Додаток № 4
До Правил надання коштів у позику
(споживчий кредит)
ТОВ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням учасника № 29/11-2021
від 29.11. 2021 року
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання коштів у позику (споживчий кредит)
м. Київ

"___" ____________ 20__р.

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГЛОБАЛ
СПЛІТ",
місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 5Б, офіс 5, в особі
Генерального директора Балашова Віталія Володимировича, який діє на підставі Статуту (надалі
іменується "Позикодавець") з однієї сторони, та ________________________________________
___________________________________________________________________________________
(ПІБ фізичної особи, адреса)
(надалі іменується "Позичальник") з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються
"Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання коштів у позику
(споживчий кредит) (надалі іменується "Договір") про нижченаведене.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Позикодавець надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення,
строковості, платності грошові кошти на поточні потреби (далі – «Кредитні ресурси») у порядку
та на умовах, визначених цим Договором, а Позичальник зобов’язується використовувати
Кредитні ресурси на цілі, зазначені в пункті 1.2 цього Договору, своєчасно та у повному обсязі
сплачувати Позикодавцю проценти за користування Кредитними ресурсами, тощо, а також
повернути Позикодавцю Кредитні ресурси у терміни, встановлені цим Договором, та виконати
інші умови цього Договору.
1.1.1. Сума грошових коштів: _________,__ (__________________________) гривень.
1.1.2. Термін користування Кредитними ресурсами: з «____» ___________ 20___ року по «____»
___________ 20___ року (включно).
1.1.3. Розмір процентної ставки за користування Кредитними ресурсами: ____ %
(___________________) процента річних.
1.1.3.Тип процентної ставки - фіксована.
1.2. Кредитні ресурси надаються Позичальнику на наступні цілі (мета кредиту):
___________________.
Позичальник зобов’язаний використовувати Кредитні ресурси лише за цільовим
призначенням, зазначеним в цьому пункті Договору, а також в будь-якому випадку не може
використовувати надані йому за цим Договором кошти на цілі, що прямо заборонені
законодавством України.
1.3. Рахунок для погашення заборгованості по кредитних ресурсах, сплати відсотків:
№2650________________ в АТ «________________», Код Банку ___________.
1.4. Тип наданих Кредитних ресурсів: строковий.
1.5. Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для Позичальника та реальної річної
процентної ставки за Договором вказана у Графіку платежів.
1.6. Графік погашення Кредиту вказаний в Додатку 1 до цього Договору.
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2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ.
ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ
2.1. Видача кредитних ресурсів за цим Договором проводиться на підставі письмової заяви
Позичальника в довільній формі, за узгодженням з Позикодавцем.
2.2. Грошові кошти, згідно до п. 1.1.цього Договору, надається Позичальнику виключно в
безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Позикодавця
на поточний рахунок Позичальника зазначеного в заяві.
2.3. Днем надання кредитних ресурсів вважається день перерахування грошових коштів з
поточного рахунку Позикодавця на поточний рахунок Позичальника. Днем повернення
кредитних ресурсів є день надходження суми кредитних ресурсів та сплати процентів за
користування ним на поточний рахунок Позикодавця.
2.4. Позичальник повертає грошові кошти отримані в межах Договору відповідно до Графіку
погашення Кредитних ресурсів, який є невід’ємною частиною цього Договору та вказаний в
Додатку 1 до цього Договору, в термін до ____ (___________) числа поточного місяця включно,
за попередній місяць, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, що вказаний в п. 1.3
цього Договору.
2.6. Проценти за користування кредитними ресурсами нараховуються щомісяця та
обчислюються від суми кредиту, яка фактично знаходилась у користуванні Позичальника за
кожен календарний день користування кредитом з моменту надання кредиту до моменту повного
повернення кредитних ресурсів, при цьому день надання кредитних ресурсів враховується, а день
повернення кредитних ресурсів не враховується.
2.7. Позичальник має право на дострокове погашення кредитних ресурсів, у тому числі шляхом
збільшення суми періодичних виплат, у разі дострокового повернення сплачує проценти за
користування кредитними ресурсами та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та
погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитними ресурсами. Позичальник
не звільняється від зобов'язання провадити щомісячне погашення наступних щомісячних
платежів в повному обсязі.
2.8.
Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної сукупної
вартості кредиту надана у Графіку платежів та у Паспорті кредиту наданого Позичальнику до
укладання цього Договору. Правовідносини Сторін за цим договором регулюються чинним
законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України.
3.

НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ВІДСОТКІВ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

3.1 Позичальник сплачує Позикодавцю відсотки за користування кредитними ресурсами по
фіксованій процентній ставці, що вказаний в п.п. 1.1.3. цього Договору, яка є незмінною протягом
усього строку договору. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе
виключно за письмової згоди Позичальника. Нарахування процентів за Договором здійснюється з
урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно).
Кількість днів у році приймається 365 (366 для високосного року).
Нарахування відсотків провадиться за період з моменту списання кредитних ресурсів з
поточного рахунку Позикодавця до моменту повернення кредитних ресурсів на поточний рахунок
Позикодавця.
Нарахування відсотків за день видачі Кредитних ресурсів провадиться як за повний день, а
за день повернення - не провадиться.
Нарахування відсотків провадиться один раз на місяць на залишок заборгованості Позичальника
за період з першого по останнє число місяця.
3.2. Датою сплати відсотків є день зарахування необхідної суми на поточний рахунок
Позикодавця.
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ
ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього договору згідно чинного
законодавства України.
4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.
4.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов'язань згідно цього
договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки, включаючи упущену
вигоду.
4.4. У разі порушення умов Договору, у тому числі у разі використання Кредитних ресурсів не за
призначенням, Позикодавець має право вимагати дострокового повернення Кредитних ресурсів
та дострокового внесення Позичальником інших платежів, передбачених Договором.
4.5. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Позикодавця
зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.
5.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН. ФОРС-МОЖОР

Позикодавець має право:
на отримання процентів за цим Договором;
вимагати повернення суми кредиту у формі грошових коштів;
вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) Позичальник надав Позикодавцю підроблені документи або які-небудь документи, що
містять неправдиві відомості;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування
кредитом на строк, що перевищує один календарний місяць;
в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми
кредиту;
д) використання Позичальником кредиту не за призначенням.
5.1.4. відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених
Законом України «Про споживче кредитування» відступити право вимоги за договором про
споживчий кредит (повністю або частково) на користь третіх осіб в будь-який час протягом
строку дії цього договору без згоди позичальника, письмово повідомивши про даний факт
Позичальника протягом 10 (десяти) робочих днів після такого відступлення.
5.1.5. відмовити Позичальнику у наданні кредитних ресурсів без пояснення причин, повідомивши
Позичальника письмово та/або засобами електронної пошти до закінчення строку надання
Кредитних ресурсів, передбаченого пунктом 1.2. цього Договору.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

5.2. Позикодавець зобов’язаний:
5.2.1. передати Позичальнику у строки та у розмірі передбаченому цим договором кредитних
ресурсів;
5.2.2.
ознайомити Позичальника з правами, передбаченими ст.12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; та надати Позичальнику
додаткову інформацію про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок
урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, реквізити
органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер
телефону), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.
5.2.3.
здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання
простроченої заборгованості (у разі виникнення) зі споживачем, його близькими особами,
представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами,
взаємодія з якими передбачена договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою
відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, а також про обов’язок попередити
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зазначених осіб про таке фіксування. Такі зобов’язання розповсюджуються і на колекторські
компанії в разі їх залучення;
5.3. Позичальник має право:
5.3.2. розпоряджатися переданими кредитними ресурсами;
5.3.3. вимагати передачі кредитних ресурсів у строки та у розмірі передбаченому цим договором;
5.3.4. отримувати інформацію щодо діяльності Позикодавця у відповідності та обсягах,
передбачених ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»;
5.3.5. протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит
відмовитися від Договору про надання коштів у позику (споживчий кредит) без пояснення
причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, у порядку та на умовах визначених
Законом України "Про споживче кредитування";
5.3.6. відмовитися
від одержання кредитних ресурсів без пояснення причин, надавши
Позикодавцю письмову відмову в довільній формі до закінчення строку надання Кредитних
ресурсів, передбаченого пунктом 1.2. цього Договору.
5.4. Позичальник зобов'язаний:
5.4.2. повернути кредитні ресурси у строки та у розмірі передбаченому цим договором;
5.4.3. сплатити проценти за цим Договором.
5.5. Форс-мажор
5.5.1. сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за
Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які Сторони в момент
укладення Договору не могли знати та не могли їх передбачити (обставини "форс-мажору").
5.5.2. форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та
невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених
умовами цього Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а
саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не
обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна
військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога,
збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот,
повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств,
реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа,
вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та
актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження)
експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а
саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу,
ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка,
пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
5.5.3. сторона, якій стало відомо про настання чи загрозу настання обставин "форс-мажору",
негайно, але в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня, повідомляє про них іншу
Сторону усно (за допомогою телефону) та письмово (шляхом передання відповідного
повідомлення факсом, кур’єром, засобами електронної пошти). У випадку недотримання
Стороною положення цього пункту, така Сторона позбавляється права посилатись на наявність
обставин "форс-мажору".

6.

ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку, якщо сплачені Позичальником кошти недостатні для погашення виниклої до
цього моменту загальної суми заборгованості, то погашення заборгованості проводиться в
наступній черговості: у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та
прострочені проценти за користування Кредитними ресурсами, у другу чергу сплачуються сума
кредиту та проценти за користування Кредитними ресурсами, у третю чергу сплачуються
неустойка та інші платежі відповідно до Договору.
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Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в
односторонньому порядку.
6.2. Зміст даного договору, а також відомості про фінансові операції, проведених відповідно до
даного договору, визнаються сторонами конфіденційними та не підлягають розголошенню без
згоди обох Сторін, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Даний договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до «___»
_______________ 20____ року.
6.4. Даний Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Всі зміни
та доповнення до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані
Сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до даного договору і є його невід'ємною
частиною.
6.5. Даний договір може бути продовжений або припинений за взаємною згодою Сторін, при
цьому Сторони підписують відповідну додаткову угоду.
6.6. Даний договір складений у 2-х оригінальних екземплярах, що мають рівну юридичну силу.
Один екземпляр зберігається у Позичальника, а два екземпляри зберігаються у Позикодавця.
6.7. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним договором Сторони
несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
6.8. Якщо інше прямо не передбачено цим договором або законодавством, цей договір може
бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього
договору.
6.9. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій
угоді, цьому договорі або у законодавстві.
6.10. Позикодавцю заборонено повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього
Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам,
які не є стороною цього Договору. Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення
зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям
Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду
на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість
близьким особам Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України
„Про споживче кредитування”.
6.11. З питань виконання сторонами умов Договору та з інших питань Позичальник має право
звернутись з листом, відправленим засобами поштового зв’язку на адресу Позикодавця: 01033,
м.Київ, вулиця Жилянська, буд.5Б, офіс 5, або на електронну адресу: http: globalsplit.com.ua., або
за номерами телефонів +38 093 594 0447, згідно з тарифами оператора зв'язку.
6.12. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Позичальник має право звернутись
до Національного банку України, наділеного функцією щодо здійснення захисту прав споживачів
фінансових послуг (перелік контактних даних розміщено в розділі «Звернення громадян» на
сторінці
офіційного
Інтернет-представництва
Національного
банку
України:
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details) або до судових органів у порядку, визначеному
законодавством України.
Підтвердження, що Позичальник ознайомлений с Правилами про порядок надання
коштів у позику (споживчий кредит), підтвердження, що позичальнику надана інформація
зазначена в ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» є підписання договору про надання коштів у позику (споживчий
кредит).
Позичальник надає згоду:
на проведення телефонних або відео переговорів, або особистої зустрічі за місцем проживання,
перебування або за місцем роботи Позичальника або за місцезнаходженням Позикодавця для врегулювання
простроченої заборгованості у разі її виникнення, які відбудуться виключно з 9 до 19 години тридцятого
робочого дня з дати своєчасного ненадходження в повному обсязі або частково платежу, зазначеного у
Графіку платежів;
на здійснення взаємодії за допомогою наступних засобів зв’язку: (телефонного, смс зв’язку та за
допомогою Viber, WhatsApp за номерами телефонів, Skype зв’язку з користувачем, тощо);
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на передачу інформації про укладення Позичальником цього Договору, його умови, стан виконання,
наявність простроченої заборгованості та її розмір представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим
поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена п. 10.6 цього Договору та які
надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість
близьким особам Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України „Про
споживче кредитування”.

7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"
______________________________________
(місцезнаходження, адреса)
______________________________________
(реквізити)
Генеральний директор
_________________ /____________________/
М.П.

ПОЗИЧАЛЬНИК
______________________________________
(ПІБ фізичної особи)
______________________________________
(місцезнаходження, адреса)
______________________________________
(реквізити)

___________________ /______ __________ /
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Додаток №1
до Договору про надання коштів у
позику (споживчий кредит) №____
від “___” __________ 20_ р.
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
Дата надання кредиту:______________
Сума кредиту: _________
Процентна ставка: __________
Позикодавець надає Позичальнику детальний перелік складових загальної вартості кредиту
у вигляді цього Графіка платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий
кредит, - за кількістю днів, щомісяця, щокварталу) у розрізі сум погашення кредиту (основного
боргу), сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супровідних послуг
Позикодавця та третіх осіб (за наявності) за кожним платіжним періодом за формою, наведеною у
додатку 2 „Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної
вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий
кредит” затверджених Постановою Правління Національного банку України № 16 від 11.02.2021
року (далі – Постанова № 16), в таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та
реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, а саме:

№
з/п
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о
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Види платежів за кредитом
платежі за супровідні послуги
кредитного
посередника
кредитодавця
третіх осіб (за наявності)
(за
наявності)

Чист
а
сума
кред
иту/с
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уван
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ргов
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мі
сі
я
за
н
а
д
а
н
н
я
к
ре
д
и
ту

інш
і
пос
луг
и
кре
дит
ода
вця
1

ком
ісій
ни
й
збі
р

інша
плата
за
послу
ги
креди
тного
посер
едник
а1

роз
рах
унк
ово
кас
ове
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луг
ову
ван
ня

пос
луг
и
нот
арі
уса

по
сл
уг
и
оц
ін
ю
ва
ча

по
сл
уг
и
ст
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хо
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ін
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грн
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Цей Додаток підписаний в 2 (двох) автентичних примірниках, по одному для кожної Сторони,
при цьому кожен з таких примірників має однакову юридичну силу.
Цей Додаток діє з моменту його підписання Сторонами. Цей Додаток є невід'ємною частиною
Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН
ПОЗИКОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

ПІБ

________________ ПІБ
(підпис)
М.П.

__________________ ПІБ
(підпис)
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