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ТИПОВИЙ ДОГОВІР
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
м. Київ

від __.__.____р. № ____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ» (далі – «Товариство» в усіх відмінках), в особі директора
Литвина Павла Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та громадянин
України
__________________,
паспорт
серії____
№_______
,
виданий
____________________________,
РНОКПП__________________,
зареєстрований
за
адресою____________________________ (далі – «Позичальник» в усіх відмінках), з другої
сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей Договір надання коштів у позику, в тому числі
і на умовах фінансового кредиту № ___________ від __.__.____ року (далі – «Договір» в усіх
відмінках) про наступне:
1. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
1.1. Для цілей цього Договору нижченаведені поняття та терміни вживаються у такому
значенні:
1.1.1. Графік розрахунків – невід'ємна частина Договору, що містить суму Кредиту і
розрахунок процентів за користування Кредитом, із зазначенням Терміну платежу.
1.1.2. Дата укладання Договору – дата підписання Договору Сторонами.
1.1.3. Заборгованість – сума несплаченого в строк Кредиту, нарахованих, але не сплачених
процентів за користування Кредитом, а також сума пені згідно умов Договору.
1.1.4. Договір – домовленість Позичальника та Товариства про надання грошових коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав і обов'язків, та оформлена в електронній формі; є електронним
договором в розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної
комерції.
1.1.5. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у
вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних та
надсилаються та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.
1.1.6. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), надані Товариством на
умовах зворотності, строковості та платності Позичальнику у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту відповідно до умов Договору.
1.1.7. Ліміт суми Кредиту – грошові кошти в розмірі від 500,00 (п’ятсот) гривень до 15 000,00
(п’ятнадцяти тисяч) гривень, які Товариство може надати в Кредит на умовах, визначеними
Договором та Правилами.
1.1.8. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що
встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі

«Логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе
відповідальність за схоронність Логіну Особистого кабінету.
1.1.9. Одноразовий ідентифікатор – певна алфавітно-цифрова послідовність, як вона
визначена в законодавстві України, що регулює питання в сфері електронної комерції, яку
отримує Заявник шляхом реєстрації на сайті Товариства. Товариство може передавати
одноразовий ідентифікатор Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його
системі, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення СМС-повідомлення за номером
телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки, та додається (приєднується) до
електронного повідомлення від Заявника.
1.1.10. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Заявнику в
момент його реєстрації на Сайті Товариства (особистий розділ Заявника), за допомогою якого
Заявник/Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до
свого Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням
Товариством фінансових послуг. Доступ/вхід до Особистого кабінету здійснюється
Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля
Особистого кабінету на Сайті Товариства і має юридичне значення ідентифікації Заявника в
інформаційній системі Товариства в розумінні законодавства України, що регулює питання в
сфері електронної комерції.
1.1.11. Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що
встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі
«Пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе
відповідальність за схоронність Паролю Особистого Кабінету.
1.1.12. Позичальник – фізична особа, з якою Товариство уклало Договір.
1.1.13. Прострочена заборгованість – Заборгованість, яка виникла у Позичальника внаслідок
несплати строкової Заборгованості до дня Терміну платежу включно.
1.1.14. Програма лояльності – умови Договору, розмір Процентної ставки, інші умови
надання Кредиту, які є більш вигідними для Позичальника у порівнянні зі звичайними, які
Товариство може пропонувати Заявнику/Позичальнику, залежно від рівня Заявника в
Програмі лояльності. Свій рівень у Програмі лояльності Заявник може дізнатися в Особистому
кабінеті.
1.1.15. Правила – «Внутрішні правила надання грошових коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГОРИЗОНТ»
1.1.16. РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків.
1.1.17. Сайт Товариства – www.groshik.com, в тому числі будь-які програмні додатки, які
надають можливість Заявнику подати Заявку та отримати Кредит; інформаційна система
Товариства як суб’єкта електронної комерції в розумінні законодавства України, що регулює
питання в сфері електронної комерції.
1.1.18. Сторони Договору – Товариство і Позичальник.
1.1.19. Строк дії Договору – до настання Терміну платежу.
1.1.20. Строкова Заборгованість – Заборгованість, яка виникла у Позичальника до дня
Терміну платежу включно.
1.1.21. Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником суми Кредиту
та процентів за користуванням ним.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором Товариство надає Позичальникові Кредит, а Позичальник
зобов'язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом відповідно
до умов Договору та Правил, в національній грошовій одиниці України – гривні, в сумі та в строк:
2.1.1. сума кредиту ___________ грн. (далі – «Сума кредиту» в усіх відмінках);
2.1.2. термін платежу __.__.____р.;
2.1.3. плата за користування Кредитом у вигляді процентів є фіксованою та складає ____%
від суми Кредиту за фактичну кількість календарних днів користування Кредитом, починаючи
з першого дня перерахування суми Кредиту Позичальнику до дня, визначеного в пп.2.1.2.

Договору; річна процента ставка за Кредитом складає ____% (далі – «Процентна ставка» в усіх
відмінках);
2.1.4. сукупна вартість Кредиту для Позичальника, з урахуванням відсоткової ставки за
кредитом та вартості всіх послуг, пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням
Кредиту та укладанням Договору складає ______% від Суми кредиту. Розрахунок сукупної
вартості Кредиту та Термін платежу зазначені в Графіку розрахунків, який є невід'ємною
частиною цього Договору;
2.1.5. додаткові платні фінансові послуги Договором не передбачені;
2.1.6. в результаті отримання Кредиту – не передбачена сплата податків або зборів за рахунок
Позичальника.
2.2. Кредит надається Позичальнику в сумі, що зазначена в пп. 2.1.1. Договору в
безготівковій формі (шляхом зарахування відповідної суми на платіжну картку
Позичальника).
2.3. За даним Договором діє акційна пропозиція за діючою на момент підписання Договору
Програмою лояльності Товариства, відповідно до якої:
2.3.1. Процентна ставка складає ____% в день; річна Процента ставка складає ____%;
2.3.2. Сукупна вартість кредиту для Позичальника з урахуванням відсоткової ставки за
кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням обслуговуванням, погашенням
кредиту та укладанням кредитного Договору складає ____ % від суми кредиту. Розрахунок
сукупної вартості Кредиту та Термін платежу зазначені в Графіку розрахунків, який є
невід'ємною частиною цього Договору;
2.3.3. Програма лояльності за даним Договором діє до дня Терміну платежу, вказаному в
пп.2.1.2. Договору. У випадку продовження Строку дії Договору – нараховується Процентна
ставка, вказана у пп. 2.1.3. Договору.
Якщо Позичальник прострочив Термін платежу за Програмою лояльності, то він сплачує
проценти за весь період користування кредитом у розмірі, вказаному в пп. 2.1.3. Договору від
суми кредиту, що не сплачена Позичальником в Термін платежу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИСТОРІН
3.1. Товариство має право:
3.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми Кредиту, процентів за користування
Кредитом та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором;
3.1.2. вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту та сплати процентів за
користування Кредитом в разі виявлення недостовірної інформації у Заявці на отримання
Кредиту, та/або отримання негативної інформації про Позичальника в Бюро кредитних історій,
та/або в разі дострокового припинення надання Товариством фінансових послуг;
3.1.3. ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку, вказаного
Позичальником, до повного погашення Заборгованості;
3.1.4. відмовити у видачі Кредиту у разі технічної неможливості перерахувати кошти
Позичальнику;
3.1.5. у разі продовження Сторонами строку надання Кредиту та Строку дії Договору, за згодою
Позичальника змінити Процентну ставку за користування Кредитом на період продовження (за
винятком випадку, передбаченого пунктом 4.5 цьогоДоговору);
3.1.6. укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будьякою третьою особою.
3.2. Товариство зобов’язане:
3.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі
дострокове - як частинами, так і в повному обсязі);
3.2.2. на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та
інформацію, обов’язок надання якої встановлено чинним законодавством України;
3.2.3. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством
України.
3.3. Позичальник має право:
3.3.1. 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;
3.3.2. доступу до інформації з питань надання фінансових послуг та інформації, право на
отримання якої встановлено чинним законодавством України;
3.3.3. звернутися до Товариства з проханням про продовження строку надання Кредиту та/або
реструктуризації зобов’язань за Договором.
3.4. Позичальник зобов’язаний:
3.4.1. не пізніше дати, вказаної в пп. 2.1.2 Договору, повернути Кредит в повному обсязі,
сплатити проценти за користування Кредитом в порядку, визначеному цим Договором та
додатковими угодами до нього;
3.4.2. у випадку прострочення Терміну платежу зі сплати Заборгованості за цим Договором у
повному обсязі або частково, – сплатити нараховані проценти за користування кредитом,
виходячи з фактичного строку користування, включаючи день погашення, а також нараховану
пеню;
3.4.3. у разі зміни своєї адреси реєстрації, адреси фактичного проживання, номеру
контактного телефону, а також у разі зміни будь-яких інших відомостей про себе,
повідомлених Товариству при укладанні Договору, Позичальник зобов'язаний письмово
повідомити Товариство про такі зміни в термін, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів
з дати виникнення зазначених змін, шляхом направлення електронного повідомлення з
адреси електронної пошти, вказаної в Заявці та Особистому кабінеті, з наданням (у разі
необхідності) відповідних документів, що підтверджують зміну інформації;
3.4.4. при реєстрації на Сайті Товариства вказувати повні точні та достовірні відомості,
включаючи персональні дані;
3.4.5. визнавати електронні документи, складені Товариством і Позичальником (заявки,
Договори, акти та інше) відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», як
документи, складені в простій письмовій формі відповідно до чинного законодавства
України;
3.4.6. у випадку подальшої зміни Терміну платежу (оформлення продовження), при отриманні
Кредиту за Програмою лояльності, сплачувати Товариству проценти за користування
Кредитом у розмірі ______ % в день від суми Кредиту, починаючи з першого дня продовження
на період строку її дії. При цьому Сторони визнають, що така зміна Процентної ставки є їх
двостороннім взаємним рішенням, попередньо узгодженим умовами даного пункту Договору;
3.4.7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.
4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ, НАРАХУВАННЯ ТА
СПЛАТА ПРОЦЕНТІВ І ПЕНІ
4.1. Позичальник зобов’язується повністю повернути Товариству суму отриманого Кредиту
та виконати всі інші зобов’язання, встановлені Договором, не пізніше Терміну платежу,
вказаного в пп.2.1.2. Договору.
4.2. Сторони домовилися, що повернення кредиту та сплата процентів за користування
кредитом здійснюватиметься згідно Графіка платежів, який є невід’ємною частиною цього
Договору, розміщується в Особистому кабінеті та надається Позичальнику Товариством разом
із Договором.
4.3. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість
календарних днів користування кредитом. Проценти за користування кредитом
нараховуються з дня надання кредиту Позичальнику (перерахування грошових коштів на
платіжну картку Позичальника) до дня Терміну платежу, зазначеному в пп. 2.1.2. Договору
включно. Нарахування процентів проводиться на суму кредиту, яка не повернута
Позичальником Товариству.
4.4. У випадку дострокового погашення Кредиту – нарахування процентів здійснюється за
фактичну кількість календарних днів, враховуючи день погашення кредиту.
4.5. У разі продовження Строку дії Договору Позичальником, – нарахування процентів за
Договором після продовження строку здійснюється за фактичну кількість календарних днів,
на яку продовжено строк Договору, на суму кредиту, що не сплачена Позичальником в Термін

платежу.
4.6. У разі неповернення Строкової Заборгованості за Договором до дня Терміну платежу,
нарахування процентів за користування кредитом припиняється. З дня, наступного за днем
Терміну платежу, нараховується пеня в розмірі ____ % від суми кредиту, що не сплачена
Позичальником в Термін платежу, за кожний день прострочення.
4.7. Заборгованість підлягає сплаті шляхом перерахування грошових коштів Позичальником
на рахунок Товариства.
4.8. При надходженні на рахунок Товариства грошових коштів для виконання зобов'язань
Позичальника та/або у разі наявності простроченої Заборгованості, Товариство направляє такі
грошові кошти на погашення Заборгованості в наступній черговості:
- у першу чергу – сума нарахованої пені;
- у другу чергу – нараховані проценти за користування кредитом;
- третю чергу – сума кредиту.
4.9. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій
одиниці України – гривні.
4.10. Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж передбачено
Договором, - Позичальник має право протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня,
наступного за днем оплати Заборгованості, звернутись до Товариства для повернення суми
переплати шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Товариства або
поштового відправлення на поштову адресу Товариства, вказавши ПІБ, РНОКПП,
номер Договору, розмір переплати, номер рахунку, Банк, в якому відкрито рахунок та МФО
Банку Позичальника, ЄДРПОУ Банку, номер платіжної картки Позичальника.
4.11. Якщо Позичальник не звернувся до Товариства з вимогою повернути йому грошові
кошти, зазначені в пп. 4.10. Договору, Товариство зараховує їх на свій рахунок на 21 (двадцять
перший) календарний день з дня, наступного за днем оплати Заборгованості Позичальником.
4.12. Датою виконання Позичальником своїх грошових зобов'язань за Договором вважається
дата зарахування грошових коштів на рахунок Товариства або внесення Позичальником
грошових коштів на рахунок Кредитодавця через систему платіжних терміналів, вказаних на
Сайті Товариства.
5. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним
законодавством України.
5.2. Порушенням умов цього Договору вважається його невиконання або неналежне виконання,
тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.
5.3. У разі прострочення Терміну платежу, вказаного у пп. 2.1.2. Договору, Позичальник сплачує
Товариству пеню, яка розраховується відповідно до пп. 4.6. Договору.
5.4. У випадку повернення суми Кредиту та сплати процентів за користування ним протягом
трьох днів після закінчення Терміну платежу, визначеного пунктом 2.1.2. цього Договору,
нарахована пеня анулюється і оплаті не підлягає. У всіх інших випадках пеня підлягає сплаті на
загальних умовах, визначених у цьому Договорі.
5.5. Позичальник несе передбачену законодавством відповідальність, включаючи кримінальну,
за використання чужих персональних даних та/або умисне отримання Кредиту за чужими та/або
підробленими документами.
5.6. Закінчення Строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його
умов, яке мало місце під час дії Договору.
5.7. У випадку порушення Позичальником умов Договору, Товариство має право здійснити
будь-які передбачені законодавством дії для захисту своїх прав та інтересів.
5.8. Товариство не несе відповідальності за передачу третім особам та/чи не збереження
Заявником/Позичальником своїх Даних, свого Логіну Особистого кабінету та Пароля
Особистого кабінету.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Датою укладання Договору є дата його підписання Сторонами.
6.2. Строк дії Договору – до настання Терміну платежу.
6.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії данного Договору.
6.4. Договір припиняється в день повернення Позичальником Заборгованості.
6.5. Зміна умов Договору можлива виключно за згодою Сторін та оформлюється шляхом
підписання Сторонами Додаткової угоди до Договору.
6.6. Даний Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін.
6.7. Надходження на поточний рахунок Товариства грошових коштів від Позичальника в
достатньому обсязі для сплати Заборгованості є належним виконанням зобов'язання
Позичальника за Договором. У такому випадку Договір припиняє свою дію з дати зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Товариства.
6.8. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору,
Товариство має право в односторонньому порядку припинити дію Договору датою отримання
документів про смерть Позичальника, при цьому нарахування відстоків припиняється на
наступний день після вищезгаданої дати отримання документів про смерть Позичальника.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
цього Договору, якщо таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок обставин
непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладення цього Договору та знаходяться
поза сферою контролю Сторони, яка посилається на ці обставини, подібних стихійним лихам,
воєнним діям, катастрофам, страйкам, актам держави (крім актів індивідуального характеру),
тощо. Згадані обставини автоматично подовжують терміни виконання зобов'язань за цим
Договором на термін дії цих обставин.
7.2. Не є обставинами непереборної сили (форс-мажору) недодержання своїх зобов'язань іншими
контрагентами Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажору). Або
відсутність з будь-яких причин достатніх грошових коштів у Сторони, яка посилається на
обставини непереборної сили (форс-мажору).
7.3. Обставини непереборної сили (форс-мажору) мають бути підтверджені Торгово-промисловою
палатою України або іншим компетентним державним органом. Сторона, яка посилається на
обставини непереборної сили (форс-мажору), повинна протягом 2 (двох) календарних днів у
письмовому вигляді сповістити іншу Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови
Сторона позбавляється права посилатись на обставини непереборної сили (форс-мажору).
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладення, виконання, розірвання, зміни, визнання
недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього
Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Сторони зобов'язані намагатися
врегулювати спірні питання шляхом направлення претензії цінним листом з описом на поштову
адресу іншої Сторони, вказану в Договорі.
8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом перемовин, то такий спір
вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
9. IНШI УМОВИДОГОВОРУ
9.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладення Сторонами
додаткових угод до Договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, є його
невід'ємною частиною.
9.2. Невід'ємною частиною цього Договору є, також, Правила. Уклавши цей Договір,
Позичальник підтверджує, що
він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і
зобов'язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на Сайті Товариства:
www.groshik.com.
9.3. Сторони дійшли згоди, що у всіх відносинах між Позичальником та Товариством

(заснованих як на першому Договорі, так і на всіх наступних договорах, інших договорах і угодах,
які будуть укладені між Позичальником та Товариством у майбутньому) в якості електронного
підпису Позичальника буде використовуватись Логін Особистого кабінету та Пароль
Особистого кабінету.
9.4. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в розділі
10 цього Договору.
9.5. Сторони підтверджують, що даний електронний Договір та всі додатки до нього мають
таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та
скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
9.6. Всі терміни не визначені в даному Договорі, використовуються у значеннях, визначених
Правилами та/або чинним законодавством України.
9.7. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін, регулюються Правилами та
чинним законодавством України.
9.8. Укладаючи Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови Договору для
нього зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та справедливими.
9.9. Позичальник підтверджує, що під час укладання Договору не знаходиться під впливом
обману, насильства, погрози, зловмисної угоди, або збігу тяжких обставин.
9.10. Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином
обмеженим законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням, або іншим.
Передбаченим чинним законодавством України, способом, укладати правочини та виконувати
всі умови, що з них витікають.
9.11. Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію, вимоги надання якої
передбачені чинним законодавством України;
- повідомлений про свої права, відповідно до чинного законодавства України;
- отримав від Товариства повну і достовірну інформацію про особу Товариства та
місцезнаходження, а також умови отримання кредиту;
- інформація, надана Товариством з дотриманням вимог чинного законодавства України та
забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання;
- повідомлений про мету обробки Товариством персональних даних Позичальника, а саме: з
метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за
Договором, а також захисту своїх прав та інтересів;
- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника
перед Товариством на підставі цього Договору, Товариство має право передати персональні дані
Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій,
кредитним установам, колекторським компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів,
стягнення Заборгованості за Договором, пені, збитків та інших засобів правового статусу;
- надав згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов'язані з Позичальником родинними, особистими, діловими,
професійними або іншими стосункамиу соціальному бутті Позичальника;
- діє зі згоди другого з подружжя;
- надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, на
передачу своїх персональних даних в бюро кредитних історій, на отримання та їх обробку з
метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за
Договором, а також захисту прав та інтересів Товариства;
- повідомлений щодо:
реквізитів Нацкомфінпослуг: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, 02000, м. Київ, вул. Б.Гринченка, 3, тел. (044)2343946;
реквізитів Комітету із захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань
захисту прав споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, тел. (044)5289236.
9.12. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору,та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від зобов'язання
повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та пеню за наявності.
9.13. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності,

визначений чинним законодавством України у 3 (три) роки.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник
Товариство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
___________________________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
(П.І.Б. Позичальника)
КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ»
Місцезнаходження: 01033, м.Київ,
Паспорт серії _____ №__________, виданий
вул. Шота Руставелі, 44, оф. 104
_____________________________________
Код за ЄДРПОУ 39013897
РНОКПП_____________________________
п/р 26509548702100 в АТ «УкрСибБанк»
Місце реєстрації _______________________
МФО 351005
_____________________________________
ІПН платника ПДВ - 390138926551
Адреса електронної пошти______________
email: support@groshik.com
Телефон____________________
Тел.: 0 800 330525
Фізична особа/
Електронний підпис одноразовим
ідентифікатором
______________

Директор
/Електронний підпис/

Литвин П.М.

Додаток № 1 до Договору
№ ________ від __.__.2018
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
Сторони погодили наступний Графік розрахунків:
Термін платежу

Сума Кредиту, грн.

Нарахований
процент

До сплати (разом)

Сукупна вартість Кредиту складає ___% від суми Кредиту (у процентному вираженні)
або _______ грн. (----------- грн.) (у грошовому вираженні) та включає в себе:
- проценти за користування Кредитом ___% від суми Кредиту (у процентному вираженні)
або _________грн. (у грошовому вираженні);
- суму Кредиту _________грн. (у грошовому вираженні).
У випадку надання Кредиту не в день укладення Договору, Термін платежу
автоматично зміщується на ту кількість днів, на яку відрізняється дата укладення Договору
по відношенню до дати надання Кредиту, та є 1 (першим) днем користування Кредитом,
починаючи з дати отримання Кредиту Позичальником.
Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для
кожної зі Сторін, та є невід’ємною частиною Договору №___________ від __.__.2018р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник

Товариство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
___________________________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
(П.І.Б. Позичальника)
КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ»
Місцезнаходження: 01033, м.Київ,
Паспорт серії _____ №__________, виданий
вул. Шота Руставелі, 44, оф. 104
_____________________________________
Код за ЄДРПОУ 39013897
РНОКПП_____________________________
п/р 26509548702100 в АТ «УкрСибБанк»
Місце реєстрації _______________________
МФО 351005
_____________________________________
ІПН платника ПДВ - 390138926551
Адреса електронної пошти______________
email: support@groshik.com
Телефон____________________
Тел.: 0 800 330525
Фізична особа/
Електронний підпис одноразовим
ідентифікатором
______________

Директор
/Електронний підпис/

Литвин П.М.

