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ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПОЗИКИ 

 

  



 

 
Договір позики 

м. Київ          «__» _______ 201_ р. 
 
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА КРОС» 03134, м. Київ, вул. 
Сім’ї сосніних, буд.11, І-Й поверх будівлі, літера А, код ЄДРПОУ 39724812, в особі директора 
Самченко Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, в подальшому іменується 
"Позикодавець", з однієї сторони, та 
__________________________________, в подальшому іменується "Позичальник", з іншої 
сторони,  
в  подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір 
Позики (далі Договір),  про нижченаведене: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику позику у сумі 
_____________________________________- грн. на засадах строковості, зворотності, цільового 
характеру використання та платності, а Позичальник зобов'язується повернути позику та сплатити 
проценти за користування позикою на умовах, визначених цим Договором. 

Надання позики Позикодавцем може здійснюватися одночасним перерахуванням всієї 
суми позики або перерахуванням частинами (траншами) або перерахуванням частинами 
(траншами) за встановленим сторонами  Графіком надання позики шляхом _______________. У 
разі встановлення Графіку надання позики, сторони підписують такий Графік в якості додатку до 
цього Договору.   
1.2. Сума позики використовується на цілі _______________________________________та/або 
на умовах фінансового кредиту __________________________. 

 
2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ. 

2.1. Позика надається строком на  _________до __________, початком якого є дата списання 
коштів з рахунку Позикодавця. 
 У разі надання позики частинами (траншами) строк в 1 (один) календарний рік 
обчислюється сторонами за кожною наданою Позикодавцем частиною (траншем) позики.  
2.2. Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику позику в строк 10 (десять) банківських 
днів від дати підписання цього Договору та/або відповідно до узгодженого Сторонами Графіку 
надання позики. 
2.3. Позичальник зобов'язується повернути позику та сплатити проценти за користування 
позикою до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору. 
2.4. Позика надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми позики на 
рахунок, вказаний у Розділі 11 цього договору. Ухилення Позичальника від отримання позики а 
також невиконання Позичальником зобов'язання щодо забезпечення позики, надає Позикодавцю 
право дострокового повернення суми позики.  
2.5. Датою отримання позики вважається дата списання відповідної суми з рахунку 
Позикодавця. 
2.6. Датою повернення (погашення) позики так само як і датою сплати процентів вважається 
дата зарахування коштів на рахунок Позикодавця. 
 

3. НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ВІДСОТКІВ  
3.1. Плата за користування позикою (відсотки) становить  ___ % річних,  нарахованих на 
фактичну суму наданої позики на початок кожного операційного дня.  
3.2. Нарахування відсотків за користування позикою починається з дня, наступного за днем 
надання позики (списання позики з рахунку Позикодавця), і закінчується включно днем 
повернення (погашення) позики Позикодавцю. Відсотки нараховуються за календарний місяць з 
01 по 30 (31) число поточного місяця (розрахунковий місяць), при цьому за перший і останній 
розрахунковий місяць приймається фактична кількість днів користування позикою. Перший 
розрахунковий місяць починається з дня, наступного за днем надання позики та закінчується 
останнім календарним числом цього місяця. Останній розрахунковий місяць починається першим 
числом місяця, в якому здійснюється повний розрахунок за позикою, та закінчується включно 
останнім днем її користування. 
3.3.  Нарахування відсотків проводиться за наступною формулою:  

SUM * (Rate / 100% ) / 365 = SUM Rate 
 
де: 

- SUM –сума наданої і не погашеної позики на початок дня; 



- Rate – відсоткова ставка річних передбачена договором (2%); 
- SUM Rate – сума відсотків за день; 

3.4. Відсотки сплачуються Позичальником щомісячно, протягом п’яти календарних днів з дати 
спливу розрахункового місяця.  
3.5. Плата за користування позикою (проценти) є фіксованою та незмінною  протягом усього 
строку дії цього Договору, окрім випадків узгодження зміни процентів Сторонами. 
3.6. Сторони домовились, що протягом строку, встановленого п.2.1 договору, Позичальник 
вправі здійснювати повернення позики в будь-яких частинах. Із спливом строку, встановленого 
п.2.1. Договору, позика має бути повернута в повному обсягу. 
3.7. Якщо дата здійснення чергових платежів припадає на вихідний (святковий, неробочий) 
день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідним (святковим, неробочим) днем 
робочий день і це не вважається порушенням строків здійснення платежів.   
3.8. Погашення позики та процентів за користування позикою відбувається в такому порядку: в 
першу чергу сплаті підлягають проценти за користування позикою, а в другу чергу – сума позики. 
3.9. Прострочення повернення  позики та/або процентів за користування позикою не зупиняє 
нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Позикодавцем. 
3.10. Позичальник проводить погашення позики та процентів за користування позикою шляхом 
безготівкового перерахування суми  позики та процентів за користування позикою на поточний 
рахунок Позикодавця, вказаний у Розділі 11 цього Договору. 
3.11. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України. 
 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПОЗИКИ 
4.1. Зобов'язання Позичальника щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за 
користування позикою не підлягає забезпеченню або підлягає забезпеченню.  
 

5. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, 
зобов'язаний: 
5.1.1. Використати позику за призначенням. 
5.1.2. Надавати Позикодавцю протягом 5 календарних днів з моменту отримання запиту від 
Позикодавця всі необхідні документи (в тому числі звіт з платіжними документами) для 
здійснення перевірки цільового використання позики. 
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення позики і процентів, нарахованих за 
користування позикою. 
5.1.4. Письмово повідомляти Позикодавця про зміни у реквізитах, що вказані в Розділі 11 цього 
договору протягом 10 робочих днів з моменту їх виникнення. 
5.1.5. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі 
витрати, а саме: державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі. 
5.1.6. Забезпечити належні умови проведення перевірки Позикодавцем. При проведенні перевірки 
надавати усі документи, що підтверджують використання позики Позичальником за цільовим 
призначенням. 
5.2. Позичальник має право: 
5.2.1. Достроково повернути позику повністю або частково та сплатити проценти за 
користування позикою, виходячи з фактичного строку користування позикою, включаючи день 
погашення позики. 
5.2.2. Звертатися до Позикодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів 
(повернення позики та /або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших 
ускладнень з незалежних від Позичальника причин. 
5.2.3.Відмовитись від цього Договору у порядку та у строках, що встановлені положеннями цього 
договору. 
5.3. Позикодавець, крім обов’язків, передбачених цим договором, зобов'язаний: 
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інші відомості, 
зазначені у Розділі 11 цього Договору в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення. 
5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника про перенесення строків платежів (повернення 
позики та /або сплати процентів), у зв'язку з виникнення тимчасових фінансових або інших 
ускладнень з незалежних від нього причин, розглянути таке звернення та прийняти відповідне 
рішення. 
5.3.3. Надавати Позичальнику на його запит додаткову інформацію щодо виконання цього 
Договору. 
5.4. Позикодавець має право: 
5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору. 
5.4.2. Вимагати дострокового повернення позики та сплати процентів за весь фактичний строк 
користування позикою у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин: 
- використання Позичальником позики не за призначенням; або 



- ненадання Позикодавцю протягом 5 календарних днів документів для здійснення 
перевірки цільового використання позики; 
- затримання повернення Позичальником позики (траншу) та/або сплати процентів за 
користування позикою на строк, щонайменше на два календарних місяці; або 
- перевищення суми неповернутої позики та/або несплачених відсотків більш як на тридцять 
відсотків від загального розміру наданої позики; або 
- несплати Позичальником більше двох платежів, регламентованих цим Договором; або 
-          іншого істотного порушення умов договору. 
5.4.3. Здійснювати перевірку цільового використання наданої Позичальнику позики. З метою 
перевірки цільового використання коштів позики, вимагати від Позичальника надання документів 
(в тому числі звіту з платіжними документами), що підтверджують напрямки використання позики 
та фінансовий стан Позичальника.      
5.5. Усі права та обов'язки Позичальника щодо цього Договору можуть перейти до третьої 
особи тільки за письмової згоди Позикодавця.  
5.6. Якщо Позикодавець на підставі  п. 5.4.2. цього Договору вимагає повернення позики, то 
повернення позики може бути здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних днів з 
дня одержання повідомлення про таку вимогу від  Позикодавця (якщо у вимозі не встановлений 
інший строк повернення та/або інший строк повернення не встановлений імперативними нормами 
діючого законодавства). Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього 
договору - вимога Позикодавця втрачає чинність. 
 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.  
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання його сторонами, що зазначена у 
преамбулі цього договору та дії до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим 
договором.  
6.2. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами 
додаткових угод до цього договорів. 
6.5. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового 
повернення позики, сплати процентів за користування позикою та всіх інших обов’язкових 
платежів. 
6.6. Дія цього Договору припиняється: 
6.7. Після закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору, за умови виконання 
Позичальником своїх зобов’язань за цим договором; 
6.8. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору; 
6.9. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п. 6.5. цього 
Договору. 
6.10. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, 
яке мало місце під час дії Договору. 
 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного 
законодавства України. 
7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 
7.3. У разі несвоєчасного повернення позики або її частини, Позичальник сплачує Позикодавцю 
пеню у розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих відсотки) від суми неповернутої позики за кожний 
день прострочення.  
7.4. У разі прострочення строку повернення позики або її частини на 30 (тридцять) та більше 
банківських днів, Позичальник сплачує Позикодавцю штраф в розмірі 5% (п’ять відсотків) від 
суми неповернутої позики, за якою було допущено таке  прострочення.  
7.5. При встановленні фактів нецільового використання коштів позики будь-якої частини або 
повної суми, Позичальник повертає суму нецільового використання коштів Позикодавцю у строк, 
вказаний п.5.6. Договору, і та сплачує штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми, що 
використана не за цільовим призначенням. 
 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. 
8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 
чинного в Україні законодавства. 

 
 



9. ІНШІ УМОВИ 
9.1. Цей Договір складено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, 
що мають однакову юридичну силу. 
9.2. 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. 
9.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним 
законодавством України. 

10. ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
10.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що документи, надані ним для 
отримання позики є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату 
надання документів; 
10.2. Сторони при виконанні цього Договору надають одна одній згоду на обробку (збирання, 
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміною, поновленням, використання і 
поширення (розповсюдженням, реалізацією, передачею, знеособлення, знищення) персональних 
даних іншої Сторони, або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, 
уповноваженими особами Сторони за Договором, а також здійснювати інші дії визначені Законом 
України «Про захист персональних даних», або потреба у виконанні яких викликана 
інтересами/зобов'язаннями Сторони цього Договору. Фізичні особи, які є Стороною Договору або 
посадовими особами / працівниками / уповноваженими особами Сторони за Договором, 
персональні дані яких будуть оброблятися іншою Стороною у зв'язку з укладанням даного 
Договору, вважаються повідомленими про свої права, визначені Законом України «Про захист 
персональних даних», про включення наданої ними особистої інформації в бази даних Сторони, 
мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані, у тому числі з метою 
дотримання норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення», з дати підписання цього Договору. 
10.3. Позичальник своїм підписом підтверджує (засвідчує), що: 
- інформація зазначена в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» надана Позикодавцем Позичальнику до 
укладення Договору в повному обсязі; інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог 
законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння суті фінансової 
послуги без нав'язування її придбання, 
- з Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 
Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА КРОС» (нова редакція), затвердженими 
Загальними Зборами Учасників Товариства (Протокол № б/н від «07» червня 2018 р.) 
Позичальника ознайомлено. 
_______________________(підпис Позичальника) 

 
11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 
  Позикодавець Позичальник 

ТОВ «Альфа Крос» 

 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 11, 

Літ А, код  ЄДРПОУ 39724812, 

 

 

 

 

Директор ___________________А.А.Самченко 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

 

 

    __________________ ФИО 

 
 
  



 
Додаток № 1 
До договору позики  
від __.__.201- (далі: Договір) 

(підписується у випадку якщо на Сторін договору розповсюджується закон України «Про 
споживче кредитування»).  

 
У зв’язку з вимогами Закону України «Про споживче кредитування», цим додатком Сторони 

узгодили наступні правила, що розповсюджуються на правовідносини Сторін за Договором: 
 

1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору  
відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання 
Позичальником суми позики, зазначеної в п. 1.1. Договору та/або її частини (траншу). 
Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Позикодавця  у письмовій 
формі до закінчення строку, встановленого у цьому пункті. 
 Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову 
від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти (позику 
та/або її частину (транш), одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з 
дня одержання позики та/або її частини (траншу) до дня їх повернення за ставкою, 
встановленою Договором.   
Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від 
Договору, окрім тих, що встановлені діючим законодавством у разі неналежного 
виконання Позичальником своїх зобов’язань за Договором (зокрема, але не обмежуючись 
судовий збір, сплата нарахованої неустойки (штрафу, пені).   

2. Укладення Сторонами Договору не пов’язане з необхідністю отримання Позичальником 
додаткових чи супутніх послуг від Позикодавця та/ або третіх осіб. 

3. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість позики для Позичальника на дату 
укладання Договору, а також всі припущення, використані для обчислення такої ставки: 
Реальна річна процентна ставка – _____ відсотка річних. 
Обчислення реальної процентної ставки ____. 
Загальна вартість позики для позичальника – _____,___ грн. (детальний розрахунок 
наведено нижче). 

Номер 
періоду

Залишок 
позики, грн.

Дата початку 
розрахунковог

о періоду

Дата кінця 
розрахунковог

о періоду

Кількість 
днів в 

розрахунко
вому 

періоді

Відсоткова 
ставка, % 

річних

Нарахування 
відсотків за 
вказаний 

період, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всього:  
4. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути 

позику, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. 
5. Якщо Позичальник скористався правом повернення позики шляхом збільшення суми 

періодичних платежів,  Позикодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування 
зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення надати йому змінений графік платежів.  

6. Позичальник у разі дострокового повернення позики сплачує Позикодавцю проценти за 
користування позикою за період фактичного користування позикою. 



7. Позикодавець протягом строку дії договору, але не частіше одного разу на місяць  на 
письмовий запит Позичальника надає йому повідомлення з інформацією, що передбачена 
ст. 11 Закону України «Про споживче кредитування». Таке повідомлення має бути надано 
(надіслано) Позикодавцем протягом 7 календарних днів з моменту отримання відповідного 
запиту з переліком необхідної для повідомлення інформації від Позичальника. 

8. У разі затримання Позичальником сплати позики (траншу) та/або сплати процентів за 
користування позикою щонайменше на один календарний місяць, а за позикою на 
придбання житла - щонайменше на три календарні місяці Позикодавець має право 
вимагати повернення позики, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. 
У разі виникнення затримки зі сплати позики (траншу) та/або сплати процентів за 
користування позикою Позикодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити 
Позичальнику про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, 
та строку, протягом якого вони мають бути здійснені. 

9. У разі, якщо Позикодавець відповідно до умов цього договору вимагає здійснення 
платежів, строк сплати яких не настав, або повернення позики, такі платежі або 
повернення  позики здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за 
позикою, яка надана на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від 
Позикодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач 
усуне порушення умов цього договору, вимога Позикодавця втрачає чинність. 

10. Пеня за несвоєчасне повернення позики або її частини, що встановлена Договором  не 
може перевищувати розмір подвійної облікової ставки Національного банку України від 
суми позики за кожен день прострочення.  Розмір нарахованої пені не може бути більшим 
за 15 відсотків суми простроченого платежу. 

11. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником 
зобов’язань за Договором, не може перевищувати половини суми, одержаної 
Позичальником позики. 

12. Порядок повернення позики та сплати процентів за користування позикою із кількістю 
платежів, їх розміром та періодичністю їх внесення: 
Погашення позики –___________; 
Дострокове погашення позики – в будь-який період за бажанням позичальника. 
Нарахування відсотків –____________________. 
Сплата відсотків –_____________________. 

Номер 
платежу 

Залишок 
позики, 
гривень 

Дата 
початку 
розрахунков
ого періоду 

Дата 
закінчення 
розрахунково
го періоду 

Кількість 
днів в 
розрахунко
вому 
періоді 

Відсотков
а ставка 
за 
договоро
м, % 
річних 

Нараховані до 
сплати 
відсотки за 
розрахунковий 
період 

Сума позики до 
сплати 

13. Додатково Позичальник своїм підписом підтверджує що: 
- інформація зазначена в ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» надана 
Позикодавцем Позичальнику до укладання Договору в повному обсязі та є зрозумілою 
Позичальнику. 
-  Позичальник отримав роз'яснення щодо правил проведення операцій та будь-яких платежів, 
пов'язаних з виконанням операцій, ознайомлений з правилами розрахунків, існуючими ризиками 
та можливими розмірами збитків; 
- Позикодавець до укладення цього договору на вимогу Позичальника надав останньому всі 
необхідні пояснення для можливості оцінити, що цей договір адаптовано до потреб Позичальника 
та його фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, яка надана Позичальнику 
відповідно до частин другої та третьої статті 9 Закону України «Про споживче кредитування», 
істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для Позичальника (в тому числі у разі 
невиконання ним зобов’язань за цим договором). 
 
_______________________(підпис Позичальника) 

14. Цей додаток складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою, у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, 
по одному для кожної із Сторін. 

15.  Додаток є укладеним з дати підписання і скріплення печатками (за наявності) обох Сторін. 
Договір набуває чинності з дати набрання чинності Договору. 

16. Додаток є невід’ємною частиною Договору. 
  Позикодавець Позичальник 

ТОВ «Альфа Крос» 

Директор ___________________А.А.Самченко 

  

 ___________________ ФИО 


