не буде повернений в зазначений цим Договором
термін.
4.1.2. Повністю або частково переуступати свої права і зобов'язання по Договору без згоди
Позичальника.

4.2.

Кредитодавець зобов'язаний:
4.2.1. Надати Позичальникові суму кредиту впродовж 3 (трьох) робочих днів від дати отримання
заявки на електронну адресу.
4.2.2. На вимогу Позичальника надати розрахунок відсотків за користування кредитом.
4.2.3. Повернути Позичальникові грошові кошти, отримані понад суми заборгованості Позичальника
по поверненню кредиту і/або відсотків за кредит, належних до сплати на дату вступу грошових
коштів на рахунок Кредитодавця, впродовж 2-х банківських днів з моменту їх отримання, якщо
інше не буде обумовлено додатковою угодою Сторін.
5. Права і обов'язки Позичальника

5.1.

Позичальник має право:
5.1.1. Відмовитися від отримання кредиту, про що він зобов'язаний повідомити Кредитодавця за 1
(Один) робочий день до встановленого Договором терміну видачі кредиту;
5.1.2. Достроково погасити кредит повністю або частково, не повідомляючи про це Кредитодавця за
5 робочих днів.

5.1.3. Отримувати від Кредитодавця інформацію щодо виконання умов даного Кредитного договору.
5.2.

Позичальник зобов’язаний:

5.2.1. Використовувати кредит на поповнення обігових коштів.
5.2.2. Повернути основну суму заборгованості по кредиту в строки відповідно до прийнятого
строкового зобов’язання, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Кредитодавця.
5.2.3. Сплачувати Кредитодавцю за користування кредитом відсотки, відповідно до п.3.1 цього
Договору.
5.2.4. Якщо внесена позичальником сума недостатня для погашення строкового платежу і
нарахованих процентів, то в першу чергу Кредитодавцем погашаються проценти за
користування кредитом, а решта суми повертається в погашення основного боргу.
6. Відповідальність Сторін
6.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання і/або неналежне виконання своїх зобов'язань,
прийнятих за даною угодою, відповідно до чинного законодавства і цього Договору.

6.2.

У разі непогашення або несвоєчасного погашення Позичальником суми основного боргу, Позичальник
сплачує Кредитодавцю пеню у розмірі ________% від суми невиконаних зобов'язань за кожен
календарний день прострочення.

6.3.

У разі невиконання Позичальником зобов'язань сплати відсотків або порушення термінів сплати
відсотків за користування кредитом, встановлених п. 3.1 Договору, Позичальник сплачує
Кредитодавцю пеню у розмірі ________% від простроченої суми за кожен календарний день
прострочення.

6.4.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
даною угодою, якщо це стало наслідком дії надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До
вказаних обставин відноситимуться стихійні лиха, масові безлади, народні хвилювання, військові дії,
страйки, дії органів державної влади і управління, або видані нормативно-правові акти таких органів,
що перешкоджають виконанню договору, і інші подібні обставини. Про виникнення і припинення дій
таких обставин Сторона, для якої в силу вищевикладеного виникла неможливість виконати свої
зобов'язання, зобов'язана повідомити іншу Сторону в строк не пізніше за п'ять календарних днів з дня,
коли такі обставини сталі відомі Стороні, на що них посилається. Невиконання вказаного в
справжньому пункті обов'язку може спричинити відповідальність за виникнення у іншої сторони
збитків, крім випадків, коли такі обставини загальновідомі і/або очевидні.
7. Термін дії Договору і інші умови

7.1.

Договір набуває чинності від дати його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами
своїх зобов'язань за Договором.

7.2.

Усі інструкції, сповіщення, підтвердження або запити, що посилаються Позичальником або
Кредитодавцем повинні оформлятися Сторонами у письмовій формі.

7.3.

Кожна із Сторін за Договором зберігає конфіденційність отриманою від іншої Сторони фінансової,
комерційної і іншій інформації.

7.4.

Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
Позичальник підтверджує отримання згоди на обробку персональних даних керівників, головного
бухгалтера, засновників, кінцевого бенефіціарного власника Позичальника та інших осіб, пов’язаних
із діяльністю Позичальника.

7.5.

Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що Кредитодавець надав, а Позичальник
отримав в повному обсязі інформацію, визначена в ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».

7.6.

Усі зміни і доповнення до Договору дійсні, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані
уповноваженими представниками Сторін, за винятком передбачених Договором випадків, коли одна із
Сторін Договору має право змінювати його умови в односторонньому порядку.

7.7.

У разі не досягнення угоди спірне питання передається на розгляд судового органу відповідно до
чинного законодавства України.

7.8.

У всьому іншому, що прямо не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним
Законодавством України.

7.9.

Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які
мають однакову юридичну силу.
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВ "ФК "ЛАЙТ ФІНАНС"
------------------------------------------------------Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 129
Код ЄДРПОУ 39872035
п/р _____________________________________
в АТ ____________________________________
МФО ___________________________________
Є платником податку на загальних підставах
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
від 09.09.2016 ФК №760
Ліцензія Держфінпослуг України початок дії з
03.10.2017

