ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів учасників
ТОВ «Сучасний Факторинг»
№69 від «05» липня 2017 р.

Себешук Сергій Олександрович
__________________________
Голова Зборів
ТИПОВИЙ (ПРИМІРНИЙ) ДОГОВІР ПОЗИКИ № 2
(нова редакція)
м. _____________

«_____» __________ 201_ року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ», код за
ЄДРПОУ:35310044, Свідоцтво Держфінпослуг ФК №270 від 20.01.2011р. (надалі - Позикодавець), в особі
Генерального директора Сівака Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одної Сторони, та
Фізична особа – громадянин(ка) хххххх хххх хххх (П.І.Б.), Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (скорочено - РНОКПП) або (ІПН) Позичальника) хххххххххх, паспорт серія _____ № _________, виданий
_______________________________________________________________________________________,
«_____»_____________________р. (надалі – Позичальник), з другої Сторони, які надалі разом іменуються
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ
БРОКЕР – суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа - підприємець), або фізична особа –
Громадянин(ка) України, з яким Позикодавцем укладено господарську або цивільно-правову угоду (правочин),
щодо супроводу окремих процесів за даним Договором в межах делегованих йому окремих повноважень
Позикодавця, спрямованих на полегшення співпраці між Позичальником та Позикодавцем (консультування з
питань положень договору, допомога в формуванні необхідного пакету документів, сприяння в процесі фото/відео
фіксації, супроводі пакету документів від Позичальника до Позикодавця, інших зобов’язань передбачених
укладеним правочином).
ЗАЯВА – форма виявлення зацікавленості Позичальника в отриманні Позики.
ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ – видатки Позичальника в грошовому еквіваленті на користь
Позикодавця за надання у власність грошових коштів (Позики).
ПОЗИЧАЛЬНИК - ФІЗИЧНА ОСОБА – громадянин(ка) України, віком від 21 років до 75 років.
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ПОЗИКОДАВЦЯ – № 26509799999969 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838,
код Позикодавця за ЄДРПОУ: 35310044.
СМС ПОВІДОМЛЕННЯ АБО СМС – сервіс текстових повідомлень, що служить для відправлення певних
текстів та даних на мобільні телефони.
ПОЗИКА – грошові кошти, що надаються Позикодавцем Позичальнику у власність, в розмірі, порядку та на
умовах, визначених даним Договором.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Позикодавець зобов’язується надати Позику Позичальнику, а Позичальник зобов’язується повернути Позику
та внести Плату за користування Позики в розмірі, порядку та на умовах, визначених даним Договором.
1.2. Позичальник не може відмовитись від отримання Позики після зарахування грошових коштів на банківську
картку зазначену Позичальником в п.1.4 даного Договору, за винятком випадків та в порядку визначених
чинним законодавством України.
1.3. Позика надається Позичальнику виключно шляхом перерахування Позикодавцем грошових коштів у
національній валюті України - гривня, на картковий рахунок (платіжна карта «VISA» або «MASTERCARD»)
відкритий у Банківський установі на території України (за виключенням карткових рахунків для виплат по
заробітній платі або пенсії, інших соціальних виплат), наданий та особисто зазначений Позичальником у
даному Договорі.
1.4. Підписанням даного Договору Позичальник підтверджує своє волевиявлення та бажання отримати Позику на
картковий рахунок - ХХХХХХХХХХХХХХХХ (Банк емітент - карти «ПАТ КБ «_________________»»),
та уповноважує Позикодавця здійснити таке перерахування на зазначений картковий рахунок та одночасно
підтверджує, що є кінцевим правонабувачем за зазначеним картковим рахунком.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОЗИКИ
2.1. Позикодавець приймає рішення про надання Позичальнику Позики у певній сумі, про що повідомляє
Позичальника перед підписанням даного Договору або надсилає на Брокера пропозицію укласти Договір у
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вигляді підписаного Позикодавцем проекту Договору у 2 (двох) примірниках. У разі згоди Позичальника з
умовами Договору, він підписує 2 (два) примірника Договору, один з яких разом з копіями (фотокопіями), або
в інший спосіб фіксації паспорту та РНОКПП та/або їх приналежності Позичальнику та Заявою, заповненою
Позичальником, в спосіб передбачений Договором, засвідчених його підписом (якщо інше не випливає з умов
Договору) передає Позикодавцю, або передає Брокеру в момент підписання Договору, в порядку визначеному
даним Договором.
2.2. Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Позикодавцем підписаного Позичальником Договору,
Позикодавець здійснює перерахування Позики на картковий рахунок зазначений в п 1.4. даного Договору та
повідомляє Позичальника СМС-повідомленням наступного змісту: "Вітаємо з отриманням позики у розмірі –
хххх,хх гривень за Договором позики № CLХХХХ ХХ від «____» ________ 2017р.».
2.3. Зарахування суми Позики на картковий рахунок зазначений в п. 1.4. Договору є фактом отримання Позики
Позичальником та фактом виконання своїх зобов’язань по Договору з боку Позикодавця.
2.4. Днем надання Позики вважається день зарахування Позики на картковий рахунок зазначений Позичальником.
2.5. Дата зарахування суми Позики на картковий рахунок Позичальника, зазначений в п.1.4. є датою вступу даного
Договору у дію.
2.6. Підписанням даного договору та отриманням Позики Позичальник стверджує, що:
- його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
- він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;
- він чітко усвідомлює всі умови Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
- він вважає умови Договору вигідними для себе;
- він діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою проживає однією сім'єю (фактичні сімейні відносини) на
укладання та виконання Договору.
3. УМОВИ НАДАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ
3.1. Сума Позики за даним договором становить __________(___) гривень ___ коп.
3.2. Плата за оформлення Договору позики складає __________(___) гривень ___ коп.
3.3. Плата за оформлення Договору розподіляється на кількість платежів, які Позичальник повинен сплачувати
щомісячно, рівними частинами.
3.4. Платежі визначені п. 3.1.-3.2. формують загальну суму Позики.
3.5. Строк користування Позикою становить 2 календарні місяці, та починається з моменту (дати) зарахування
суми Позики на картковий рахунок Позичальника.
3.6. Проценти за користування Позикою встановлюється на рівні 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від
загальної суми Позики за календарний місяць та нараховуються авансом на початку кожного місяця
користування Позикою.
3.7. Реальна річна процентна ставка встановлюється на рівні ______% (________) річних від загальної суми
Позики.
3.8. Комісія за управління (обслуговування) Позики встановлюється на рівні ____% (п’ять цілих відсотки) від
загальної суми Позики за календарний місяць та нараховується авансом на початку кожного місяця
користування Позикою.
3.9. Сукупна вартість позики за даним договором становить __________(___) гривень ___ коп.
3.10.Щомісячний платіж складає __________(___) гривень ___ коп. та оплачується Позичальником щомісячно в
дату, що відповідає даті зарахування суми Позики на картковий рахунок Позичальника.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Позичальник має право:
4.1.1. Відмовитись від отримання Позики до спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати отримання
Позики на картковий рахунок.
4.1.2. Достроково повернути отриману Позику, без додаткових процентів, комісій, пені та штрафів здійснивши
оплату:
- заборгованості по попереднім платежам за загальною сумою Позики;
- процентів за період фактичного користування Позикою;
- комісії за управління (обслуговування) Позики за період фактичного користування Позикою;
- плати за оформлення Договору;
- пені та штрафах (якщо такі є).
4.1.3. У разі належного виконання умов фінансової дисципліни та інших умов за цим Договором, при зверненні до
Позикодавця за заявою та спрощеною процедурою верифікації, отримати Позику на умовах договорів
позики, для клієнтів (Позичальників), що повторно отримують позику у Позикодавця, на підставі
документів наданих для ідентифікації Позичальника за даним Договором, за умови що в цих документах
відсутні зміни, документи будуть чинними на момент повторного оформлення Договору позики, а вихідні
данні викладені в них будуть дійсними (документи Позичальником не змінено/не втрачено, не змінена
прописка (адреса реєстрації), номер телефону, email, тощо).
4.1.3.1.
За необхідності (визначається Позикодавцем), Позикодавець вчиняє дії (повторні/додаткові) з
верифікації Позичальника та наданих ним вихідних даних та/або уточнень, у тому числі, але не виключно,
за допомогою опитування по телефону уповноваженими особами Позикодавця. Підписуючи даний Договір,
Позичальник погоджується з тим, що телефонні розмови/консультації/ верифікації можуть бути записані
Позикодавцем за допомогою технічних засобів та використані у якості доказів при з’ясуванні обставин
та/або вирішенні спорів, у тому числі у судовому порядку.
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4.2. Позичальник зобов’язаний:
4.2.1. Повертати одержану Позику, вносити Плату за користування позикою та інші платежі у порядку,
визначеному Договором.
4.2.2. Надавати дійсну інформацію, документи чинну(і) на дату підтвердження та надання її Позичальником
Позикодавцю. У п’ятиденний строк повідомляти Позикодавця про зміну місця свого фактичного проживання
та зміну реєстрації за місцем проживання, паспортних даних, ідентифікаційного номеру, прізвища, ім’я та
по-батькові, місця роботи та інших обставин, здатних вплинути на виконання зобов’язань за Договором, з
додаванням копій документів, що підтверджують зазначені зміни з урахуванням вимог п.4.2.6. Договору.
4.2.3. Суворо дотримуватись фінансової дисципліни, своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання
за Договором.
4.2.4. Сторони домовились, що виконання зобов’язань за Договором Позичальник забезпечує усім своїм майном,
на яке може бути звернене стягнення. Стягнення може бути звернене, в тому числі, на рухоме та нерухоме
майно.
4.2.4.1.
Укладаючи даний договір Позичальник підтверджує, що має намір належним чином виконувати
його умови та у випадку порушення фінансових зобов’язань, надає Позикодавцю усі необхідні права та
повноваження накласти арешт/заборону відчуження ним на усе наявне майно або частину майна
Позичальника (на розсуд Позикодавця), яке належить Позичальнику на праві власності
(співвласності/часткової або дольової власності, тощо) в спосіб, що передбачено чинним законодавством
України на період з моменту виникнення заборгованості і до моменту (дати) її погашення Позичальником у
повному обсязі. Підставою для підтвердження зазначених повноважень Позикодавця є даний Договір.
4.2.4.2.
Вчинення дій (реалізація повноважень) передбачених п.4.2.4.1 даного Договору є правом, а не
обов’язком Позикодавця.
4.2.5. У випадку дострокового розірвання Договору Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю всю суму
Позики, нараховану, але не сплачену Плату за користування Позикою та інші платежі передбачені договором
в день розірвання Договору.
4.2.6. Позичальник зобов’язаний відправити документи на адресу Позикодавця рекомендованим листом з
повідомленням про вручення адресату через відділення УДППЗ «Укрпошти», або передати уповноваженій
особі (Брокеру) Позикодавця (за умови його залучення при укладенні Договору), з відміткою про вручення
нарочним під особистий підпис з зазначенням повноважної особи (посади, П.І.Б.) та дати вручення.
4.2.7. У випадку, якщо Позичальник втратив або змінив номер мобільного телефону, зазначений в даному
Договорі, він зобов’язаний терміново зв’язатися з Позикодавцем будь-яким доступним йому способом:
шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за контактними телефонними
номерами Позикодавця зазначеними даному Договорі або на Сайті Позикодавця http://sfera24.com/, і
виконати дії, вказані працівником Позикодавця.
4.2.8. У разі відмови від позики до закінчення 14 денного строку, повернути позику та сплатити проценти та
комісію за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором позики,
в строки та в порядку визначені Законом України «Про споживче кредитування», та належним чином
повідомивши про це Позикодавця.
4.3. Позикодавець має право:
4.3.1. В будь-якому разі вимагати, в тому числі – у судовому порядку, дострокового виконання всіх зобов’язань
Позичальника за Договором, якщо прострочення виконання грошових зобов’язань Позичальника становить
більше ніж один календарний місяць від моменту настання терміну сплати чергового платежу за Позикою.
4.3.2. Відступити свої права за Договором третім особам без додаткового погодження з Позичальником з будь-яких
підстав.
4.3.3. Інформувати Позичальника шляхом СМС-повідомлень про свої акції, продукти та пропозиції.
4.3.4. В будь-який час до моменту зарахування на зазначений Позичальником картковий рахунок грошових коштів
(суми Позики) відмовитись від виконання Договору в односторонньому порядку на умовах визначених
Договором.
4.3.5. Додатково, з метою сприяння розуміння Позичальником порядку погашення Позики, Плати за користування
позикою та інших платежів за Договором, Позикодавець може направляти на адресу Позичальника письмові
рекомендації, пам’ятки, тощо.
4.4. Позикодавець зобов’язаний:
4.4.1. Забезпечити наявність у себе грошових коштів для видачі Позичальнику Позики.
4.4.2. Надавати Позичальнику безоплатні консультації з питань виконання умов цього Договору.
5.1.

5.2.
5.3.

5. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ
Плата за користування позикою складається з:
- фіксованого проценту від загальної суми Позики за кожен місяць користування Позикою, що встановлюється
на календарний рік із розрахунку 30 днів у місяці та 360 днів у році;
- комісії за управління (обслуговування) Позики, що встановлюється у процентах від загальної суми Позики.
Ставки Проценту річного, Реальна річна процентна ставка, Комісії за користування Позикою та Сукупна
вартість позики закріплені в Розділі 3 Договору.
Плата за користування Позикою включається до щомісячного платежу.
6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
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_______________ Позичальник

6.1.

Повернення загальної суми Позики та внесення Плати за користування позикою здійснюється щомісячними
платежами, рівними частинами.
6.2. Позичальник зобов’язаний сплачувати Позику, вносити Плату за користування позикою та інші платежі
передбачені Договором, шляхом оплати її в безготівковому порядку на поточний рахунок Позикодавця через
Банківські установи, платіжні термінали та за допомогою інших платіжних сервісів з призначенням платежу:
«Плата за договором позики CLхххххххх від ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ (П.І.Б. клієнта), ХХХХХХ (РНОКПП)
Позичальника)»».
6.2.1. У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу»,
Позикодавець не зараховує платіж з мотивів неможливості ідентифікувати П.І.Б. Позичальника та/або
Договору, за яким відбувається внесення оплати або сплата Заборгованості за Позикою.
6.2.2. У разі настання випадку, передбаченого п.6.2.1. Договору, Позичальник зобов’язаний протягом 3 календарних
днів звернутись до Позикодавця з письмовим повідомленням в порядку п.9.4 Договору з доданням копій
документів, які свідчать про здійснену оплату.
6.2.3. У випадку передбаченому п 6.2.2. Договору Позичальник у письмовому зверненні до Позикодавця обов’язково
зазначає: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.
6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

6.5.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.
6.7.

6.8.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
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Дата зарахування Позики на картковий рахунок зазначений Позичальником є датою для сплати щомісячних
платежів кожного наступного місяця.
Датою повернення загальної суми Позики та Плати за користування позикою, так само як і датою сплати
заборгованості, вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Моментом
виконання Позичальником своїх грошових зобов’язань вважається:
У разі здійснення Позичальником платежу в терміни (строки), визначені Договором, – дата зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.
У разі дострокового здійснення Позичальником чергового платежу – найближча наступна дата сплати чергового
щомісячного платежу, відповідно до Договору.
У разі дострокового здійснення Позичальником декількох повних чергових платежів – найближча наступна дата
сплати чергового щомісячного платежу, при цьому переплата зараховується у якості оплати наступних чергових
платежів, пропорційно сумі, що співпадає з оплаченими Позичальником коштами, за умови відсутності
заборгованості по Платі за користування позикою.
Якщо дата виконання грошового зобов’язання Позичальника припадає на неробочий день, то днем виконання
грошових зобов’язань вважається наступний робочий день. Якщо дата отримання Позики відбулась 31 числа, то
датою сплати щомісячних платежів вважається останній день (число) кожного наступного місяця.
У разі недостатності проведеного платежу для виконання грошових зобов’язань Позичальника або надмірно
сплачених грошових коштів, сума проведеного платежу погашає вимоги Позикодавця у такій послідовності:
у першу чергу сплачується прострочена загальна сума Позики;
у другу чергу сплачується прострочені проценти;
у третю чергу сплачується прострочена комісія за обслуговування загальної суми Позики;
у четверту чергу сплачується поточна (непрострочена) загальна сума Позики;
у п’яту чергу сплачується поточні (непрострочені) проценти;
у шосту чергу поточна (непрострочена) комісія за обслуговування загальної суми Позики;
у сьому чергу сплачуються штраф та пеня за прострочення повернення Позики та внесення Плати за
користування Позикою.
Позикодавець самостійно веде облік і здійснює розрахунки заборгованості Позичальника відповідно до вимог
законодавства України та умов Договору. У разі наявності правового спору між Сторонами, в якості письмових
доказів невиконання зобов’язань Позичальником, що мають пріоритетне значення, приймаються відомості з
бухгалтерського обліку Позикодавця первинні документи (платіжні доручення, виписки), дані балансу, які
надаються Позикодавцем уповноваженим органам та судовим інстанціям та інші документи, що підтверджують
нарахування Плати за користування Позикою, якщо Позичальник не доведе недійсність наданих Позикодавцем
документів або не надасть інших доказів виконання своїх зобов’язань за Договором.
Сторони домовились що Позикодавець, у випадку порушення Позичальником грошових зобов’язань, має право
в односторонньому порядку припинити нарахування процентів та/або комісій за даним кредитним Договором
прийнявши самостійно відповідне рішення, за умови, що сума штрафних санкцій перевищує 50% від суми
кредиту.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Позикодавець несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) Договору згідно з чинним
законодавством України.
За повне або часткове прострочення чергового платежу по поверненню Позики Позичальник зобов’язаний
сплатити Позикодавцю штраф у розмірі ____________ грн. __ коп. за кожний випадок прострочення. Сторони
домовились, що Позикодавець має право в односторонньому порядку припинити нарахування (зменшити
розмір) штрафних санкцій, прийнявши відповідне рішення, за умови, що сума штрафних санкцій перевищує
50% від суми позики.
Сплата штрафу не звільняє Позичальника від виконання зобов’язань, за порушення яких встановлений штраф
та/або пеня.
Позичальник повинен сплатити штраф та пеню за Договором за першою вимогою Позикодавця.

_______________ Позичальник

7.5.

8.1.
8.2.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

9.9.1.

9.10.
9.11.

9.12.
9.13.
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Позичальник особисто несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за достовірність наданої
інформації та документів.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
У разі виникнення між Сторонами правових спорів за Договором або у зв’язку з ним, Сторони зроблять все
необхідне для врегулювання вказаних спорів шляхом переговорів.
Спори, що виникають щодо цього Договору або у зв’язку з ним, врегулювання яких неможливо досягнути
шляхом переговорів, підлягають передачі на розгляд і остаточне вирішення до суду відповідно до підсудності та
підвідомчості згідно чинного законодавства України.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Договір вступає в дію з моменту (дати) отримання Позичальником Позики і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань.
Терміни позовної давності по вимогам про стягнення позики, процентів за користування позикою, комісії,
винагороди, неустойки – пені, штрафів за даним Договором встановлюється Сторонами тривалістю 5 (п’ять)
років.
Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до цього
Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами.
Повідомлення (крім зазначених в п.4.3.5. Договору), які направляються Сторонами одна одній в рамках
Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони
надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін.
Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни адрес, місцезнаходження, банківських реквізитів,
номерів телефонів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань
по ньому.
Відносини, що виникають при укладенні та виконанні Договору та не врегульовані в ньому, регулюються
чинним законодавством України.
Позичальник, Підписанням Договору підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) Позикодавцю та/або
третім особам, що мають та/або матимуть відношення до виконання умов цього Договору та/або пов’язані з
його виконанням, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», на обробку своїх
персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у
тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов
даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами та/або третіми особами
своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не
передбачено законодавством України. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, з
метою забезпечення належного чи примусового виконання Позичальником обов’язків за Договором.
Підписуючи Договір, Сторони підтверджують, що досягли згоди за усіма істотними умовами Договору, які
викладені в цьому Договорі та додатках до нього.
Підписанням договору Позичальник надає згоду Позикодавцю здійснювати Фото та/або відео фіксацію
Позичальника, документів, факту особистої передачі документів необхідних для оформлення позики за цим
Договором, та підтверджує що долучені до договору фото документів (паспорту, ідентифікаційного коду, тощо)
здійснені з оригіналів цих документів, які є дійсними, підтверджують особу Позичальника та надані ним
особисто, що засвідчуються його власним підписом шляхом підписання даної сторінки Договору.
За умови надання Позичальником пакету документів (належним чином засвідчених копій) пов’язаних з
ідентифікацією його особи, за власним підписом, при укладенні даного Договору, фото та/або відео фіксація
передбачена п.9.9 даного Договору є необов’язковою. Ідентифікація особи Позичальника здійснюється на
підставі наданого пакету документів за його присутності.
Якщо один або декілька пунктів цього Договору суперечать або будуть суперечити в майбутньому
законодавству України, інші пункти Договору юридичної сили не втрачають. При цьому Сторони домовились,
що приведуть пункти, які суперечать, у відповідність з нормами законодавства України.
Своїм підписом Позичальник підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) на доступ Позикодавця,
Банка та третіх осіб, що мають та/або матимуть відношення до виконання умов цього Договору та/або пов’язані
з його виконанням на доступ до його кредитної історії Позичальника, збір, зберігання, використання та
розповсюдження інформації про нього з підстав, що випливають з умов цього Договору, або пов’язані з його
виконанням, у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних
історій», а також передавати інформацію про Позичальника до Українського бюро кредитних історій,
Міжнародного бюро кредитних історій та іншим бюро кредитних історій, кредитним установам, компаніям що
набули право вимоги до Позичальника (боржника).
Підписанням даного Договору Позичальник підтверджує надання беззастережної згоди на отримання від
Позикодавця СМС інформаційного характеру щодо інформування Позичальника за умовами даного Договору
та/або з підстав що виникають у зв’язку з виконанням його умов та/або пов’язані з діяльністю Позикодавця.
Укладаючи даний Договір Позичальник підтверджує, що ідентифікація за наданим ним номером телефону є
дійсною, та при укладенні в майбутньому договорів між Сторонами, надає згоду Позикодавцю використовувати
даний номер для його ідентифікації, направлення йому СМС-повідомлень, паролів та кодів, тощо. При цьому
Позичальник гарантує забезпечити збереження даного номеру, унеможливити доступ третіх осіб до СМС-

_______________ Позичальник

повідомлень, паролів та кодів отриманих від Позикодавця. При цьому, у випадку зміни/втрати номеру телефону
негайно повідомити про це Позикодавця.
9.14. Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Позикодавця до укладення Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та в частині другій
статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»;
- повідомлений про свої права згідно частини шостої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та
статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»,
- інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та
забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання;
- надав згоду на передачу Позикодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового
стану Позичальника та його спроможності виконати зобов’язання за Договором;
- надав згоду на те, що Позикодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан та кредитну
історію Позичальника до третіх осіб.
9.15.
Цей Договір укладений Сторонами українською мовою в двох примірниках по одному для кожної із Сторін.
9.16. Назви розділів і пунктів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають
на їх зміст і тлумачення.
9.17. Позичальник підписанням цього Договору надає згоду на використання при вчиненні правочинів відтворення
підпису Генерального директора та печатки ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» за допомогою засобів
механічного або іншого копіювання або іншого аналога підпису та печатки. Зі зразком відповідного аналога
підпису Генерального директора та печатки ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» ознайомлений та повністю
погоджуюсь з таким способом підписання правочинів, та будь-яких документів, що стосуються відносин що
випливають з Даного договору або пов’язані з ним.
9.17.1.Зразок аналога підпису Генерального директора та печатки ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» зазначені в Заяві
відповідають відтвореним за допомогою засобів механічного або іншого копіювання аналога підпису
Генерального директора та печатки ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» зазначеним в розділі 10 (Реквізити та
підписи сторін) та є для мене достатніми для підтвердження факту підписання даного Договору Позикодавцем.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Позикодавець:
Позичальник:
ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»
_________________________________________
03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28
Адреса проживання: _______________________
код за ЄДРПОУ: 35310044
______________________________________________
п/р 26509799999969
______________________________
ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»,
РНОКПП (ІПН)___________________________
МФО: 380838
Паспорт серія ____ номер ________________
Свідоцтво Держфінпослуг ФК №270 від 20.01.2011р.
Виданий ________________________________,
(044) 593-66-33
____"_______________"р.
Тел. xxx-xxxxxxx,
Тел.Моб. xxx-xxxxxxx
Генеральний директор
email: ____________________________
__________________ / А.В. Сівак/
М.П.
Підпис ________________/______________/
(П.І.Б.)
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_______________ Позичальник

ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»
код за ЄДРПОУ: 35310044
-----------------------------------03680 м. Київ, вул. Предславинська, 28
Заява
до договору позики №______ від «___» ___ 2017 року (в подальшому - Договір позики)
Я (П.І.Б., ІПН Позичальника), даною заявою письмо підтверджую, що до моменту укладення договору
позики ознайомлений(а) Позикодавцем та залученими ним уповноваженими представниками про зміст, характер
та умови надання позики, ознайомлений(а) з умовами паспорту позики, та отримав(ла) детальну інформацію, яка
зазначена в частині другій та третій ст.9 Закону України «Про споживче кредитування» в редакції на дату
ознайомлення. Враховуючи усю отриману інформацію, розумію умови договору позики, з усіма його перевагами
та недоліками, та вважаю їх прийнятними і вигідними для себе, у чому і розписуюсь.
____________________________
Підпис
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_____________________________
(Ініціали та прізвище Позичальника)
______________________
(дата)

_______________ Позичальник

