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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом Директора 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ» 

від «____» ______ 2017 року № __ 

 

 

 

 

________________________ Мартиненко О.О. 

м.п. 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ 

 

м. Київ                              «___» ____________ 20__ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ», надалі іменується 

«Кредитодавець» або «Кредитор», в особі ___________, що діє на підставі ______________, та 

___________________________________________________________________, надалі іменується 

«Позичальник», з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - 

«Сторона», керуючись ст.ст. 626 – 632, 638 – 639, 1046 - 10561, 10571 Цивільного кодексу України, 

ст.ст. 9, 11, 12 - 21 Закону України «Про споживче кредитування», 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 №_, уклали цей Договір про споживчий кредит (надалі іменується «Договір») про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

1.1. Кредитодавець надає Позичальникові в тимчасове користування на умовах забезпеченості 

(у разі надання забезпечення), поворотності, строковості, платності кошти (налалі іменується 

«Споживчий кредит») в сумі _______________(сума цифрами) (_________________(сума прописом)) 

гривень. 

1.2. Тип Споживчого кредиту: __________ (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку 

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

1.3. Кошти, отримані Позичальником за даним Договором, використовуються за цільовим 

призначенням: для ______________________________________________________________. 

1.4. Процентна ставка за кредитом - ___ % річних, тип процентної ставки – фіксована, яка є 

незмінною протягом усього строку Договору. 

 

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ. УМОВИ 

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ СПОЖИВЧОГО 

КРЕДИТУ. 

2.1. Видача Споживчого кредиту за цим Договором провадиться па підставі письмової заяви 

Позичальника, за узгодженням з Кредитором з «__________» ___________ 20_____р. Видача 

Споживчого кредиту провадиться шляхом видачі позики в касі Кредитодавця/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). 

2.2. Позичальник зобов'язується повністю повернути Споживчий кред ит, отриманий за 

цим Договором, до «__________» ___________ 20____р. Погашення провадиться шляхом зарахування 

відповідної суми на банківський рахунок Кредитодавця.  

2.3. Позичальник зобов'язується щомісяця, у строк до «_______» числа кожного місяця, 

сплачувати в складі щомісячного платежу по кредиту погашення заборгованості по Споживчому 

кредиту у розмірі, установленому в графіку погашення кредиту. 
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2.4. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору 

відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. 

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитора у письмовій формі (у 

паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових 

підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку, визначеному 

законодавством) до закінчення 14-денного строку з дня укладенння Договору. Якщо Позичальник 

подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане 

представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. 

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від 

Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитору грошові кошти, одержані згідно з цим 

Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, 

встановленою Договором. 

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від 

Договору.  

(Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх 

послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитор 

або третя сторона зобов’язані повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи 

супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення 

про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від 

Договору у порядку, визначеному законодавством). 

Право на відмову від Договору не застосовується щодо: 

1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом 

укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 

2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до 

закінчення строку відмови від Договору, встановленого пунктом 2.4 цього Договору. 

2.5. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути 

Споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. У такому випадку 

Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитора про намір дострокового повернення споживчого 

кредиту з оформленням відповідного документа. 

Якщо Позичальник скористався правом повернення Споживчого кредиту шляхом збільшення 

суми періодичних платежів, Кредитор здійснює відповідне коригування зобов’язань Позичальника у 

бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надає йому новий графік платежів.  

Позичальник у разі дострокового повернення Споживчого кредиту сплачує Кредитору 

проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та 

погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом. 

2.6. У разі затримання Позичальником сплати частини Споживчого кредиту та/або процентів 

щонайменше на один календарний місяць (за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за 

споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці) Кредитор має 

право вимагати повернення Споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. 

Кредитор повідомляє Позичальника у письмовій формі про таку затримку із зазначенням дій, 

необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені. 

Якщо Кредитор відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких 

не настав, або повернення Споживчого кредиту, такі платежі або повернення Споживчого кредиту 

здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів (за споживчим кредитом, забезпеченим 

іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів) з дня одержання 

від Кредитора повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне 

порушення умов Договору, вимога Кредитора втрачає чинність. 

 

3. СУКУПНА ВАРТІСТЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА 

ПРОЦЕНТІВ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ. 

3.1. Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування Споживчим кредитом у 

валюті кредиту, по фіксованій процентній ставці _________ відсотків річних, яка є незмінною 

протягом усього строку цього Договору. 

3.2. Сукупна вартість кредиту з урахуванням відсоткової ставки за Споживчим кредитом та 

вартості всіх послуг, повязаних з оформленням, одержанням і обслуговуванням цього договору 

становить ______ гривень та включає: 
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3.2.1. Проценти (відсотки) за користування кредитом __ % від суми кредиту (у процентному 

виразі) або ___ грн. (у грошовому виразі); 

3.2.2. Вартість послуг реєстратора __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. 

(у грошовому виразі) – за наявністю; 

3.2.3. Вартість послуг нотаріуса __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у 

грошовому виразі) - за наявністю; 

3.2.4. Вартість послуг страховика __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у 

грошовому виразі) - за наявністю; 

3.2.5. Вартість послуг ____________________(вказати інші послуги які оплачує позичальник 

при отриманні кредиту)  __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у грошовому 

виразі) - за наявністю. 

3.3. Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання 

договору, грн.: (зазначаються розмір платежу та база його розрахунку) 

1. 

2. 

…. 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про 

споживчий кредит (якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням 

і поверненням кредиту, є періодичними). 

3.4. Реальна річна процентна ставка, відсотків річних - __. 

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної 

вартості кредиту базуються на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на 

припущенні, що Договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Кредитор і 

Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.  Реальна річна 

процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги 

Кредитора залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Договору. 

3.6. Нарахування процентів провадиться за період з наступного календарного дня слідуючого 

за днем видачі Споживчого кредиту до моменту повернення Споживчого кредиту на поточний 

рахунок Кредитодавця. 

3.7. Нарахування процентів за день видачі Споживчого кредиту не провадиться, а за день 

повернення – провадиться як за повний день. 

3.8. Нарахування процентів провадиться один раз на місяць на залишок заборгованості 

Позичальника за період з першого по останнє число місяця. 

3.9. Датою сплати процентів є день зарахування необхідної суми на поточний рахунок 

Кредитодавця.  

3.10. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором 

у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитора у такій черговості: 

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені 

проценти за користування кредитом; 

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору. 

 

4. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ (у разі надання забезпечення). 

4.1. Забезпеченням виконання зобов'язань за цим Договором є 

__________________________________________________________ відповідно до додатково 

укладеного договору №__ від «__» ______ 20__ р. 

4.2. Додатковим забезпеченням зобов'язань за цим договором є поручительство 

__________________________ (ідентифікаційний код юридичної особи ______________), а також 

поручительство фізичної особи ________________________________________(реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _________________). 

У забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором можуть укладатися інші договори, не 

зазначені у даному пункті. 

4.3. Позичальник зобов'язується застрахувати на весь період дії цього Договору на користь 

Кредитодавця предмет застави, переданий у забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором, на 

умовах, погоджених з Кредитодавцем. 
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5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 

ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ. 

5.1. Позичальник який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за 

ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону. 

5.2. За прострочення повернення Споживчого кредиту та/або сплати процентів, Позичальник на 

вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу 

інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. 

Пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може 

перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який 

сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. 

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником 

на підставі Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим 

Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СГОРІН. 

6.1. Кредитодавець має право: 

6.1.1. вимагати виконання Позичальником своїх зобовязань у разі розірвання Позичальником 

договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, 

та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з 

особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог частини четвертої статті 20 

Закону України «Про споживче кредитування»; 

6.1.2. визначати перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати 

Позичальнику додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням Договору; 

6.1.3. проводити за погодженням із Позичальником реструктуризацію зобов’язань за 

Договором; 

6.1.4. у разі затримання Позичальником сплати частини Споживчого кредиту та/або процентів 

щонайменше на один календарний місяць (за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за 

споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці) вимагати 

повернення Споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі; 

6.1.5. надавати Позичальнику пропозиції про зміну умов Договору, визначених частиною 

першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» (окрім зміни змінюваної процентної 

ставки) шляхом направлення Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити 

дату відправлення повідомлення. 

6.2. Кредитодавець зобов'язаний: 

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

Споживчий кредит; 

6.2.2.  після укладення Договору на вимогу споживача, але не частіше одного разу на місяць 

безоплатно повідомляти Позичальнику інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір 

суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, час і та умови сплати таких сум (за можливості зазначення 

таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України «Про 

споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також цим Договором; 

6.2.3. ознайомити Позичальника з правами, передбаченими  статтею 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; 

6.2.3. у разі якщо Сторони мають намір збільшити загальний розмір Споживчого кредиту, 

оцінити кредитоспроможність Позичальника відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про 

споживче кредитування»; 

6.2.4. якщо Позичальник скористався правом повернення Споживчого кредиту шляхом 

збільшення суми періодичних платежів, здійснити відповідне коригування зобов’язань Позичальника 

у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів. 

6.3. Позичальник має право: 

6.3.1. розпоряджатися переданим Споживчим кредитом; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1734-19/paran196#n140
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1734-19/paran196#n140
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6.3.2. вимагати передачі Споживчого кредиту у строки та у розмірі передбаченому цим 

Договором; 

6.3.3. доступу до інформації щодо діяльності Кредитодавця у відповідності та обсягах, 

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

фінансових послуг»; 

6.3.4. отримувати від Кредитодавця інформацію, надання якої передбачене Законом України 

«Про споживче кредитування»; 

6.3.5. протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без 

пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (право на відмову від 

договору про споживчий кредит не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, 

виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів 

(правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося 

до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит); 

6.3.6. укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою 

особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам Кредитодавця (за наявності такого 

переліку), крім випадків, коли відповідну послугу може надати лише Кредитодавець;  

6.3.7. в будь-який час повністю або частково достроково повернути Споживчий кредит, у тому 

числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. 

6.4. Позичальник зобов'язаний: 

6.4.1. повернути Споживчий кредит у строки та у розмірі, передбаченому цим Договором; 

6.4.2. сплатити проценти за цим Договором; 

6.4.3. протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову 

від Договору повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити 

проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою 

Договором; 

6.4.4. якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк 

сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, здійснити такі платежі або повернення 

споживчого кредиту протягом 30 календарних днів (за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, 

та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів) з дня одержання від 

Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

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

з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.  

7.2.    Строк дії цього Договору складає __________________ (днів, місяців, років), вступає в 

силу у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується «___» _____________ _______р. 

 

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 

8.1 Зміст цього Договору, а також відомості про фінансові операції, проведених відповідно 

до даного договору, визнаються сторонами конфіденційними та не підлягають розголошенню без 

згоди обох Сторін, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

8.2 Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного 

виконання Сторонами прийнятих па себе зобов'язань. 

Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та 

доповнення до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані Сторонами. Такі 

зміни та доповнення додаються до даного договору і є його невід'ємною частиною.  

Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в 

односторонньому порядку.  

8.3 Цей Договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін, при цьому Сторони 

підписують відповідну додаткову угоду. 

8.4 Цей Договір складений у 2-х оригінальних екземплярах, що мають рівну юридичну 

силу. Один екземпляр зберігається у Позичальника, другий - у Кредитодавця. 

8.5 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 
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9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН              

КРЕДИТОДАВЕЦЬ 

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 

________________________________________

________ 

(ПІБ) 

________________________________________

________ 

(місце проживання) 

________________________________________

________ 

(паспорт (серія, номер, ким і коли виданий), 

ідентифікаційний код 

________________________________________

________ 

(номер поточного рахунку і реквізити банку, в 

якому відкрито рахунок (у разі наявності) 

_________________________    __________  

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

