
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР (В РЕДАКЦІЇ ВІД 01.08.2022 Р.) 
 
 

        м. Київ                                                                                            '___' ______________ 202_ р. 

 

Кредитодавець Товариство з обмеженою відповідальністю "МІКРОКРЕДИТ", (код ЄДРПОУ 
37422865),                 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК 
№76, видане 17.03.2011 р. Держфінпослуг України, в особі ________, що діє на 
підставі довіреності __________________,  

 
Позичальник ______________________________________________________________, 

паспорт серія _______ виданий 
___________________________________________ року, зареєстрований (-а) за 
адресою: __________________________________, ідентифікаційний номер 
_________________. 

Кредитодавець та Позичальник, які разом надалі  іменуються  “ Сторони ”, а кожний окремо “ 
Сторона ”, уклали цей договір (надалі-Договір) про наступне. 

Цей Договір укладено відповідно до Внутрішніх правил надання коштів у позику 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Мікрокредит», які знаходяться на сайті  
https://microcredit.ua разом з примірним договором. 

ВИЗНАЧЕННЯ 

Заборгованість (далі – заборгованість/заборгованість за кредитом) – сума грошових коштів, що 
складаються з кредиту та процентів за ним 

Запланована дата повернення кредиту –  календарна дата, при настанні якої Позичальник 
зобов'язаний повернути кредит, сплатити проценти за ним та інші платежі, передбачені Договором. 

Сума кредиту (далі – кредит/сума кредиту) – сума грошових коштів, наданих Кредитодавцем 
Позичальнику у тимчасове користування у розмірі та на умовах цього Договору та яку Позичальник 
зобов'язується поверну. 

Проценти (далі – проценти) – грошові кошти, що нараховуються на загальну суму виданого 
кредиту/фактичний залишок і є платою за користування кредитом Позичальником.  

Строк кредиту – запланований період часу, на який Позичальник отримує кредит. 

Прострочена заборгованість (далі – прострочена заборгованість/прострочена заборгованість за 
кредитом) – сума грошових коштів, яка складається з суми кредиту і процентів за ним, нарахованих 
до дати повернення кредиту (включно), а також штрафних санкцій у разі їх нарахування. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Сторони підтверджують, що правовою основою для укладання даного Договору є Заява на 
отримання кредиту, надана Кредитодавцем ______________ та підписана Позичальником, що 
викладена в додатку № 1 та є невід’ємною частиною цього Договору (надалі за текстом – “ Заява ” 
або "Заява на отримання кредиту"). 
 
2. Позичальник підтверджує, що Кредитодавець, до укладення даного Договору, ознайомив його з 
Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ 
«Мікрокредит» та з усіма умовами Договору, з якими він погоджується і які Позичальник приймає. 

https://microcredit.ua/


 
2.1. Позичальник підтверджує, що отримав від Кредитодавця у письмовій формі, до укладення 
даного Договору, інформацію передбачену ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг», ч. 2 ст. 9 Закону України «Про споживче 
кредитування», ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування», ст. 182 Кримінального кодексу 
України, а також Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами, передбаченими               
п. 15, ч. 1 ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування». 
 

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
3. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти (надалі - кредит) в сумі _____________ 
гривень ___ копійок (надалі за текстом - "Сума кредиту"), а Позичальник зобов’язується повернути 
кредит та сплатити проценти Кредитодавцю відповідно до умов, зазначених у Договорі. 
 
3.1. Сума кредиту, яка зазначена в цьому Договорі, надається Позичальнику в безготівковій формі у 
національній валюті на реквізити банківської картки Позичальника, які зазначені в Додатку № 1 до 
цього Договору. 
Датаю надання кредиту є дата зарахування суми кредиту на банківську картку Позичальника. 
 
3.2. Кредит надається на умовах терміновості, повернення та платності. 
 
3.3. Кредитодавець надає суму кредиту Позичальнику після підписання Сторонами цього Договору, 
у порядку визначеному п. 3.1. даного Договору. 
 
3.4. Укладення цього Договору не потребує укладання договорів щодо супровідних послуг третіх 
осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. Дані умови залишається 
незмінним протягом строку Договору. 
 
3.5. 3а цим Договором не передбачено надання Кредитодавцем Позичальнику супровідних послуг 
протягом строку Договору. 
 
3.6. Кредитодавець не здійснює списання коштів із банківських рахунків Позичальника на користь 
Кредитодавця з метою повернення кредиту та процентів за користування кредитом, передбачених 
цим Договором». 
 
 4. Кожна із сторін гарантує, що на момент укладення цього Договору вона не є жодним чином 
обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовним актом, судовим рішенням, або 
іншим передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей 
Договір та виконувати всі умови, визначені у ньому. 

 
ІІІ. ОКРЕМІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

5. Сторони домовились про наступні окремі умови Договору відповідно до Графіку платежів (надалі 
по тексту - ” Графік платежів ”), що викладений додатку № 2 та є невід’ємною частиною даного 
Договору. 
 
5.1. Строк кредиту з «___» _________ року по «__» ___________ року включно. 
 
5.1.1. Запланована дата повернення кредиту: ___________________ 
 
5.2. За користування кредитом Позичальник сплачує Кредитодавцю - ______% (процентів) річних 
від Суми кредиту, у розрахунку _____% (процентів) на добу. 
 
5.3. Розмір виплат, строки та процентна ставка залишаються незмінними протягом усього періоду 
дії Договору. 
 
5.4. Сума платежу в рахунок повернення кредиту та  сплати процентів                                                              
(надалі за текстом – "Платіж ”) згідно Графіку платежів складає _______ гривень. 
 
5.5. Дата й час першого Платежу: ___________________. 
 



5.6. День і час Платежу: ___________________. 
 
5.7. Загальна вартість кредиту становить    ___ грн. __ коп.. (Реальна річна процентна ставка за 
користування кредитом становить ____% і розрахована, виходячи із своєчасного та повного 
виконання Позичальником умов цього договору відповідно до графіку платежів. Нарахування 
процентів за користування кредитом здійснюється за фактичну кількість днів користування 
кредитом, а саме за період з дати видачі/отримання кредиту і до запланованої дати повернення 
кредиту включно. 
 
5.8. Позичальник відповідно до Графіку платежів сплачує суму кредиту та проценти в національній 
валюті, шляхом внесення необхідних платежів. Позичальник вносить необхідні платежі на поточний 
рахунок Кредитодавця, зазначений у розділіл VII цього Договору. 
 
5.9. Сплата Суми кредиту та процентів здійснюються Позичальником самостійно без окремої 
письмової чи усної вимоги Кредитодавця згідно Графіка платежів. 
 
6. Позичальник надає, а Кредитодавець  зберігає протягом необмеженого періоду особисті дані та 
інформацію про Позичальника вказані у Заяві на отримання кредиту. Цю інформацію Позичальник 
надав для встановлення кредитоспроможності Позичальника та наступного використання в порядку 
та у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
 
7. Доступ, використання й перевірка Кредитодавцем отриманих особистих даних та інформації про 
Позичальника,за згодою останнього відповідно до Заяви на отримання кредиту, здійснюватиметься 
відповідно до Конституції України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист 
персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про 
споживче кредитування» та інших нормативно-правових актів України. 
 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
8. Кредитодавець зобов'язується: 
 
8.1. Надати Позичальникові в кредит грошові кошти в порядку та сумі, визначених цим Договором. 
 
8.2. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника; 
 
8.3. На звернення Позичальника, надавати йому повну й точну інформацію про здійснені ним 
платежі станом на конкретну дату. 
 
8.4. Правильно оформити й надати Позичальнику всі необхідні документи, які підтверджують 
здійснення платежів та повернення кредиту. 
 
8.5. Надати Позичальнику усі належні знижки за вчасне або дострокове повернення кредиту. 
 
8.6. Надавати Позичальнику консультації з питань виконання цього Договору. 
 
8.7. Повідомити Позичальника про відступлення права вимоги за цим Договором протягом 10 
робочих днів із дати такого відступлення. 
 
8.8. Кредитодавець, новий кредитор (у разі відступлення права вимоги), колекторська компанія (у 
разі її залучення для врегулювання простроченої заборгованості), зобов’язані фіксувати кожну 
безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) із 
Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим 
поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду 
на таку взаємодію, за допомогою відео-та/або звукозаписувального технічного засобу, а також 
зобов’язані попередити зазначених осіб про таке фіксування. 
 
9. Кредитодавець має право: 
9.1. Вимагати своєчасного здійснення платежів відповідно до цього Договору. 
 



9.2. Вимагати від Позичальника документи, необхідні для підтвердження здійснення Платежів та 
повернення кредиту. 
 
9.3. У будь-який момент відступити (продати, передати у заставу іншим чином відступити) свої 
права вимоги відповідно до цього Договору без згоди Позичальника третій особі.  
 
9.4. Отримувати від Позичальника платежі в рахунок оплати пені за прострочення Платежів. 
 
9.5. Безпосередньо взаємодіяти з Позичальником та особами передбаченими п. 9.5.1 цього 
Договору, шляхом здійснення телефонних переговорів, відеопереговорів, особистих зустрічей, 
насиланням текстових, голосових та інших повідомлень, у тому числі  без залучення працівника 
Кредитодавця з метою повідомлення Позичальнику про строк та розміри зобов’язань Позичальника 
перед Кредитодавцем, про виконання/неналежне виконання Позичальником своїх зобов’язань за 
цим Договором, іншу інформацію та повідомлення, пов’язані/передбачені цим Договором, а також 
комерційні пропозиції Кредитодавця та рекламні матеріали, на адреси, номери телефонів, 
електронну пошту, вказані Позичальником в Заяві на отримання кредиту. Позичальник також 
погоджується, що Кредитодавець не несе будь-якої відповідальності за відшкодування збитків, 
пов’язаних з розкриттям інформації в порядку, встановленому цим Договором.  
 
9.5.1. Повідомляти інформацію про укладення цього Договору, про умови цього Договору, про стан 
виконання цього Договору, про наявність простроченої заборгованості по цьому Договору та її 
розмір, про необхідність виконання Позичальником зобов’язань передбачених цим Договором 
батькам, дружині, чоловіку, дітям, представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим 
поручителям, близьким особам, третім особам, а також контактним особам, вказаних 
Позичальником у Заяві на отримання кредиту. 
 
9.6. Проводити реструктуризацію зобов’язань Позичальника за цим Договором. Реструктуризація 
проводиться шляхом укладення Додаткової угоди до цього Договору та нових графіків платежів до 
цього Договору.Під час виконання зобов’язань передбачених реструктурізацією Позичальник  
зобов’язаний сплатити Кредитодавцю проценти за користування кредитом у розмірі 1,6% 
(процентів) на добу від суми неповернутого кредиту за кожен день користування кредитом, 
починаючи з першого дня реструктуризації по фактичний час користування кредитом. 
 
9.6.1. У разі своєчасного виконання Позичальником зобов’язань, передбачених Додатковою угодою 
про реструктуризацію та нового графіку платежів до цього Договору Позичальник звільняється від 
сплати додаткових процентів за користування кредитом на весь період реструктуризації. 
 
9.7. Підписанням цього Договору Позичальник засвідчує, що він/вона належним чином повідомив 
(ла) близьких родичів про свої зобов’язання за цим Договором.   
 
9.8. Залучати колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості Позичальника. 
Залучені колекторські компанії під час врегулювання простроченої заборгованості Позичальника 
мають права і обов’язки Кредитодавця.  
 
9.9. Звертатись до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених ст. 25 Закону України «Про 
споживче кредитування», з метою інформування про необхідність виконання Позичальником 
зобов’язань передбачених цим Договором. 
 
9.10. Здійснювати обробку персональних даних батьків, дружини, чоловіка, дітей, представника, 
спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, близьких осіб, третіх осіб Позичальника та 
контактних осіб, вказаних Позичальником у Заяві на отримання кредиту, а також персональних 
даних, що були зібрані у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості 
Позичальника. 
 



9.11. Збільшувати процентну ставку, передбачену п. 5.2. цього Договору тільки за умови наявності 
письмової згоди Позичальника. 
 
10. Позичальник зобов'язується: 
 
10.1. Виплатити Кредитодавцю Суму кредиту та проценти за користування кредитом в порядку та 
строки, визначені цим Договором. 
 
10.2. Дотримуватись умов здійснення кожного Платежу відповідно до цього Договору. 
 
10.3. Надавати Кредитодавцю повну, точну й правдиву інформацію про зміну важливих обставин, 
що стосуються надання кредиту, які зазначено у п.4 Заяви на отримання кредиту. 
 
10.4. На прохання Кредитодавця, надати документи, що стосуються даного кредиту. 
 
10.5. Після порушення строку внесення Платежу Позичальник зобов’язується заплатити 
Кредитодавцю пеню, розмір і порядок сплати якої  визначено в п. 12 та п.п. 12.1 цього Договору. 
 
10.6. Позичальник зобов'язуються повідомляти Кредитодавця протягом 2 /двох/ календарних днів 
про зміну даних, які зазначено у п.4 Заяви на отримання кредиту. 
 
11. Позичальник має право: 
 
11.1. Отримувати  від Кредитодавця інформацію щодо кредиту, залишку заборгованості, здійснені 
платежі та іншу інформацію передбачену чинним законодавством України.. 
 
11.2. Продовжити строк користування кредитом (пролонгація). Продовження строку користування 
кредитом здійснюється за зверненням Позичальника до Кредитодавця із заявою у паперовій або 
електронній формі та підтверджується шляхом укладення Додаткової угоди до цього Договору. 
Ініціювання Позичальником продовження строку кредитування відбувається без змін умов цього 
Договору в бік погіршення для Позичальника. При продовженні строку користування кредитом 
(пролонгації) процентна ставка за кожен день продовження буде розраховуватись за ставкою 
_____% (ставка незмінна протягом всього строку користування кредитом), якщо інше не буде 
визначено в додатковій угоді, укладеній між Сторонами. Перелік та цифрові значення умов, що 
підлягають зміні у зв’язку з продовженням Строку Позики визначаються у відповідній додатковій 
угоді, що укладається між Позичальником та Кредитодавцем. 
 
11.3. Звернутися до Кредитодавця з заявою про реструктуризацію простроченої заборгованості на 
погоджених сторонами умовах. 
 
11.4. Отримати копію примірнику цього Договору та/або додаткових угод до нього на паперовому 
носії, звернувшись до Кредитодавця з відповідним письмовим запитом. 
 
11.5.У випадку належного виконання другого й кожного наступного Договору, укладеного з 
Кредитодавцем, Позичальник має право на одноразову знижку 3 (три) % (проценти) від загальної 
суми кредиту; У випадку належного виконання другого Договору, укладеного з Кредитодавцем, 
Позичальник має  право на одноразову знижку 4(чотири) % (проценти) від загальної суми кредиту. У 
випадку належного виконання третього й кожного наступного Договору, укладеного з 
Кредитодавцем, Позичальник має право на одноразову знижку 5(п’ять)% (процентів) від загальної 
суми третього й кожного наступного кредиту, за умови, що в Графіку платежів за ним не значиться 
борг. Сума  знижки віднімається від Платежів наступного кредиту відповідно до Графіку платежів. 
 



11.6. Відмовитися від отримання кредиту до моменту перерахування йому кредитних коштів на 
платіжну картку/розрахунковий рахунок, або до отримання кредитних коштів через пункти надання 
фінансових послуг платіжною системою, або протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати 
укладення цього Договору шляхом направлення відповідного повідомлення в письмовій формі на 
поштову адресу Кредитодавця з прикріпленням копії паспорту та копії РНОКПП (ідентифікаційного 
номеру) за умови, що строк, на який було видано кредит, ще не закінчився. У випадку відмови від 
отримання кредиту після отримання кредиту Позичальник зобов’язаний повернути протягом 7 
(семи) календарних днів з дати вручення такого повідомлення отриманий кредит та сплатити 
проценти за користування кредитом, починаючи з дати видачі кредиту по фактичну дату 
повернення кредиту.   
 
11.7 Достроково повернути кредит в повному обсязі чи частково. У випадку дострокового 
повернення кредиту, Позичальник має сплатити також проценти за користування кредитом без 
сплати будь – якого штрафу.  
 
11.8. Звернутися до органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг 
(Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інституцька, буд. 9, тел.: 0 800 505 240) та органу з 
питань захисту прав споживачів (Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і 
захисту прав споживачів, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 1, тел.: 044 279 12 70). 
 
11.9. Звернутися до Кредитодавця наступним зручним способом з будь – яких питань щодо 
виконання умов цього Договору: 
- письмово, шляхом надсилання звернення за місцезнаходженням ТОВ «Мікрокредит»: 04074,                              
м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 24, корпус 2, офіс 412; 
- електронною поштою на адресу: info@microcredit.ua; 
- шляхом усного звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номерами 
телефонів: 0 800 30 60 50; 
 
11.10. Інші права, надані Позичальникові законодавством з питань захисту прав споживачів. 
 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 
 

12. Пеня за порушення строків повернення кредиту та процентів за користування кредитом 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. 
За порушення строків повернення кредиту і процентів за користування кредитом Позичальник 
зобов’язується сплачувати Кредитодавцю пеню у розмірі 10 (десяти) гривень за кожний день 
прострочення по кожному платежу. Але в будь – якому разі розмір пені не повинен перевищувати 
50% (процентів) суми наданого кредиту.   
За порушення строків повернення кредиту загальний розмір якого не перевищує розмір однієї 
мінімальної заробітної плати, і процентів за користування кредитом Позичальник зобов’язується 
сплачувати Кредитодавцю пеню у розмірі 10 (десяти) гривень за кожен день прострочення по 
кожному платежу. Але в будь – якому разі розмір пені не повинен перевищувати розмір подвійної 
суми, одержаної позичальником за цим Договором і сума пені не може бути збільшена за 
домовленістю сторін.  
 
12.1. Розмір пені та порядок її виплати Позичальником може визначатись Кредитодавцем  
індивідуально по кожному конкретному випадку відповідно до п.п.12.1., п.п.12.2 цього Договору. 
 
12.2. Кредитодавець має право відмовитись від сплати Позичальником процентів за користування 
кредитом та пені в повному розмірі або в певній частині, передбачені п. 5.10 та п. 12 даного 
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Договору, якщо він вважатиме, що така сплата  може негативно вплинути на фінансовий стан 
Позичальника. 
 
12.3. У випадку порушення прав Позичальника у сфері захисту персональних даних, неналежного 
виконання чи невиконання цього Договору Кредитодавець несе відповідальність згідно із чинним 
законодавством України та цим Договором. 
 
12.4. Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди про збільшення строку 
позовної давності за всіма зобов’язаннями (щодо сплати основного боргу, процентів за 
користування та пені), що виникли на підставі цього договору, до 15 років. 
 
12.5. Сторона договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за 
порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або 
форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою 
палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

 
VІ. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
13. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і 
діє до повного виконання Позичальником зобов’язань по  цьому Договору. Про виконання взаємних 
зобов’язань Сторін по цьому Договору Позичальник і Кредитодавець складають Акт про надання 
фінансових послуг, який  підписується Сторонами і викладений в додатку № 3, що становить 
невід’ємну частину даного Договору. 
 
14. Одностороння зміна умов Договору, одностороннє розірвання Договору та/або одностороння 
відмова від виконання взятих на себе зобов’язань можливі лише у випадках, передбачених даним 
Договором та чинним законодавством України. 
 
15. Дію цього Договору може бути припинено тільки за взаємною згодою Сторін, окрім випадків, 
визначених в цьому Договорі, а також у разі визнання Позичальника безвісти відсутнім та/або 
померлим, за умови, що в нього немає правонаступників. 
 
16. Кредитодавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку якщо Позичальник 
прострочив три платежі поспіль, передбачених цим Договором, і таке порушення Договору не було 
усунуто протягом 10 (десяти) днів з моменту письмового повідомлення Позичальника про таке 
порушення. 
 
17. Після розірвання Договору на підставі п. 16 даного Договору, Позичальник зобов'язаний 
виплатити Кредитодавцю загальну Суму кредиту з урахуванням належних процентів за 
користування ним та пені, розмір і порядок нарахування якої визначено в п. 12,  та п.п. 12.1. цього 
Договору. 
 
18.  Умови п. 11.2  Договору не діють, якщо строк Кредитного договору становить  4, 7, 8, 12, 14, 16, 
18, 21, 25, 30, 36 тижнів, 4, 6, 8, 10, 12 місяців, Договори з платежами один раз в два тижні  або 
якщо кредит  достроково повернений на протязі 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту 
отримання. 
 
19. Будь-які питання, не розглянуті в цьому Договорі регулюються відповідно до чинного 
законодавства України. 
 



20. Всі суперечки, що виникають у зв'язку із цим  Договором, повинні бути вирішені за взаємною 
згодою Сторін, а у випадку, якщо згода не досягнута, в судовому порядку відповідно до чинного 
законодавства  України.  
 
21. Зміни до даного Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, що 
оформлюється письмово та є невід'ємною частиною Договору. 
 
22. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між  Кредитодавцем і 
Позичальником, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим 
Договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і доведені до відома іншої 
Сторони під розписку, рекомендованим або цінним листом (телеграмою), факсом або на 
електронну адресу, що зазначена Позичальником в Заяві на отримання кредиту, Кредитодавцем - у 
Договорі. 
 
23. При невиконанні Позичальником зобов'язань, зазначених у п. 10.6. даного Договору, листи, 
запрошення, повідомлення й інші документи, доставлені на останню відому поштову, електронну 
адресу або відправлені Позичальникові по факсу (за наявності), вважаються доставленими 
належним чином по закінченні 3 (трьох) днів з моменту їхнього відправлення. 
 
24. Сторони засвідчують, що цей Договір відповідає дійсним намірам Сторін, укладений Сторонами 
добровільно, при ясній пам'яті, його умови є справедливими для Сторін, складений при повному 
розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в двох автентичних примірниках, 
які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін. 
 
25. Підписуючи даний Договір Позичальник підтверджує, що у відповідності до вимог чинного 
законодавства України, у чіткій та зрозумілій формі у повному обсязі отримав від Кредитодавця 
інформацію, необхідну для свідомого вибору та підписання цього Договору. Позичальник 
підтверджує, що з умовами кредитування та розміром сукупної вартості кредиту ознайомлений та 
повністю згодний. 
 
26. Позичальник гарантує, що на момент укладення цього Договору:  
 
26.1. він має право на укладення цього Договору, виконання своїх зобов’язань по ньому і відсутні 
будь-які обставини, що обмежують його право укласти і виконати цей Договір; 
 
26.2. не існує ніяких виконавчих документів, рішень суду, будь-яких інших органів, що можуть 
призвести до невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов’язань по цьому 
Договору. 
 
27. Позичальник надає Кредитодавцю згоду на доступ до інформації, що складає його кредитну 
історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене 
до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної 
Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». 
 
28. Позичальник підтверджує, що для здійснення інформування та комунікації з Кредитодавцем він 
обрав наступні канали: телефон, адресу прописки, адресу фактичного проживання, електронну 
пошту. Також Позичальник підтверджує, що жодний з цих каналів не є пріоритетним. 

 
29. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що примірник укладеного Договору він 
отримав. 
 



30. Недійсність окремих умов цього Договору, , не є наслідком недійсності всього Договору та не 
звільняє Позичальника від зобов’язання повернути кредит та проценти за користування кредитом. 
 

VІІІ. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ 
Товариство з обмеженою  
відповідальністю "МІКРОКРЕДИТ" 
код ЄДРПОУ 37422865 
Місце знаходження: 04214, м. Київ,  
вул. Автозаводська 24/2  офіс 412 
п/р 265002409 
Код банку (МФО): 380805 
Назва банку: АТ "Райффайзен Банк 
Аваль"  
тел.: 0 800 30 60 50  
_____________________ 
/_________________/ 
 
"___"___________201  р. 

ПОЗИЧАЛЬНИК 
П.І.Б. __________________________________ 
Паспорт: серія ______________ виданий 
_______________________________________________ 
Ідентифікаційний номер: ___________________ 
Місце реєстрації: _______________________________ 
Підпис________________________ 
"___"_____________201  р__ 
 
 
_____________________ /_________________/ 
 
"___"___________201  р. 
 
 

 
 

 

 


