
           Додаток №1 

Договір фінансового кредиту № ______________ 

 

 
м. Київ «__» _______ 202__ р. 

 
ТОВ "ГЛОБАЛ КРЕДИТ", далі іменується Кредитор, в особі _______________________, який діє на підставі _____________, з одного боку, 

та фізична особа _____________________, далі іменується Позичальник, з іншого боку, уклали цей 

Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 

1.1. Кредитор надає Позичальникові фінансовий кредит у розмірі _____________ грн (______________ __ копійок), на засадах строковості, 

зворотності та платності (надалі - кредит), а Позичальник зобов'язується повернути його на умовах, що передбачені цим Договором. 

 
2. Строк договору. 

2.1. Строк дії Договору становить _______ діб: з «____» __________ 202__ р. по «____» __________ 202__ р. включно. 

 
3. Плата за користування кредитом та механізм розрахунків. 

3.1. Позичальник повертає кредит не пізніше строку вказаного в п. 2.1 способом дистанційної оплати - подробиці на сайті globalcredit.ua. 

3.2. В разі виконання Позичальником зобов’язань у строк, передбачений п. 2.1. Договору, відсоткова ставка складає ___ % за добу, що 

дорівнює _______% річних, _____ грн., процентна ставка є фіксованою в розумінні даного договору та є незмінною протягом строку дії 

даного договору. 

3.3. В разі виконання Позичальником зобов’язань у строк, що відрізняється від планової дати погашення, що зазначена в п.2.1. Договору, 

відсоткова ставка розраховується наступним чином, а саме: 
 

 

пп. 
Фактичний строк користування 

фінансовим кредитом 

Відсоткова ставка за 

користування фінансовим 

кредитом (за кожен день 

користування) 

 

Пеня 

 

Штрафні санкції 

 

3.3.1. 

Перші ___ календарних днів _____ - 
 

3.3.2. Прострочення зобов’язань. 

Починаючи з 1-го по 3-тій 

календарний день 

_____ -  

 

 
3.3.3. 

 

 
Прострочення зобов’язань. 

Починаючи з 4-го по 100-тий 

календарний день 

 

 
________ 

_____ 

від 

залишку 

по тілу 

кредиту з 

першого 

дня після 

дати, 

вказаної 

в п. 2.1. 

Договору 

 

 
______ грн. одноразово на 4 день 

прострочення погашення кредиту від 

дати, вказаної у п. 2.1. Договору 

 

3.4. В разі, якщо плановий строк виконання зобов’язань Позичальником виявиться в діапазоні значення пп. 3.3.1. Договору, при його 

порушенні (простроченні) дана відсоткова ставка застосовується виключно на строк, що зазначений в п. 2.1. Договору. 

3.5. В разі, якщо строк виконання зобов’язань Позичальником виявиться в діапазоні значень між граничною датою, що зазначена в пп. 2.1. 

плюс 3 (три) доби, починаючи з першого дня граничної дати, зазначеної в п. 2.1., починає застосовуватися дія пп. 3.3.2. 

3.6. В разі, якщо Позичальник в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання у строк, що обумовлений в п.2.1. даного договору  плюс 

3 (три) доби, в цьому випадку Кредитор залишає за собою право не застосовувати пеню, вказану у пп. 3.3.3. Договору. 

3.7. При порушенні строків сплати за Договором (простроченні зобов’язань), Кредитор застосовує відсоткову ставку, що в п. 3.3.3. та набуває 

право нарахувати пеню та штрафні санкції, відповідно до умов п.3.3.3 даного Договору. 

3.8. П роценти (плата за користування кредитом) та інші обов’язкові платежі відповідно до умов договору, нараховується виключно ___ 

(____) діб від кінцевої дати закінчення, що зазначена в п. 2.1 даного договору, після чого нарахування відсотків припиняється. 

 
 

4. Інші права та обов'язки сторін. 

4.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених іншими статтями цього Договору, зобов'язаний: 

4.1.1. Повідомляти про зміну місця проживання, роботи, прізвища або імені, а також інших обставин, спроможних вплинути на виконання 

зобов'язань по цьому Договору, в триденний термін з моменту їх виникнення. 

4.2. Позичальник має право: 

4.2.1. Достроково сплатити кредит частково або в повному обсязі. При цьому, мінімальне значення плати за користування не може бути 

менш ніж ______ % від суми кредиту. 

4.2.2. Порушувати клопотання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з 

незалежних від нього причин. 

4.2.3. Відмовиться від даного договору протягом 14 календарних днів від дати його підписання, при цьому  При цьому, мінімальне значення 

плати за користування не може бути менш ніж те, що зазначене в п. 4.2.1. даного договору. 

4.3. Кредитор має право: 

4.3.1. Вимагати від Позичальника виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору. 



4.3.2. Кредитор має право передати третім особам персональні дані та (або) зробити відступлення права вимоги за боргом Позичальника. 

4.3.3. Кредитодавець має право проводити за погодженням із позичальником реструктуризацію зобов’язань за договором про 

споживчий кредит. 

 

5. Відповідальність сторін. 

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору. В разі невиконання або неналежного виконання 

Позичальником своїх платіжних і інших зобов'язань, він зобов'язаний виконати невиконані або неповністю виконані зобов'язання. 

5.2. Якщо суми, що вноситься Позичальником, недостатньо для погашення поточної заборгованості, то: 

у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; 

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

у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит. 

5.3. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не 

може бути збільшена за домовленістю сторін.  

5.4. В разі, якщо загальний розмір кредиту не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, сукупна сума неустойки 

(штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань, не може перевищувати 

розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. 

 

 
6. Інші умови. 

6.1. Договір підписаний в 2-х екземплярах, по одному кожній із сторін. 

6.2. Сума сплати є повною, якщо вона відповідає сумі кредиту, відсоткам та іншим платежам по даному Договору. 

6.3. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його обома сторонами, та діє до дати, вказаної у п. 2.1 розділу 2 цього Договору, 

але цей строк не може бути меншим, ніж строк виконання сторонами своїх обов'язків за ним. 

6.4. Кредитор співпрацює с організаціями та установами, які згідно зі своїм статутом та законом ведуть реєстри кредитних історій 

фізичних осіб. Підписання цього договору свідчить про згоду Позичальника на збір, обробку і передачу персональних даних, до 

подібних установ. 

6.5. Сторони домовились встановити спеціальну (договірну) позовну давність строком 5 (п'ять) років, відповідно до умов ст. 259 ЦК 

України. 

6.6. Позичальник з типовим договором фінансового кредиту, правилами та умовами надання фінансових кредитів ознайомлений до 

підписання даного Договору. 

6.7. У випадку прострочення Позичальником строків, що обумовлені в розділі 2 Договору, Кредитор має право розпочати процедуру 

врегулювання заборгованості шляхом відступлення права вимоги на користь іншої особи, згідно розрахунку заборгованості без згоди 

Позичальника. 

6.8. В разі порушення позичальником терміну виконання зобов’язань, що зазначений в п. 2.1. Договору, черговість погашення вимог 

Кредитора здійснюється відповідно до вимог ст. 534 ЦК України. 

6.9. У випадку прострочення Позичальником строків, що обумовлені в розділі 2 договору він надав згоду банку-емітенту платіжної 

картки, картковий рахунок якої був зареєстрований в Особистому кабінеті Позичальника, на договірне списання з платіжної картки на 

користь Кредитодавця заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання обов’язків за цим Договором. 

 
7. Третейське застереження. 

7.1 Всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору або у зв’язку з ним, або випливають з нього та становлять предмет спору, 

підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з регламентом третейського суду, 

який є невід’ємною частиною даної третейської угоди. Умови Договору, які містять відомості про найменування сторін та їх 

місцезнаходження, є складовими частинами даної третейської угоди. Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і 

даті укладення Договору. 

7.2. У випадку прострочення більш ніж 60 діб, Кредитор має право розпочати процедуру судового стягнення заборгованості. 

8. Інші положення Договору. 

8.1. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні договори, письмові і 

усні домовленості, що відносяться до предмету Договору. 

8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути складені у письмовій формі та підписані Сторонами. Такі зміни додаються 

до цього Договору та складають його невід’ємну частину. 

8.3. Позичальник підтверджує, що до підписання цього Договору, він ознайомлений з інформацією, що зазначена в частині другій статті 

12 Закону України про «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у письмовій формі (у паперовому 

вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні 

документи та електронний документообіг"). 

8.4. Позичальник підтверджує, що до підписання цього Договору, він ознайомлений з інформацією, надання якої передбачено ст. 9 

ЗУ «Про споживче кредитування» у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з 

вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг"). 

8.5. До укладення договору Позичальнику надані пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до 

його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, що надається відповідно до ст. 9 ЗУ «Про споживче 

кредитування» істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для споживача, зокрема у разі невиконання ним 

зобов’язань за таким договором у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з 

вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг"). 

8.6. До укладення договору Позичальник надав 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" у письмовій формі 

(у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про 

електронні документи та електронний документообіг"). 

8.7. З підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на передачу Кредитором інформації про стан заборгованості Позичальника 

за цим Договором, шляхом відправлення Кредитором текстових повідомлень на номера мобільних телефонів Позичальника. 

Позичальник розуміє, що спосіб передачі інформації, зазначений в цьому пункті Договору не надає достатній рівень захисту такої 

інформації від можливості розголошення третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Кредитором інформації, яка 

носить рекламно інформаційний характер, щодо умов надання Кредитором інших послуг, у спосіб, який зазначений в цьому пункті 

Договору або іншим шляхом на власний розсуд Кредитора. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15


8.8. Позичальник дає згоду Кредитодавцю та особам, що його представляють на власний розсуд останнього і необмежену кількість 

разів направляти/повідомляти інформацію щодо виконання Позичальником умов даного Договору, іншу інформацію та 

повідомлення, передбачені цим Договором, будь-якими засобами зв`язку, наданими Позичальником, або які стали відомими 

Кредитодавцю іншим 

способом. При цьому Позичальник обізнаний та погоджується з тим, що надана інформація стане доступною третім особам, 

приймає на себе всі ризики у зв'язку з розкриттям вказаної інформації. 

9. Адреси, реквізити та підписи Сторін. 

9.1. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів. 

9.2. Позичальник підтверджує, що він вичерпне ознайомлений з інформацією про Послуги, у відповідності до вимог законодавства 

України та цього Договору, з усіма змінами та доповненнями до нього. 

"Кредитор" "Позичальник" 


