ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № _________
м. Київ

«___»________ 20___р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС УКРАЇНА» (далі –
«Товариство»), в особі Директора Довгаля Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з
однієї
сторони,
та
____________________________________,
РНОКПП
_________________________________,
паспорт
______________________,
виданий
_____________________, ______________________ (далі – «Клієнт»), з другої сторони, разом по
тексту - «Сторони», уклали цю індивідуальну частину договору про надання грошових коштів у
позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (далі – «Договір») про наступне.
1.ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1 Товариство надає Клієнту грошові кошти в розмірі _________________ грн. (далі – кредит) на
умовах строковості, зворотності, платності, а Клієнт зобов'язується повернути кредит та сплатити
проценти за користування кредитом.
1.2 Сторони погодили наступну фіксовану процентну ставка за користування кредитом:
1.2.1 __________________ процентів від суми кредиту за кожний день користування кредитом
(__________________ процентів річних) у межах строку надання кредиту, зазначеного в пункті 1.4
цього Договору, починаючи з наступного дня після дня надання кредиту.
1.3. Сукупна вартість кредиту складає _________ % від суми кредиту (у процентному виразі) або
________ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе:
1.3.1. проценти (відсотки) за користування кредитом _______% від суми кредиту (у процентному
виразі) або __________ грн. (у грошовому виразі).
1.4 Строк дії договору _____ днів, але в будь-якому разі цей Договір діє до повного виконання
Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором.
Кредит надається строком на _______ днів.
1.5 Кредит надається шляхом:
1.3.1 перерахування Товариством грошових коштів на банківський картковий рахунок Клієнта;
1.3.2 здійснення грошового переказу на ім'я Клієнта через внутрішньодержавні платіжні системи.
1.6 Клієнт має право ініціювати продовження строку користування кредитом. Для цього він
зобов'язаний у повному обсязі сплатити нараховані на дату продовження (пролонгації) проценти за
користування кредитом, а також пеню та штраф (у разі наявності). У такому разі та за умови, що
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залишок тіла кредиту складає не менше ніж 400,00 (чотириста) гривень 00 копійок, строк користування
кредитом автоматично продовжується (пролонгується) з дати внесення необхідної суми грошових
коштів на такий самий строк і на таких самих умовах (при цьому укладання додаткового договору не
потребується).
1.7 Невід'ємною частиною цього Договору є Правила надання фінансових кредитів ТОВ «АВЕНТУС
УКРАЇНА», які розміщені на сайті www.creditplus.com.ua.
Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується
і зобов'язується неухильно їх дотримуватись.
1.8 Кредит надається без застави.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Товариство має право:
1) вимагати від Клієнта повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом та виконання
усіх інших встановлених Договором зобов’язань;
2) вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом
у разі:
- виявлення факту надання Клієнтом недостовірної інформації при реєстрації на сайті Товариства
та/або поданні заявки на отримання кредиту;
- внесення інформації про Клієнта до бюро кредитних історій як негативного позичальника;
3) інші права, передбачені Договором та чинним законодавством.
2.2 Товариство зобов’язане:
1) видати Клієнту кредит не пізніше наступного робочого дня з дня підписання цього Договору;
2) прийняти від Клієнта виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове - як
частинами, так і в повному обсязі);
3) на вимогу Клієнта надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на
отримання якої закріплено законодавством України;
4) повідомляти Клієнта про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3-денний строк з моменту
виникнення таких змін;
5) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.
2.3. Клієнт має право:
1) достроково повернути кредит як в повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за
користування кредитом, виходячи з фактичного залишку суми кредиту та строку користування
кредитом;
2) доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Товариством та інформації, право на
отримання якої закріплено законодавством України;
3) звернутися до Товариства з проханням про продовження (пролонгацію) строку надання кредиту та
строку дії договору.
2.4. Клієнт зобов’язаний:
1) у встановлений Договором строк повернути кредит та сплатити проценти за його користування;
2) повідомляти Товариство про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3-денний строк з
моменту виникнення таких змін;
3) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.
3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ / СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1. Сторони домовилися, що повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом
здійснюватимуться згідно Графіка платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору.
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3.2. Нарахування процентів за Договором здійснюється на залишок фактичної заборгованості за
кредитом за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за
користування кредитом нараховуються щоденно, починаючи з наступного дня після дня надання
кредиту (перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок Клієнта) до дня повного
погашення заборгованості за Договором (зарахування коштів на поточний банківський рахунок
Товариства) включно.
3.3. Отримані грошові кошти від Клієнта Товариство направляє для погашення заборгованості за
Договором у такій черговості:
у першу чергу – на погашення нарахованої пені та/або штрафів;
у другу чергу – на погашення нарахованих процентів за кредитом;
у третю чергу – на повернення суми кредиту.
3.4. У разі порушення Клієнтом строків виконання зобов'язань за Договором та у разі, якщо
встановлена підпунктом 1.2.1 пункту 1.2 цього Договору процентна ставка за користування кредитом
менша ніж _____ процента від суми кредиту за кожен день користування кредитом, Клієнт
зобов'язаний сплатити Товариству процент за користування кредитом у розмірі _______ процента від
суми кредиту за кожен день користування кредитом, починаючи з першого дня користування
кредитом у межах строку надання кредиту, зазначеного в пункті 1.4 цього Договору. При цьому Клієнт
розуміє та надає згоду Товариству, що така зміна процентної ставки не є односторонньою зміною умов
договору.
3.5. У разі продовження строку користування кредитом (пролонгації) та у разі, якщо встановлена
підпунктом 1.2.1 пункту 1.2 цього Договору процентна ставка за користування кредитом менша ніж
______ процента від суми кредиту за кожен день користування кредитом, Клієнт зобов'язаний
сплатити Товариству проценти за користування кредитом у розмірі _______ процента від суми кредиту
за кожен день користування кредитом, починаючи з першого дня користування кредитом, у межах
продовженого строку надання кредиту. При цьому Клієнт розуміє та надає згоду Товариству, що така
зміна процентної ставки не є односторонньою зміною умов договору.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України та цього Договору.
4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. У випадку повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом протягом 3
(трьох) днів, після закінчення визначеного пунктом 1.4. цього Договору строку користування
кредитом, пеня та/або штраф за несвоєчасне виконання Клієнтом зобов'язань за договором не
нараховується.
4.4. У випадку прострочення повернення суми кредиту за користування кредитом Клієнт зобов’язаний
сплатити Товариству:
4.4.1. пеню в розмірі _________ процента від суми кредиту за кожний день прострочення, починаючи
з 4 (четвертого) дня прострочення. Строк нарахування пені не може перевищувати 90 (дев’яносто)
днів.
4.4.2. на 4 (четвертий) день прострочення, крім пені, додатково сплатити штраф у розмірі___ грн.;
4.4.3. на 30 (тридцятий) день прострочення, крім пені, додатково сплатити штраф у розмірі ____ грн.;
4.4.4. на 90 (дев’яностий) день прострочення, крім пені, додатково сплатити штраф у розмірі ____ грн.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства.
5.2. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним
повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають
врегулюванню шляхом переговорів.
5.3. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий
спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
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6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ
ДОГОВОРУ
6.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами
додаткових договорів (за винятком випадку, зазначеного у пункті 1.6. Договору).
6.2. Дія Договору припиняється та Договір може бути достроково розірваний у випадках передбачених
чинним законодавством та цим Договором.
7. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для
кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
Датою укладання Договору між Товариством і Клієнтом є дата його підписання.
7.2. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
7.3. Клієнт підтверджує, що:
- отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,
- повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»,
- інформація надана Товариством з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та
забезпечує правильне розуміння Товариством суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;
- надав згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку;
- надав згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Клієнт
до третіх осіб, які пов‘язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими
стосунками;
- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Клієнтом перед
Товариством за цим Договором, Товариство має право передати персональні дані Клієнта третім
особам (включаючи, але не обмежуючись, Бюро кредитних історій, фінансовим установам,
колекторським компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за
Договором, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового захисту.
7.4 Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору та в будь-якому разі не звільняє Клієнта від грошового зобов'язання
повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом.
8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ТОВАРИСТВО
Найменування: ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ: 41078230
Місцезнаходження: 0305, м. Київ, вул.
Сурикова, 3А
п/р: 26507052600017
Найменування банку: ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК»
МФО банку: 305299

КЛІЄНТ
ПІБ:
_________________________________________
РНОКПП:
________________________________________
Паспорт: серія __ № ________,
виданий ____________________, ________
Адреса реєстрації:
__________________________________________

Директор:
_________________________/Довгаль В.В./
МП

_________________________/_________________
/
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Додаток № 1
до договору про надання
фінансового кредиту
№ _____ від «___»____20_р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
до договору про надання фінансового кредиту № _________ від «___»________ 20___р.
КЛІЄНТ: _________________________, ІПН _______________
Дата повернення кредиту та сплати Не пізніше «___» ________ 20___р.
нарахованих процентів:
Сума кредиту:
__________ грн.
Сума нарахованих процентів:
__________ грн.
Разом до оплати:
__________ грн.
Для продовження строку користування кредитом необхідно сплатити: ___________ грн.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
Отримувач:
Код за ЄДРПОУ отримувача:
Найменування банку:
Поточний рахунок:
МФО:
Призначення платежу:

ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
41078230
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
26507052600017
305299
Оплата згідно договору № __________ від «___»________
20___р., ІПН _______________

ТОВАРИСТВО

КЛІЄНТ

Директор:
__________________________ /Довгаль В.В./

_________________________/_______________/
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