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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом Директора 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ» 

від «____» ______ 2017 року № __ 

 

 

 

 

________________________ Мартиненко О.О. 

м.п. 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПОЗИКИ 

 

м. Київ                                               «___» ____________ 20__ р. 

  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ», надалі іменується 

«Позикодавець», в особі ___________, що діє на підставі ______________, з однієї сторони, та 

__________________________________________________________________, надалі іменується 

«Позичальник», в особі____________________________________________________________, що діє 

на підставі ____________________________, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються 

«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись ст.ст. 626 – 632, 638 – 639, 1046 -1053 

Цивільного кодексу України, ст. ст. 6, 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту, затвердженими наказом Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ» від «__» ________ 2017 року (протокол № ___), уклали цей 

Договір позики (надалі іменується «Договір») про таке. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

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

Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (надалі іменується 

«позика»), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк і 

сплатити проценти за користування позикою визначені у п. 2.2. цього Договору.  

 

2. РОЗМІР ПОЗИКИ ТА ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ 

2.1. Розмір позики становить ______ (_______________) грн. 

2.2. За користування позикою Позичальник сплачує Позикодавцеві проценти в розмірі 

_____(_______) гривень за кожен місяць користування. 

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ 

3.1. Позикодавець передає позику Позичальникові в день підписання Сторонами цього 

Договору. 

3.2. Підставою для перерахування коштів Позичальнику є оригінал цього договору. 

3.3. Позика передається у готівковій формі/безготівковій формі/формі сплати вартості товарів, 

робіт (послуг) згідно рахунку та заяви Позичальника (обирається один варіант форми передачі 

позики, в залежності від програми, за якою надається кредит). 

3.4. Позика вважається переданою Позичальникові в момент видачі позики в касі 

Позикодавця/зарахування позики на поточний рахунок Позичальника/перерахування позики на 

банківський рахунок згідно рахунку та заяви Позичальника (обирається один варіант в залежності 

від програми, за якою надається кредит). 

3.5. Даний договір є заявою Позичальника на отримання позики та цим Договором 

Позичальник підтверджує своє волевиявлення щодо отримання позики на умовах, зазначених у цьому 

договорі. 
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4. СТРОК ПОЗИКИ ТА ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ 

4.1. Строк позики розпочинається з моменту передання грошей за цим Договором і становить 

__________ календарних (днів, місяців, років). 

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

Сторін. 

4.3. Позичальник зобов’язується повністю повернути Позикодавцеві суму отриманої позики та 

відсотки за користування позикою не пізніше «___» ______________ 20___р. 

4.4. Повернення позики Позичальником може здійснюватись одним платежем або частинами в 

строки, які погоджені Сторонами в графіку платежів. 

4.5. Належною сплатою платежу Позичальником вважається надходження коштів на рахунок 

Позикодавця. 

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного 

в Україні законодавства. 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «___» _____________ _______р.  з 

моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.  

6.2. Строк цього Договору складає __________________ (днів, місяців, років), вступає в силу у 

момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується «___» _____________ _______р. 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

7.1. Позикодавець має право: 

7.1.1. на отримання відсотків за цим Договором; 

7.1.2. вимагати повернення суми позики у випадках передбачених цим Договором та законом; 

7.2. Позикодавець зобов'язаний: 

7.2.1. передати Позичальнику у строки та у розмірі передбаченому цим Договором грошові 

кошти; 

7.2.2.   ознайомити Позичальника з правами, передбаченими нормою 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; 

7.3. Позичальник має право: 

7.3.1. розпоряджатися переданими коштами; 

7.3.2. вимагати передачу грошових коштів у строки та у розмірі передбаченому цим 

Договором; 

7.3.3. доступу до інформації щодо діяльності Позикодавця у відповідності та обсягах, 

передбачених ст. 12 закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг. 

7.4. Позичальник зобов'язаний: 

7.4.1. повернути грошові кошти у строки та у розмірі передбаченому цим Договором; 

7.4.2. сплатити проценти за цим Договором; 

 

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

8.1. В разі невиконання зобов'язання, передбаченого п. 1.1 цього Договору, Позичальник 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. 
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8.2. В разі прострочення повернення чергової частини Позикодавець має право вимагати від 

Позичальника дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати належних йому за 

цим Договором процентів.  

 

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

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

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

9.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у 

цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою 

угодою до цього Договору. 

9.3. 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 законодавстві. 

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, цей 

Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою 

до цього Договору. 

9.5. 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. 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН 

10.1. 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 законодавства , а також 

застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 

добросовісності, розумності та справедливості. 

10.2. 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, але можуть братися до уваги 

при тлумаченні умов цього Договору. 

10.3. Сторони несуть 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 ним несприятливих наслідків. 

10.4. 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. 

10.5. 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.  

10.6. 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. 

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 

ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

11.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується 

«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним 

законодавством України.  

11.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

11.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 

(умислу чи необережності).  

11.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо 

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 



 4 

 

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ  СТОРІН 

 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ» 

Місцезнаходження:  
03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11, 

ЛІТЕРА «А» 
Ідентифікаційний код: 41498322 

Тел.: +380442372445 

e-mail: Oleksandr.Martynenko@paycell.com.ua 

 

Банківські реквізити: 

Отримувач: ТОВ «ПЕЙСЕЛЛ» 

Код отримувача: 41498322 

р/р: __________ в __________, МФО __________ 

 

________/ _________________ /_______________/ 

 (посада)             (підпис)                      (ПІБ) 

                                           м.п. 

 

 

                            ПОЗИЧАЛЬНИК 

_________________________________________

________ 

(найменування) 

_________________________________________

________ 

(місцезнаходження) 

_________________________________________

________ 

(ідентифікаційний код ) 

_________________________________________

________ 

(номер поточного рахунку і реквізити банку, в 

якому відкрито рахунок  

_________________________    __________  

м.п. 

 

Позичальник підтверджує, що:  

інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Позичальнику в повному обсязі до 

укладення цього Договору; 

Позичальник ознайомлений з Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту, затвердженими наказом Директора ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ» від «__» __ 2017 р. № __. 

 

_________________________________________________________________________________ 

          (Найменування/прізвище, ім’я, по батькові Позичальника, підпис) 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/page#n213

