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кредиту включається до розрахунку, а день повернення кредиту – не включається до нього.
Кількість днів у місяці приймаються за календарні, у році – 365 днів, або – 366 днів. У випадку
прострочення повернення кредиту проценти нараховуються на суму заборгованості за
кредитом і за період прострочення до моменту повернення кредиту.
1.8. У разі недостатності коштів для оплати простроченої заборгованості по кредиту,
несплачених процентів за користування кредитом, неустойки (у разі наявності) Позичальник:
- в першу чергу сплачує проценти і неустойку (пеню),
- у другу чергу сплачує основну суму боргу.
1.9. У випадку зміни облікової ставки Національного банку України (далі по тексту – «НБУ»),
Кредитор має право за цим Договором ініціювати зміну розміру процентної ставки за
користування кредитом.
У цьому випадку Кредитор зобов’язаний письмово повідомити Позичальника про намір
змінити розмір процентів за користування кредитом не пізніше, ніж за місяць до дати
початку нарахування процентів за користування кредитом за новою ставкою (розміром), а
також надати Позичальнику для укладення додаткову угоду про внесення змін до цього
Договору.
1.10.
Якщо Позичальник погоджується із зміною розміру процентів за користування кредитом
у зв’язку із зміною облікової ставки НБУ, він зобов’язаний підписати, скріпити печаткою зі
свого боку додаткову угоду про внесення відповідних змін до цього Договору протягом
десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від Кредитора та повернути її Кредитору.
1.11.
Якщо Позичальник не дає згоду на зміну розміру процентів за користування кредитом у
зв’язку із зміною облікової ставки НБУ, він зобов’язаний повернути Кредитору: кредит, нараховані
проценти за наявності штрафні санкції у повному обсязі протягом тридцяти робочих днів з
моменту отримання повідомлення від Кредитора, зазначеного у пункті 1.10. цього Договору.
1.12. Кредитор має право збільшити розмір процентів за користування кредитом лише з
письмової згоди Позичальника шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.
2. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1.
Кредит за цим Договором надається Позичальнику на умовах терміновості та платності.
2.2.
Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування суми кредиту на рахунок
Позичальника у банку згідно із отриманою від нього Заявкою (Додаток №1) засобами електронної
пошти потягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення цього Договору.
2.3.
Датою видачі кредиту слід розуміти дату списання суми кредиту з банківського рахунку
Кредитора на користь Позичальника. Під датою погашення кредиту Позичальником слід розуміти
дату зарахування суми заборгованості по кредиту на банківський рахунок Кредитора.
2.4.
Кредитор зобов’язаний надати примірник цього Договору Позичальнику одразу після його
підписання і до початку надання йому кредиту.
3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ
3.1.
За користування кредитом Позичальник сплачує Кредитору _____% (____________)
процентів річних, які нараховуються на суму кредиту та сплачуються Позичальником до 10-го
числа поточного місяця за попередній місяць і підлягають оплаті щомісяця до повного погашення
кредиту.
3.2.
Відлік строку для нарахування процентів за користування кредитом розпочинається з
дня списання суми кредиту з банківського рахунку Кредитора з метою переказу на банківський
рахунок Позичальника.
3.3.
Нарахування процентів за користування кредитом проводиться виходячи з фактичної
суми заборгованості (у разі несвоєчасної сплати суми кредиту), розміру (величини) процентної
ставки, розрахункового періоду і кількості календарних днів у поточному році. Розрахунковим
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періодом є повний календарний місяць з 1 по 30 (31) число поточного місяця, при цьому за
перший і останній розрахункові періоди береться фактична кількість днів користування кредитом з
урахуванням положень пункту 1.6. цього Договору.
3.4.
Проценти за користування кредитом сплачуються Позичальником відповідно до
затвердженого Сторонами Графіку погашення кредиту та процентів, який зазначено у Заявці.
3.5.
Погашення (повернення) заборгованості Позичальником Кредитору за цим Договором
здійснюється у наступному порядку: проценти за користування кредитом, пеня, сума основного
боргу (тіло кредиту).
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КРЕДИТОРА
4.1.
Кредитор має право:
4.1.1. Відмовитися від надання кредиту Позичальнику у разі наявності обставин, які очевидно
свідчать про те, що наданий Позичальнику кредит не буде повернений останнім в зазначений цим
Договором термін.
4.1.2. Повністю або частково відступити своє право грошової вимоги до Позичальника по цьому
Договору третім особам без його згоди.
4.2.
Кредитор зобов’язаний:
4.2.1. Надати Позичальнику кредит (за винятком обставин, зазначених у підпункті 4.1.1. цього
Договору) протягом 3 (трьох) банківських днів з дати укладення цього Кредитного договору.
4.2.2. На вимогу Позичальника надати розрахунок процентів за користування кредитом.
4.2.3. Повернути Позичальнику грошові кошти, отримані понад суми фактичної заборгованості
Позичальника по поверненню кредиту, процентів, належних до сплати на дату зарахування цих
сум на рахунок Кредитора, упродовж 2 (двох) банківських днів з моменту їх отримання, якщо інше
не буде обумовлено додатковою угодою Сторін до цього Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА
5.1.
Позичальник має право:
5.1.1. Відмовитися від отримання кредиту, про що він зобов’язаний повідомити Кредитора за 1
(один) банківський день до встановленої цим Договором дати видачі кредиту.
5.1.2. Достроково повернути кредит повністю або частково, не повідомляючи про це Кредитора.
5.1.3. Отримувати від Кредитора по першому зверненню інформацію щодо виконання умов
цього Договору.
5.2.
Позичальник зобов’язаний:
5.2.1. Використовувати кредит з метою поповнення власних обігових коштів.
5.2.2. Повернути основну суму заборгованості по кредиту у строки та у порядку, визначені у
цьому Договорі та графіку повернення кредиту та процентів, який міститься у Замовлені та умовах
цього Договору.
5.2.3. Вчасно та у повному розмірі сплачувати Кредитору проценти за користування кредитом із
розрахунку _______процентів річних відповідно до графіку повернення кредиту та процентів, який
міститься у Замовлені.
5.2.4. У разі, якщо внесена Позичальником сума недостатня для погашення строкового платежу і
нарахованих процентів, то в першу чергу Кредитором сплачуються проценти за користування
кредитом, неустойка (у разі наявності), а решта суми зараховується в повернення основного боргу
по кредиту.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1.
Сторони несуть відповідальність за невиконання і/або неналежне виконання своїх
зобов’язань згідно з чинного законодавства і умов цього Договору.
6.2.
У разі неповернення або несвоєчасного повернення Позичальником суми основного
боргу, Позичальник сплачує Кредитору пеню у розмірі 0,02% від суми невиконаних грошових
зобов’язань за кожний календарний день прострочення.
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6.3.
У разі невиконання Позичальником зобов’язань сплати процентів за користування
кредитом або порушення строків сплати процентів, встановлених пунктом 3.4. цього Договору,
Позичальник сплачує Кредитору пеню у розмірі 0,02% від суми невиконаних грошових зобов’язань
за кожний календарний день прострочення.
6.4.
У разі прострочення виконання грошового зобов’язання по кредиту Позичальник на
вимогу Кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції
за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.
6.5.
Сплата Позичальником штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє
його від виконання грошового зобов’язання.
6.6.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань по цьому Договору, якщо це стало наслідком дії надзвичайних і невідворотних за
даних умов обставин. До вказаних обставин відносяться: стихійні лиха, масові безлади, народні
хвилювання, військові дії, страйки, дії органів державної влади і управління, або видані
нормативно-правові акти таких органів, що перешкоджають виконанню Договору, інші подібні
обставини. Про виникнення і припинення дії таких обставин Сторона, для якої в силу
вищевикладеного виникла неможливість виконати свої зобов’язання, зобов’язана повідомити
іншу сторону у строк, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня, коли такі обставини стали відомі
Стороні, що на них посилається. Невиконання зазначеного у цьому пункті обов’язку може
спричинити відповідальність за виникнення у іншої Сторони збитків, крім випадків, коли такі
обставини загальновідомі або очевидні.
7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ
7.1.
У разі невиконання Позичальником обов’язків, встановлених цим Договором, щодо
забезпечення повернення кредиту Кредитор має право вимагати від Позичальника дострокового
повернення кредиту та сплати процентів за користування ним.
8.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ІНШІ УМОВИ
8.1.
Договір набуває чинності від дати підписання його Сторонами і діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань.
8.2.
Дія Договору і усіх додатків до нього регулюється законодавством України.
8.3.
Усі інструкції, сповіщення, підтвердження або запити, які надсилаються Позичальником
або Кредитором мають бути оформлені у письмовій формі.
8.4.
Кожна із Сторін суворо дотримується нерозголошення конфіденційної інформації:
фінансової, комерційної та іншої інформації, яка стала відомою у зв’язку з укладенням та
виконанням цього Договору.
8.5.
Позичальник дає свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро
кредитних історій інформації, що складає Кредитну історію Позичальника в об’ємі, що визначений
законодавством.
8.6.
У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-якого свого
зобов’язання за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання триває більше 15
(п’ятнадцяти) календарних днів, Кредитор має право в цілях поступки своїх вимог за Договором
передати третім особам право вимоги стягнення заборгованості з Позичальника.
8.7.
Усі зміни і доповнення до Договору дійсні, якщо вони укладені Сторонами у письмовій
формі, крім випадків, коли згідно із законом та/або умовами цього Договору Сторона має право
вносити зміни в односторонньому порядку.
8.8.
Усі розбіжності по застосуванню положень цього Договору, або пов’язані з ним,
вирішуються Сторонами відповідно до законодавства України.
8.9.
У разі недосягнення згоди Сторонами спір передається на розгляд суду за місцем
знаходження Позичальника.
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8.10. Позичальник, укладаючи цей Договір, підтверджує, що у повному обсязі ознайомлений і
згоден з положеннями Внутрішніх правил надання позики, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВІ КРЕДИТИ», які розміщені на офіційному веб-сайті
Кредитора: https://novikredyty.com.ua.
8.11. У всьому іншому, що прямо не передбачено цим Договором Сторони керуються
Правилами та законодавством України.
9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КРЕДИТОР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«НОВІ КРЕДИТИ»
Місцезнаходження: 02068, м. Київ, проспект
Петра Григоренка, буд. 5-А
ЄДРПОУ: 42152351
IBAN: UA563052990000026502026700681
В АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Директор _____________/Соловей Т. Г.

ПОЗИЧАЛЬНИК
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Додаток №1
до Кредитного договору № ____
від «___»____________202____р.

ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ
Позичальник (повне найменування): ___________________________________________________
Умови кредиту
Цільове призначення кредиту: _____________________________________________
Вид кредиту:_______________________________________________________________
(разовий кредит, кредитна лінія відновлювальна, невідновлювальна тощо)
Сума кредиту, яка запитується: ____________________________________________
(цифрами та прописом)
Процентна ставка, яка запитується: ____________________________________________
(цифрами та прописом)
Порядок оплати: відповідно до Графіку повернення кредиту та процентів

№п/п

Графік повернення кредиту та процентів
Дата сплати
Кількість днів
Платіж (грн)
Повернення
основного
боргу (грн)

Проценти
(грн) за
користув.
кредитом

ПОЗИЧАЛЬНИК
Повне найменування
______________________________
Місцезнаходження: _____________
_______________________________
ЄДРПОУ: ______________________
IBAN:

КРЕДИТОР
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВІ КРЕДИТИ»
02068, м. Київ, проспект Петра Григоренка,
буд. 5-А
ЄДРПОУ: 42152351
IBAN: UA563052990000026502026700681

в_______________________________

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Директор

Директор _____________/Соловей Т. Г.
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