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«Затверджено»  

Протоколом № 28/4 

Загальних Зборів Учасників 

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

 "ВІВА КАПІТАЛ" 

від «28» квітня 2017 року 

Директор _________ Логвінов В.А. 
 

 

 

ПРИМІРНИЙ  

ДОГОВІР ПОЗИКИ 

 

м. _________       "___" ____________ 201_ р. 

 

_________________________________________________________________________________

_ (вказати найменування, адресу, реквізити сторони та відомості про неї) 

(надалі іменується "Позикодавець") в особі __________________________________________ 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 
що діє на підставі 

__________________________________________________________________ 
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

з однієї сторони, та 

_________________________________________________________________________________

_ 
(згідно п.2.5. правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, для юридичних осіб вказати 

найменування або ПІБ для фізичних осіб, адресу, реквізити сторони та відомості про неї яка отримує фінансові послуги) 

 (надалі іменується "Позичальник") в особі 

___________________________________________ 
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі 

__________________________________________________________________ 
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") 

уклали цей Договір позики (надалі іменується "Договір") про нижченаведене. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у 

власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному в п. 2.1. цього Договору 

(надалі іменується "Позика"), а Позичальник зобов'язується повернути Позику у визначений 

цим Договором строк. 

 

2. РОЗМІР ПОЗИКИ 

2.1. Розмір Позики становить _____________________ (___________________) грн. 

2.2. Мета отримання Позики: __________________________________________. 

 

3. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ПОЗИКИ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ 

3.1. Позикодавець передає Позику Позичальнику в день підписання Сторонами цього 

Договору. 

3.2. Позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом 

перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. 
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3.3. Позика вважається переданою Позичальнику в момент зарахування Позики на 

поточний рахунок Позичальника. 

 

4. СТРОК ПОЗИКИ 

4.1. Строк Позики розпочинається з моменту набрання чинності цим Договором і 

становить: з _______________по________________року. 

4.2. Строк, визначений в п. 4.1. цього Договору, може бути продовжений за 

домовленістю Сторін. 

 

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ 

5.1. Після закінчення строку, визначеного в п. 4.1. цього Договору, Позичальник 

зобов'язується протягом ______________ календарних днів повернути Позикодавцю Позику. 

5.2. Позика повертається частинами, у сумі не менше як ____________ гривень на 

місяць, в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних 

грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. 

5.3. Позика вважається повернутою Позикодавцю в момент зарахування грошової суми, 

що позичалася, на його поточний рахунок. 

5.4. Позичальник не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем оплати, сплачує 

Позикодавцю _____ % річних, що дорівнює _____ грн. за кожний день користування 

Позикою. Проценти нараховуються за фактичну кількість днів користування Позикою із 

розрахунку 365 (366) днів у році, не враховуючи день отримання Позики. Процентна ставка – 

фіксована. 

5.5. Сукупна вартість Позики складає: ____ % від суми Позики (у процентному 

виразі) або __________ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе: 

- проценти (відсотки) за користування Позикою _____ % від суми Позики (у 

процентному виразі) або ____ грн. (у грошовому виразі); 

- вартість послуг реєстратора ____ % від суми Позики (у процентному виразі) або ____ 

грн. (у грошовому виразі) - за наявністю; 

- вартість послуг нотаріуса ____ % від суми Позики (у процентному виразі) або 

_______ грн. (у грошовому виразі) - за наявністю; 

- вартість послуг страховика _____ % від суми Позики (у процентному виразі) або 

_______ грн. (у грошовому виразі) - за наявністю; 

- вартість послуг оцінювача _____ % від суми Позики (у процентному виразі) або 

_______ грн. (у грошовому виразі) - за наявністю; 

- вартість послуг (вказати інші послуги, які оплачує Позичальник при отриманні 

Позики) _____ % від суми Позики (у процентному виразі) або ________ грн. (у грошовому 

виразі) - за наявністю. 

5.6. Всі розрахунки між Сторонами проводяться виключно в національній валюті 

України. 

 

6. ПОРЯДОК ДІЇ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «____»_________року по 

«___» _________року. 

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1. цього 

Договору. 

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 
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6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 

Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у 

самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.7. 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 чинному в Україні законодавстві. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Позичальник зобов'язаний повернути Позикодавцю Позику на умовах, у строк та в 

порядку, що встановлені цим Договором. Позичальник не звільняється від відповідальності за 

неможливість виконання ним грошового зобов'язання. 

7.2. 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,  якщо  інший  

розмір процентів не встановлений договором або законом. 

7.3. За використання Позики не за цільовим призначенням, тобто не за метою, 

Позичальник сплачує Позикодавцю штраф, у розмірі встановленому згідно із законодавством 

України.  

7.4. Позикодавець несе відповідальність у встановленому законодавством України 

порядку перед Позичальником за невиконання або неналежне виконання умов цього 

Договору. 

7.5. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим 

Договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні всі завдані у зв'язку з цим збитки. 

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

8.1. Позикодавець має право: 

8.1.1. на отримання процентів за цим Договором; 

8.1.2. вимагати повернення суми Позики у формі фінансового активу. 

8.2. Позикодавець зобов'язаний: 

8.2.1. передати Позичальнику у строки та у розмірі, передбаченому цим Договором 

фінансові активи. 

8.3. Позичальник має право: 

8.3.1. розпоряджатися переданими фінансовими активами; 

8.3.2. вимагати передачі фінансових активів у строки та у розмірі, передбаченому цим 

Договором. 

8.3.3. Достроково розірвати цей Договір, повністю повернувши всю суму одержаної 

Позики, а також проценти та інші платежі за користування нею, повідомивши про це 

Позикодавця не пізніше, ніж за 3 (три) дні. 

8.4. Позичальник зобов'язаний: 

8.4.1. повернути фінансові активи у строки та розмірі, передбаченому цим Договором; 

8.4.2. сплатити проценти за цим Договором. 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється їх печатками (за наявності). 

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому 

числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 

Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 

Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 
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законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на 

підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості 

Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але 

можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

9.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому 

Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу 

Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим 

несприятливих наслідків. 

9.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із 

Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою 

Стороною. 

9.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 

скріплені їх печатками (за наявності). 

9.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги 

виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами 

Сторін та скріплені їх печатками (за наявності). 

9.8. Цей Договір розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України та 

Внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 

кредиту, затверджених Протоколом Загальних Зборів Учасників №28/4 від 28 квітня 2017 

року. 

9.9. Підписанням цього Договору, Позичальник підтверджує, що: 

- інформація, визначена в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» надана Позикодавцем в повному обсязі; 

- Позичальник належним чином повідомлений про інформацію, яка визначена в частині 

2 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»; 

- Позичальник належним чином ознайомлений із Внутрішніми правилами надання 

коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджених Протоколом 

Загальних Зборів Учасників №28/4 від 28 квітня 2017 року; 

- Позичальник отримав один екземпляр оригіналу цього Договору. 

9.10. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він належним чином 

ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних» та надає згоду на обробку, зберігання та 

використання його персональних даних у зв’язку із укладенням та виконанням цього 

Договору. 

9.11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. 

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ      ПОЗИЧАЛЬНИК 

____________________________________ ________________________________ 

____________________________________ ________________________________ 

____________________________________ ________________________________ 

____________________________________ ________________________________ 

____________________________________ ________________________________ 


