Додаток
до Правил надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «АРТУА»
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
м. ______

"___" ____________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТУА»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _________ місцезнаходження: _____________(надалі іменується
"Фінансова установа") в особі Директора _____________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_______________________________________________________________(надалі іменується "Позичальник")
(вказати найменування або ПІБ, місцезнаходження (адресу) та реквізити сторони)

в особі_______________________________________________________________________, що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові повноважної фізичної особи, що підписує договір)

______________________з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

"Сторона", уклали цей Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (надалі
іменується "Договір") про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ
ВИРАЗІ.
1.1. Фінансова установа надає Позичальникові на умовах визначених цим Договором, у власність кошти
у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (надалі – фінансова послуга) у розмірі
_________________ (_________________________) гривень, з оплатою по процентній ставці
___________(________________) процентів річних, а Позичальник зобов’язується повернути кошти за
фінансовою послугою та сплатити проценти.
1.2. Фінансова послуга, отримана Позичальником за даним Договором, використовуються за цільовим
призначенням: для _________________________________________________________________________.
1.3. У разі отримання Позичальником від Фінансової установи фінансової послуги у вигляді споживчого
кредиту, визначається тип кредиту, у вигляді ______________ (а саме: кредит, кредитна лінія, кредитування
рахунку, тощо).
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ, ТА ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ. ПОРЯДОК
ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ КОШТІВ ТА
УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ФІНАНСОВОЮ ПОСЛУГОЮ.
2.1. Видача коштів за фінансовою послугою відповідно до цього Договору провадиться на підставі
письмової заяви Позичальника, за узгодженням з Фінансовою установою з «__________» ___________
20_____р. Кошти за фінансовою послугою передаються Фінансовою установою Позичальнику у безготівковій
формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Строком
внесення коштів вважається день перерахування коштів з поточного рахунку Фінансової установи на поточний
рахунок Позичальника.
2.2. Позичальник зобов'язується повністю повернути кошти, отримані за фінансовою послугою
відповідно до цього Договору, до «__________» ___________ 20_____р. Погашення провадиться шляхом
зарахування відповідної суми на поточний рахунок Фінансової установи, визначений розділом 13 цього
Договору. Сума коштів вважається поверненою в день зарахування коштів на поточний рахунок Фінансової
установи.
2.3. Позичальник зобов'язується щомісяця, у строк до «_______» числа кожного місяця, провадити в
складі щомісячного платежу по фінансовій послузі погашення заборгованості за отримані кошти за фінансовою
послугою у розмірі, установленому в Графіку погашення коштів за фінансовою послугою та сплати процентів
за користування коштами за фінансовою послугою до Договору (надалі - Графік погашення фінансової
послуги).
2.4. Позичальник має право на дострокове погашення фінансової послуги, у випадку часткового
щомісячного погашення заборгованості за отримані кошти за фінансовою послугою у сумі, що перевищує
щомісячний платіж за фінансовою послугою або повністю достроково повернути кошти за фінансовою
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послугою. Позичальник не звільняється від зобов'язання провадити щомісячне погашення наступних
щомісячних платежів за фінансовою послугою в повному обсязі у разі дострокового погашення частини
фінансової послуги. Позичальник має право письмово звернутися до Фінансової установи з проханням
здійснити йому відповідне коригування зобов’язань, у разі дострокового повернення Позичальником частини
фінансової послуги, у бік їх зменшення та надати йому новий графік платежів.
Позичальник у разі дострокового повернення фінансової послуги сплачує Фінансовій установі проценти
за користування фінансовою послугою та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням
фінансової послуги, за період фактичного користування фінансовою послугою.
2.5. У разі затримання Позичальником сплати частини фінансової послуги та/або процентів
щонайменше на один календарний місяць, а за фінансовою послугою, забезпеченою іпотекою, та за фінансовою
послугою на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці Фінансова установа має право вимагати
повернення фінансової послуги, строк виплати якої ще не настав, в повному обсязі.
Фінансова установа зобов’язана у письмовій формі повідомити Позичальника про таку затримку із
зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо Фінансова установа відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати
яких не настав, або повернення фінансової послуги, такі платежі або повернення фінансової послуги
здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за фінансовою послугою, забезпеченою
іпотекою, та за фінансовою послугою на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від
Фінансової установи повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне
порушення умов цього Договору, вимога Фінансової установи втрачає чинність.
2.6. У випадку, якщо сплачені Позичальником кошти недостатні для погашення виниклої до цього
моменту загальної суми заборгованості, то погашення заборгованості провадиться в наступній черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума фінансової послуги та прострочені
проценти за користування фінансовою послугою;
2) у другу чергу сплачуються сума фінансової послуги та проценти за користування фінансовою послугою;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.
2.7.Встановлений Договором розмір процентної ставки не може бути збільшено в односторонньому
порядку.
3. СУКУПНА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА
ПРОЦЕНТІВ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ, РЕАЛЬНА РІЧНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА.
3.1. Позичальник сплачує Фінансовій установі проценти за користування коштами, отриманими за
фінансовою послугою у валюті – гривня України, по фіксованій процентній ставці, яка визначена в п. 1.1. цього
Договору. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії Договору.
3.2. Сукупна вартість фінансової послуги (або загальні витрати Позичальника у разі отримання
фінансової послуги – споживчого кредиту) з урахуванням процентної ставки за фінансовою послугою та
вартості всіх послуг, повязаних з оформленням, одержанням і обслуговуванням цього Договору, а саме:
витрати реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача, тощо, становить _________________
(_________________________) гривень, що складає ______ % сукупної вартості фінансової послуги, тобто
реальну річну процентну ставку за цим Договором, які розподіляються у наступному відсотковому
співідношенні:
основний борг за фінансовою послугою ____%;
нараховані проценти за фінансовою послугою ____%;
інші витрати на оформлення та обслуговування цього Договору ____%, які можуть бути окремо
розписані на вимогу Позичальника.
За цим Договором реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових
актів органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг та включє в себе загальні
витрати за фінансовою послугою.
Фінансова установа застерігає, що обчислена реальна річна процентна ставка базується на наступних
припущеннях:
- цей Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та Фінансова установа і Позикодавець
виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі;
- використання інших способів надання фінансової послуги та/або зміна інших вищезазначених умов
надання фінансової послуги можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та
орієнтовної загальної вартості фінансової послуги для Позикодавця.
3.3. Нарахування процентів за фінансовою послугою провадиться Фінансовою установою за період з
моменту списання коштів за фінансовою послугою з поточного рахунку Фінансової установи до моменту
повернення коштів на поточний рахунок Фінансової установи.
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3.4. Нарахування процентів провадиться один раз на місяць на залишок заборгованості Позичальника за
період з першого по останнє число місяця в останній робочий день місяця нарахування.
3.5. Датою сплати процентів відповідно до цього Договору є день зарахування необхідної суми на
поточний рахунок Фінансової установи. Позичальник повинен сплачувати нараховані проценти Фінансовою
установою за отриману фінансову послугу відповідно до Графіку погашення фінансової послуги разом з
погашенням заборгованості за фінансовою послугою в строки, визначені п. 2.3. цього Договору.
4. УМОВИ ТА ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ.
4.1. У разі якщо, фінансова послуга, яка надається Фінансовою установою Позичальникку, у формі
кредиту, чи споживчого кредиту, то забезпеченням виконання зобов'язань за даним Договором є
________________________________________________________________________________________________
________ (найменування предмета застави: устаткування, товари в обороті, транспортний засіб...) відповідно до
додатково укладеного договору застави.
4.2. Додатковим забезпеченням зобов'язань за цим Договором, за умови погодження Сторін, може бути
поручительство, яке оформлюється договором Поруки.
У забезпечення виконання зобов'язань за даним Договором можуть укладатися інші договори, не
зазначені у даному пункті.
4.3. Позичальник зобов'язується застрахувати на весь період дії даного Договору на користь Фінансової
установи предмет застави, переданий у забезпечення виконання зобов'язань за даним Договором, на умовах,
погоджених з Фінансовою установою.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ (НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ
ВИКОНАННЯ) УМОВ ДОГОВОРУ.
5.1. У випадку несвоєчасного повернення коштів, отриманих за фінансовою послугою або несвоєчасної
сплати процентів за користування коштами за фінансовою послугою, як у випадку настання строку повернення
вищезазначених коштів (їхньої частини) та/або настання строку сплати процентів, так і у випадку виникнення
відповідно до умов даного Договору зобов'язання Позичальника достроково повернути отримані кошти за
фінансовою послугою та сплатити проценти, Фінансова установа має право видати наказ про примусову оплату
боргового зобов'язання.
5.2. У разі несплати коштів за фінансовою послугою та/або процентів у період, визначений цим
Договором, сума зобов'язань по погашенню фінансової послуги та/або процентів з наступного за останнім
для сплати днем вважається простроченою.
5.3. За порушення строків повернення фінансової послуги (крім споживчого кредиту) та процентів
Позичальник повинен сплачувати Фінансовій установі додатково до встановленої процентної ставки:
•
за прострочку повернення фінансової послуги (крім споживчого кредиту) - пеню з розрахунку
подвійної річної облікової ставки НБУ, що діяла за період, за який сплачується пеня, за кожний день
прострочення платежу та сплачує штраф за кожний випадок прострочення платежу в розмірі ____ %
(______) процентів від суми простроченого платежу при простроченні платежу понад _________
банківських днів;
•
за прострочку повернення процентів (крім споживчого кредиту) - пеню з розрахунку подвійної річної
облікової ставки НБУ, що діяла за період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення
платежу та сплачує штраф за кожний випадок прострочення в розмірі _____ % (_______) процентів від
суми простроченого платежу при простроченні платежу понад _______ банківських днів.
У разі невиконання зобов’язання за фінансовою послугою (споживчий кредит) щодо повернення такої
фінансової послуги та процентів за нею, Позичальник повинен сплатити Фінансовій установі подвійну облікову
ставку НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більше ніж 15 відсотків суми простроченого
платежу.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником за
фінансовою послугою (споживчий кредит), не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником
за Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.
5.4. Фінансова установа має право відмовити Позичальникові в продовженні терміну дії даного
Договору, а також вимагати дострокового повернення коштів, отриманих за фінансовою послугою (крім
споживчого кредиту) та оплати нарахованих процентів по них, у наступних випадках:

Позичальник надав Фінансовій установі підроблені документи або будь-які документи, що
містять неправдиві відомості;

судом порушена справа про банкрутство відносно Позичальника, поручителя та/або майнового
поручителя (у разі укладення відповідних договорів);

в інших випадках, визначених чинним законодавством України.
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5.5. За прострочення повернення коштів, отриманих за фінансовою послугою (крім споживчого
кредиту), та(і)/або сплати проценти, Позичальник на вимогу Фінансової установи зобов’язаний сплатити суму
боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від
простроченої суми.
5.6. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
6.1. Фінансова установа має право:
6.1.1. на отримання процентів за цим Договором;
6.1.2. на повернення коштів, отриманих за фінансовою послугою у повному обсязі;
6.1.3. на забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором;
6.1.4. на звернення стягнення на предмет застави (в разі укладення такого договору);
6.1.5. аналізу та перевірки достовірності первинних документів, що підтверджують цільове
використання фінансової послуги;
6.1.6. аналізу документів Позичальника, що підтверджують його платоспроможність;
6.1.7. вимагати дострокового повернення коштів, отриманих за фінансовою послугою та нарахованих
процентів за цим Договором у разі порушення Позичальником зобов’язань за цим Договором;
6.1.8. Інші права, передбачені чиним законодавством України.
6.2. Фінансова установа зобов'язана:
6.2.1. передати Позичальнику у строки та у розмірі передбаченому цим Договором кошти за
фінансовою послугою;
6.2.2. 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;
6.2.3. надати інформацію Позичальнику до укладення договору відповідно до Закону України «Про
споживче кредитування».
6.3. Позичальник має право:
6.3.1. розпоряджатися переданими коштами за фінансовою послугою за цільовим призначенням
вказаним в пункті 1.2. цього Договору;
6.3.2. вимагати передачі коштів за фінансовою послугою у строки та у розмірі, передбачені цим
Договором;
6.3.3. доступу до інформації щодо діяльності Фінансової установи у відповідності та обсягах,
передбачених ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг».
6.3.4. Інші права, передбачені чиним законодавством України.
6.4. Позичальник зобов'язаний:
6.4.1. повернути отримані кошти за фінансовою послугою у строки та у розмірі, передбачені цим
Договором;
6.4.2. сплатити проценти за цим Договором;
6.4.3. застрахувати на весь період дії даного Договору на користь Фінансової установи предмет застави,
переданий у забезпечення виконання зобов'язань за даним Договором, на умовах, погоджених з Фінансовою
установою (за умови укладення договору застави).
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим договором, та/або додатковими угодами, якщо невиконання зобов'язань мало місце
внаслідок непереборної сили (пожежа, повені, землетрус, інші стихійні лиха, війна та воєнні дії, блокада та
інші), які не дозволяють економічно беззбитково виконати сторонами свої зобов'язання і безпосередньо
вплинули на можливість виконання цього Договору та/або додаткових угод, не могли бути усунені розумними і
економічно вигідними діями сторін. При цьому строк виконання зобов'язань сторонами відстрочується
відповідно до часу, протягом якого мали місце такі обставини.
7.2.
Сторона для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором та/або
додатковими угодами, повинна негайно сповістити в письмовій формі іншу Сторону про настання чи
припинення таких обставин, але не пізніше 3-х днів після настання чи припинення цих обставин.
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7.3.
Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової
Палати України або іншого уповноваженого державного органу.
7.4.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання обставин
непереборної сили веде до втрати права посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє від
відповідальності.
8. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ (СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ)
8.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору щодо надання
фінансової послуги (споживчий кредит) відмовитися від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в
разі отримання ним грошових коштів.
8.2. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє Фінансову установу 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 строку, встановленого п. 8.1. цього Договору.
Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і
підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
8.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору
Позичальник зобов’язаний повернути Фінансовій установі грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та
сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим
Договором на поточний рахунок Фінансової установи, який зазначений в розділі 13 цього Договору. Датою
перерахування грошових коштів Фінансовій установі вважається дата відправлення грошових коштів
Позичальником.
8.4. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього
Договору.
8.5. Відмова від цього Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх
послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання фінансової послуги (споживчого кредиту), укладених
Позичальником. Фінансова установа 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 цього Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови
Позичальника від цього Договору у порядку, визначеному законодавством.
8.6. Фінансова установа відповідно до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України
та внутрішніми документами такої Фінансової установи до моменту укладення Договору проводить оцінку
кредитоспроможності Позичальника шляхом здійснення запитів інформації, документів від Позичальника та
законного отримання інформації з інших джерел.
Фінансова установа має право відмовити Позичальникові в укладенні Договору у разі ненадання
Позичальником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються чинним
законодавством України або внутрішніми документами Фінансової установи. Таке рішення в письмовому
вигляді, до моменту укладання Договору, приймається відповідальною особою або відповідним органом
Фінансової установи, згідно внутрішніх документів Фінансової установи та доводиться до відома
Позичальника.
8.7. Фінансова установа або Позичальник мають право відмовитися від укладення Договору в інших
випадках, визначених Законом України «Про споживче кредитування» та чинним законодавством України.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та
скріплення печатками Сторін (у разі наявності).
9.2. Строк дії цього Договору складає __________________ (днів, місяців, років), починає свій перебіг у
момент, визначений у п. 9.1 цього Договору, та закінчується «___» _____________ _______р.
9.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час дії цього Договору.
10. ПОРЯДОК ЗМІНИ, ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.
10.1.Даний 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.
10.2.Даний Договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін, при цьому Сторони
підписують відповідну додаткову угоду.
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10.3.Дострокове припинення Договору можливо з ініціативи кожної із Сторін, за умови письмового
попередження іншої Сторони щонайменш як за 30 календарних днів до передбачуваної дати припинення
Договору. У цьому разі Позичальник зобов’язаний повернути кошти Фінансовій установі на її поточний
рахунок, отримані за фінансовою послугою та нарахованими процентами.
10.4.Фінансова установа має право достроково розірвати даний Договір (окрім надання фінансової
послуги – споживчого кредиту) відповідно до п. 5.4. цього Договору, повідомивши письмово Позичальника за
30 календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору. У цьому разі Позичальник зобов’язаний
повернути кошти Фінансовій установі на її поточний рахунок, отримані за фінансовою послугою та
нарахованими процентами.
10.5.Позичальник має право протягом чотирнадцяти днів відкликати свою згоду на укладення цього
Договору про надання фінансової послуги без пояснення причин, відповідно до розділу 8 цього Договору.
10.6.Цей Договір вважається припиненим 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 України.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства
України.
11.4. 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.
11.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською
мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - один для Позичальника та 2 для
Фінансової установи.
12. ПІДТВЕРДЖЕННЯ.
12.1. Підтвердження, що Позичальник ознайомлений з нормами ч. 2 статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правилами надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТУА»
___________________________________________________________________________________________
(Позичальник)
12.2. Підтвердження, що Позичальник, який отримав фінансову послугу (споживчий кредит)
отримав від Фінансової установи до укладення цього Договору інформацію передбачену ст. 9 Закону
України «Про споживче кредитування»
___________________________________________________________________________________________
(Позичальник)
13. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
ФІНАНСОВА УСТАНОВА
ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АРТУА»
Місцезнаходження: _________;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ____________;
Банківські реквізити: п/р ___________ в ________,
МФО __________;

________________________________
(найменування/ПІБ)
______________________________________
(місцезнаходження, адреса)
______________________________________
(реквізити)
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Тел./факс: __________.
Директор
_________________________ (______________)

м.п.

__________________ ( __________ )

м.п.
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Графік
погашення коштів за фінансовою послугою та сплати процентів
за користування коштами за фінансовою послугою
до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
№________ від ________________.
м. Київ

«___» __________ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТУА»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____________, місцезнаходження: __________, в особі Директора
_________________,
що
діє
на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
та
________________________________________________________________________________________в особі
(вказати найменування або ПІБ, місцезнаходження (адресу) та реквізити сторони)

________________________________________що діє на підставі _________________________ з іншої сторони,
(вказати посаду, ПІБ повноважної фізичної особи, що підписує договір) (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", домовились, що сплата процентів
та інших платежів здійснюється Позичальником щомісячно відповідно до наступного Графіку платежів:

Місяць

Сума сплати
процентів,
грн.

Сума
повернення
фінансової
послуги, грн.

Загальна сума
погашення
заборгованості, грн.

Всього

ФІНАНСОВА УСТАНОВА

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ______________________________________
«АРТУА»
(найменування/ПІБ)
Місцезнаходження: ___________________;
______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ___________;
(місцезнаходження, адреса)
Банківські реквізити: п/р ___________ в ________,
______________________________________
МФО _______;
(реквізити)
Тел./факс: ____________.
Директор
_________________________ (______________)

__________________ ( __________ )

м.п.

м.п.
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