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ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНТАРГЕТ», що  здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про 
реєстрацію фінансової установи ФК № 1073 від 07.08.2018 року, виданого  
Національною комісією, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг за розпорядженням № 1389 від 07.08.2018 року  (єдрпоу 
41955906, місцезнаходження: 01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, 
будинок 42 Б), в особі директора Забровського Станіслава Володимировича, 
який діє на підставі Статуту, та 
Фізична особа (далі- Позичальник), ідентифікаційні та персональні дані 

якого  вказані у Додатку № 1  до Договору надання коштів у позику, в тому 
числі і на умовах фінансового кредиту (далі – Договір), що є невід’ємною 
частиною цього Договору, та підписання нею такого Договору,  у розумінні 
статті 12 Закону  України  «Про електронну комерцію» (далі – Закон про e-
комерцію), з іншої сторони  (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна 
окремо «Сторона»), у формі, що передбачена ст. 6 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових услуг» з 
урахуванням особливостей, встановлених Законом про e-комерцію, уклали 
цей  Договір про надання  фінансового кредиту, про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Кредитодавець надає Позичальнику фінансовий кредит в тимчасове, 
строкове, платне користування (надалі по тексту - «кредит», «позика», 
«кредитні кошти») у національній валюті України на загальну суму, яка 
визначається в  Додатку № 1, а  Позичальник зобов’язується  повернути 
вчасно кредит та сплатити проценти  за користування ним  у розмірах, що 
визначені у Додатку № 1. 
1.2. Кредит надається Позичальнику шляхом перерахування грошових  коштів 
на рахунок банківської  платіжної картки Позичальника, зареєстрованої 
Позичальником для цієї цілі в особистому кабінеті на веб-сайті Кредитодавця. 
1.3. Кредит надається Позичальнику для будь-яких його особистих потреб,  що 
не суперечить умовам цього Договору та не заборонені чинним 
законодавством України.  
1.4. Кредит надається на строк, який визначається  у  Додатку № 1. 
Позичальник зобов'язується повернути Кредит разом з нарахованими 
процентами згідно умов Договору у строк, визначений  у Додатку № 1. 
1.5. Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування 
кредитними коштами  за  фактичну  кількість календарних днів користування 
Кредитом. Проценти (процентна ставка) за користування Кредитом зазначені 
у Додатку № 1. 
1.6. Загальний розмір (сукупна вартість) Кредиту з урахуванням плати за 
користування Кредитом визначається у  Додатку №1. 

2. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 
2.1.Інформування Позичальника щодо умов надання Кредиту, ознайомлення із 
Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту, що затверджені протоколом рішення згаяних зборів 
учасників №10 від 11.05.2019 року, Кредитодавця, реєстрація та зміна 
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особистих даних, оформлення і подання Договору, зберігання укладеного 
Договору та супутніх документів, отримання або зміна будь-якої інформації  
щодо виконання Договору, оперативна комунікація з Кредитодавцем 
здійснюється виключно через веб-сайт Кредитодавця.  
Виконання грошових зобов’язань та/або  переговори з Кредитодавцем у разі 
виникнення спірних питань може здійснюватись Позичальником у іншій 
спосіб із дотриманням чинного законодавства України. 
2.2. Для отримання кредиту, передбаченого цим Договором,  Позичальник 
зобов’язаний ознайомитись з Внутрішніми правилами Кредитодавця, умовами 
цього Договору, умовами кредитування та пройти процедуру реєстрації через 
відповідний сервіс веб-сайту Кредитодавця. 
Під реєстрацією для цілей даного Договору Сторони розуміють внесення 
Позичальником на сайті Кредитодавця своїх ідентифікаційних даних у 
спеціальну форму та надання згоди на обробку персональних даних, їх 
перевірку шляхом встановлення  належності та відповідності їх Позичальнику, 
у результаті  чого, створюється аккаунт (обліковий запис) Позичальника на 
веб- сайті Кредитодавця. 
Аккаунт (обліковий запис) Позичальника являє собою набір даних про 
Позичальника, що необхідні для його аутентифікації та надання доступу до 
його особистих даних,  в тому числі Логіна і Пароля, які авторизують 
Позичальника для подальших дій на сайті Кредитодавця. 
2.3. Оформлюючи, підписуючи і направляючи Договір, Позичальник 
підтверджує, що він: 
- має необхідну правоздатність та дієздатність для укладення даного Договору, 
відносно Позичальника не порушено кримінальної справи або не відкрито 
провадження про визнання його недієздатним або обмежено дієздатним; 
- є громадянином України; 
- є резидентом України; 
- має вік від 18 до 70 років; 
-проживає на території України; 
-є власником вказаного ним під час реєстрації  на веб-сайті Кредитодавця 
рахунку банківської платіжної картки; 
- він отримав від Кредитодавця повну і достовірну інформацію про його особу 
та місцезнаходження, а також про умови отримання Кредиту; 
- ознайомлений зі своїми  правами відповідно до частини  другої статті 8 
Закону  України «Про захист персональних даних»; 
- згоден з тим, що інформація, надана йому Кредитодавцем із дотриманням 
вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує  правильне 
розуміння Позичальником  суті фінансової послуги без нав’язування її 
придбання; 
-не існують обставини, що створюють загрозу належному виконанню цього 
Договору, про які він не повідомив Кредитодавця 
-не проживає однією сім’єю із будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації 
шлюбу у розумінні статті 74 Сімейного кодексу України, або у випадку, якщо 
він проживає однією сім’єю із будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації 
шлюбу у розумінні статті 74 Сімейного кодексу України, він отримав 
відповідну згоду на укладення цього Договору та отримання Кредиту від 
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особи, з якою він проживає однією сім’єю в розумінні статті 74 Сімейного 
кодексу України; 
-усвідомлює та підтверджує, що умови цього Договору для нього зрозумілі, 
відповідають його інтересам та справедливі; 
- свідчить, що  до підписання цього Договору ознайомився з усіма умовами, на 
яких Кредитодавець здійснює кредитування, та загальною сукупною вартістю 
всіх витрат пов’язаних з отриманням Кредиту у Кредитодавця, та свідомо 
обрав умови кредитування, викладені в цьому Договорі;  
- підтверджує, що він не знаходиться під впливом омани, обману, насильства, 
погрози, зловмисної угоди або збігу тяжких для нього обставин, також 
гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним чином 
обмеженим законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим 
передбаченим чинним законодавством способом в своєму праві укладати цей 
Договір та виконувати усі умови, визначені в цьому Договорі;  
- підтверджує, що його незнання та/або не повне знання юридичної 
термінології не заважає йому повністю розуміти значення всіх пунктів 
Договору, відповідальності за підписання даного Договору  та його виконання 
та/або не виконання;  
- надає згоду на те, що Кредитодавець має право повністю або частково 
передати свої права та зобов’язання (відступити право вимоги до 
Позичальника) по цьому Договору третій особі без додаткового отримання 
згоди Позичальника; 
- надає Кредитодавцю право на збирання, оброблення, зберігання, 
використання інформації, яка складає кредитну історію Позичальника, повне 
право використовувати таємницю Кредитодавцем, що стосується виконання 
зобов’язань за цим Договором, фінансового стану, а також інформацію про те, 
чи є він клієнтом Кредитодавця, на власний розсуд для надання будь-яким 
особам, підприємствам, організаціям та установам усіх форм власності. У 
випадку розкриття Кредитодавцем інформації, яка складає кредитну історію 
та/або персональних даних Позичальника, що стосується виконання/не 
виконання зобов’язань за цим Договором, фінансового стану, а також 
інформації про те, чи є він клієнтом Кредитодавця, Позичальник не буде мати 
жодних претензій до Кредитодавця; 
-надає Кредитодавцю згоду на звернення за інформацією  про свій фінансовий 
стан, яка необхідна Кредитодавцю для прийняття рішення про реєстрацію на 
веб-сайті Кредитодавця та/або надання Кредиту, до третіх осіб, які пов’язанні 
з ним діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими 
стосунками; 
- надає Кредитодавцю беззастережну згоду (дозвіл) на обробку своїх 
персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, 
зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням Третіх осіб), 
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, 
передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням 
інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов 
даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання 
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень 
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чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним 
законодавством України або Договором; 
-надає згоду Кредитодавцю на доступ до кредитної історії та передачу 
інформації до бази даних Бюро Кредитних історій про укладений з 
Кредитодавцем Договір; 
- Кредитодавець надав інформацію, передбачену статтею 12 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 
а також те, що він ознайомлений з Внутрішніми правилами Кредитодавця; 
- не є  військовослужбовців на дату підписання  Договору та отримання 
коштів, у разі зміни статусу  зобов’язується повідомити Кредитора протягом 
трьох  календарних днів  з одночасним наданням підтверджуючих документів; 
2.4. Видача Кредиту здійснюється Кредитодавцем без участі посередників на 
підставі належним чином оформленого Договору та ідентифікації 
(верифікації) Позичальника. Будь-яка плата за розгляд Документів  
Позичальника не стягується 
2.5. Підписання Заяви-приєднання (Додаток № 1)  Позичальником за умови 
подання Позичальником  відомостей, необхідних для встановлення його особи 
є підтвердженням ознайомлення, погодження, безумовного в остаточного 
прийняття ним умов Внутрішніх правил Кредитодавця, умов Договору та 
добровільним волевиявленням щодо укладання Договору. 
2.6. Кредитодавець має право відмовити у наданні Кредиту у разі,  якщо 
здійснити ідентифікацію (верифікацію) Позичальника неможливо  або є 
підозра, що Позичальник  умисно надав  неправдиві відомості  щодо себе чи 
не надав документи, необхідні для здійснення Кредитодавцем  первинного 
фінансового моніторингу. 
Позичальник має можливість відмовитись від одержання Кредиту та 
відкликати згоду на обробку  персональних даних в будь-який момент до 
здійснення ним підписання Договору. 
У випадках, передбачених  абзацем першим і другим цього пункту, 
вважається, що Сторони не досягли згоди  з усіх істотних умов Договору  і він 
не є укладеним. 
2.7.Укладення Позичальником будь-яких інших  правочинів для отримання 
Кредиту (страхування, забезпечення, придбання додаткових послуг тощо), у 
разі погодження Договору, чи подання Позичальником інших документів, ніж 
передбачені у Внутрішніх Правилах Кредитодавця, не передбачається. В 
окремих випадках Кредитодавець  має право витребувати у Позичальника  
додаткові документи  для виконання своїх обов’язків з первинного 
фінансового моніторингу. 
2.8. Підписанням електронного Договору  у розумінні статті 12 Закону про е-
комерцію є використання електронного підпису  Позичальника одноразовим 
ідентифікатором, та введенням в Особистому кабінеті Позичальника 
унікального коду-підтвердження про схвалення Заявки-Приєднання з 
отриманого  смс - повідомлення на номер телефону, вказаним при реєстрації. 
Кожний примірник електронного Додатку № 1 з накладеним   на нього 
підписом, визначеним абзацом першим цього пункту, є оригіналом такого 
Додатку та разом із посиланням на Договір та сукупними документами щодо 
його укладення невідкладно зберігається в  Особистому кабінеті  
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Позичальника та веб-сайті Кредитодавця за адресою, що визначається 
Сторонами як вручення такого документу Позичальнику. 
2.9. Кредит вважається наданим Позичальнику з моменту перерахування 
Кредитодавцем (шляхом списання з банківського рахунку Кредитодавця) 
кредитних коштів на банківський рахунок Позичальника у розмірі, 
зазначеному в Додатку № 1.  
2.10.З моменту списання грошових коштів у розмірі наданого Кредиту  на 
користь Позичальника  за вказаними ним реквізитами Сторони 
підтверджують, що Кредитодавець виконав свої обов’язки за Договором.  
Ненадання Позичальником реквізитів рахунку банківської платіжної картки 
(надання реквізитів з помилками) чи ухилення іншим способом від отримання 
Кредиту звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення 
зобов’язання, передбаченого п. 1.2. цього Договору. 
2.11. Невикористання Позичальником наданих Кредитодавцем кредитних 
коштів не може призвести до неукладення або недійсності цього Договору. У 
будь-якому випадку, з моменту надання кредиту у розумінні    п 1.2 та п 2.9. 
цього Договору  на Позичальника покладаються зобов’язання по виконанню 
умов Договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати 
процентів, щодо яких Сторони дійшли спільної  згоди, та які, у такому 
випадку, обов’язково зазначаються у Додатку № 1. 
2.12. Договір набирає чинності з моменту його підписання Позичальником  у 
спосіб, визначений цим Договором та Внутрішніми правилами Кредитодавця. 
2.13. У разі, якщо Позичальник не виконує свої обов’язки із погашення 
кредиту та відсотків за кредитом в термін,  що зазначений у Додатку № 1,  
Кредитодавець продовжує нарахування відсотків  до дати  повного погашення 
заборговності за Договором.  
 

 3. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ 
ПРОЦЕНТІВ 

3.2 Проценти нараховуються щоденно з дня  надання Позичальнику Кредиту 
(день перерахування кредитних коштів  на банківський рахунок 
Позичальника) по дату фактичного повернення кредитних коштів 
(зарахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця). Позичальник 
зобов’язаний сплачувати проценти за користування кредитними коштами, 
виходячи із процентної  ставки, зазначеної у Додатку №1. 
3.3. Сторонами за спільною згодою в окремих випадках, на пільговий період 
(у разі його застосування) або під час проведення Кредитодавцем рекламних 
акцій (за ініціативою Кредитодавця)  може бути застосовано менший розмір 
процентної ставки, ніж визначений  у Додатку № 1. 
3.4. Позичальник може здійснювати  повернення (погашення) Кредиту та 
сплату процентів за користування кредитом (сукупну вартість Кредиту) 
шляхом безготівкового переказу  коштів  на поточний рахунок Кредитодавця, 
що вказані у реквізитах Договору та на веб-сайті Кредитодавця, шляхом 
внесення коштів  на поточний рахунок Кредитодавця  через відділення будь-
якого банку,  термінали самообслуговування,  через електронні  платіжні 
системи на веб-сайті Кредитодавця, шляхом здійснення онлайн платежів  або 
іншим зручним клієнту способом в строк, визначений в Заяві-Приєднанні. 
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3.5. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково 
повернути Кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних 
платежів. В такому разі Кредитодавець здійснює відповідне коригування 
зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення. При цьому інформація про 
графік платежів з урахуванням коригувань зберігається в Особистому кабінеті 
Позичальника на веб-сайті Кредитодавця. Проценти за користування у разі 
дострокового повернення Кредиту нараховуються Кредитором та сплачуються 
Позичальником за фактичну кількість днів користування Кредитом. 
3.6. Якщо останній день погашення Кредиту та/або  сплати процентів за 
Кредитом припадає на вихідний або святковий день, Позичальник повинен 
заздалегідь вжити заходів для своєчасного повернення  належних до сплати 
сум  з урахуванням графіку роботи банківських установ або  здійснити оплату 
через сервіси, які працюють у на вихідні або святковий день. 
3.7. Неповернення усієї суми або часткове повернення Кредиту з 
нарахованими процентами за користування ними у визначений Заявкою-
Приєданням термін  (після спливу визначеного строку) є неналежним 
виконанням  Позичальником зобов’язань за цим Договором – порушення 
зобов’язання. 
Неповернена сума Кредиту, розмір несплачених процентів за користування 
ним складають заборгованість Позичальника за Договором, актуальний розмір 
якої деталізовано відображається в Особистому кабінеті Позичальника на веб-
сайті Кредитодавця. 
У разі неповернення Кредиту та процентів за користування Кредитом  у 
встановлений у Додатку №1  строк,  Позичальник сплачує додаткові проценти    
за користування Кредитом, починаючи  з наступного дня після настання 
строку його повернення у розмірі, що  зазначений у Додатку №1,  на 
фактичний  залишок Кредиту за кожен календарний день  користування до дня 
фактичного отримання Кредитодавцем коштів на свій розрахунковий рахунок. 
Нарахування додаткових відсотків здійснюється Кредитодавцем разом із 
нарахуванням  відсотків за ставкою,  за якою  Позичальнику був виданий 
кредит та укладений Договір.  
3.8. Погашення Кредиту та процентів за користування Кредитом відбувається 
в такому порядку: в першу чергу  погашаються додаткові  проценти за 
користування Кредитом;  в другу чергу –проценти за користування Кредитом; в 
третю чергу  погашається сума Кредиту.  
3.9. Кошти вважаються поверненими з моменту їх фактичного отримання 
Кредитодавцем на свій розрахунковий рахунок  і розподіляються згідно 
черговості в день зарахування. 
3.10. У разі погашення  Позичальником суми Кредиту, процентів за 
користування ним через відділення будь-якого банку, платіжні термінали або 
інші платіжні системи, що може спричинити затримку зарахування коштів, 
ризик настання негативних наслідків  у зв’язку із невчасним отриманням  
Кредитодавцем  таких платежів несе Позичальник. 
3.11.Оплата комісії або вартості послуг посередників (розрахунково- касове 
обслуговування, комісії терміналів за переказ коштів тощо) через яких 
Позичальник здійснює  погашення, покладається  на Позичальника та не 
включається  до розміру  суми  Кредиту, процентів за користування ним. 
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Позичальник повинен враховувати вплив таких платежів на різницю сум, 
сплаченої та реально  зарахованої ним на користь  Кредитодавця. 
Кредитодавець не несе відповідальності за дії Позичальника, пов’язані із 
витратами на погашення заборгованості за Кредитом. 
3.12. Кредитодавець залишає за собою право зменшити  розмір нарахованих 
процентів або припинити нарахування процентів в односторонньому порядку, 
дане право не розповсюджується на зменшення фактично отриманої 
Позичальником суми Кредиту.  
3.13. Позичальник має право ініціювати продовження строку надання 
Кредиту. Для автоматичного продовження надання Кредиту (продовження дії 
Договору) на такий самий строк (при цьому укладання додаткового договору 
не потребується), Позичальник зобов'язаний: 
3.13.1. не пізніше періоду, визначеного у Заяві-Приєднанні як грейс-період 
(додатковий час, який дається Позичальнику на випадок, якщо він не встиг або 
не зміг повернути Кредит вчасно. Грейс-період не продовжує термін 
користування Кредитом) після настання дати повернення Кредиту в повному 
обсязі сплатити проценти за користування кредитом за весь  строк 
користування, зазначений у Додатку № 1. 
3.13.2.  в разі порушення строку користування Кредитом, зазначеного у Заяві-
Приєднанні, в повному обсязі сплатити проценти від суми несвоєчасно 
повернутого кредиту за кожний день користування. 
3.13.3. Інформація щодо наявності автоматичного продовження  Кредиту 
(продовження Договору) зазначається у  Додатку №1.  
3.14. В разі, якщо Позичальник здійснює повернення Кредиту та сплату 
нарахованих процентів за користування Кредитом протягом грейс-періоду 
після закінчення строку надання Кредиту, наведеного в Додатку №1 
нарахування додаткових процентів  у зазначений строк не проводиться. За 
інших умов, проценти нараховуються за підвищеною процентною ставкою, 
що зазначена у Додатку № 1. 
3.15. Проценти нараховуються за кожен день користування Кредитом, а саме 
за період  з дати видачі Кредиту і до дати повного погашення заборгованості 
за Кредитом включно. 
3.16. У призначенні платежу під час  повного або часткового погашення 
Кредиту через банківські установи, термінали самообслуговування чи за 
допомогою інших платіжних сервісів Позичальник повинен зазначити номер 
Договору, своє   прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер. 
3.17. Позичальник повідомлений та погоджується, що Кредитодавець має 
право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку 
Позичальника для повного погашення Заборгованості за Кредитом. 
3.18. Кредитодавець залишає за собою право зменшити процентну ставку за 
Кредитом, повідомивши про це Позичальника через Особистий кабінет, не 
менш як за три  календарні дні до дати застосування нового розміру процентів 
за користування Кредитом.  Якщо протягом трьох  календарних днів 
Позичальник не звернувся до Кредитодавця з мотивованою відмовою,  
нарахування процентів за Кредитом, починаючи з четвертого календарного 
дня здійснюється за новою ставкою. 
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4. ОБОВ’ЯЗКИ КРЕДИТОДАВЦЯ 
4.1. Кредитодавець зобов’язується:  
4.1.1. Надати Позичальнику Кредит у визначеному у Заяві-Приєданні  розміру 
за умови її погодження.. 
4.1.2. Прийняти від Позичальника або третьої особи, що діє в інтересах 
Позичальника, належне виконання зобов’язань за цим Договором (сплату 
суми Кредиту, процентів тощо). 
4.1.3. Надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання 
умов цього Договору. 
4.1.4.Належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором. 
4.1.5. Повідомити Позичальника про зміну Внутрішніх Правил шляхом 
опублікування їх нової редакції на веб-сайті Кредитодавця. 
4.1.6. Приймати до розгляду  клопотання Позичальника про реструктуризацію  
Кредиту, зменшення процентної ставки за Кредитом тощо. 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА 
5.1. Позичальник зобов’язується: 
5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі виконати зобов’язання, визначені цим 
Договором (повернути Кредит, сплатити нараховані проценти та інші платежі, 
передбачені умовами цього Договору тощо).  
5.1.2. Вказувати у відповідних формах на веб-сайті  Кредитодавця  та під час  
виконання Договору  актуальну і достовірну інформацію. 
5.1.2. Надати Кредитодавцю документи передбачені  Внутрішніми правилами 
Кредитодавця для укладання цього Договору, а за вимогою Кредитодавця (у 
разі необхідності), інші документи, що мають значення для оцінки 
фінансового стану Позичальника. 
5.1.2. Вжити всіх можливих та доступних заходів  для своєчасного виконання 
своїх зобов’язань за цим Договором.  
5.1.3. У разі зміни інформації, що надавалася Кредитодавцю при укладенні 
Договору, письмово повідомити Кредитодавця не пізніше 5 (п’яти) 
календарних днів з дня виникнення відповідних змін, шляхом надсилання 
листа на юридичну  адресу Кредитодавця, електронну пошту Кредитодавця  
та/або повідомлення  через Особистий кабінет Позичальника  на веб-сайті 
Кредитодавця. 
5.1.4. Самостійно здійснювати контроль стану заборгованості через Особистий 
кабінет на веб-сайті Кредитодавця та не допускати порушення строків 
виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором. 
5.1.5. У разі дострокового повного погашення Кредиту та процентів за 
користування ним сплатити суму, вказану у Особистому кабінеті, а у разі 
незгоди із нарахованою сумою – письмово звернутись до Кредитодавця з 
обґрунтуванням своєї пропозиції. 
5.1.6. Повідомити  протягом трьох днів про набуття статусу 
військовослужбовця. 

6. ПРАВА КРЕДИТОДАВЦЯ 
6.1. Кредитодавець має право:  
6.1.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.  
6.1.2. Відмовити  у видачі Кредиту у разі відсутності технічної 
можливості перерахувати Позичальнику кошти на банківський рахунок. 
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6.1.3. Аналізувати платоспроможність Позичальника.  
6.1.4. Зменшити розмір нарахованих процентів  в односторонньому порядку, 
дане право не розповсюджується на зменшення фактично отриманої 
Позичальником суми Кредиту. 
6.1.5.Фотографувати, зберігати та поширювати фотографії особи 
Позичальника, а у разі  порушення та/або неналежного виконання зобов’язань 
Позичальником, - передавати його фотографії правоохоронним органам та/або 
третім особам  для забезпечення належного виконання  його обов’язків  перед 
Кредитодавцем. 
6.1.5.  У разі  неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань без 
узгодження із ним передавати інформацію про нього третім особам, в тому 
числі Бюро кредитних історій. 
6.1.6. У випадку порушення Позичальником строків повернення кредиту 
Кредитодавець має право: 

 без згоди  Позичальника залучати третіх осіб до роботи із стягнення 
простроченої заборгованості; 

 без згоди Позичальника  передати третім особам своє право грошової 
вимоги шляхом  укладання  відповідного Договору разом  із 
персональними та ідентифікуючими даними Позичальника, який 
прострочив зобов’язання; 

 передати відомості та персональні дані Позичальника до бази даних 
Бюро кредитних історій к інформацію про негативну кредитну історію 
такого Позичальника; 

 проводити  за погодженням із Позичальником реструктуризацію 
заборгованості за Договором; 

 здійснити безспірне/договірне списання грошових коштів з 
банківського рахунку Позичальника. 

6.1.7. Вимагати від Позичальника дострокового повернення   Кредиту, сплати 
процентів за користування  Кредитом в наступних випадках: 

 Позичальник надав Кредитодавцю недостовірні відомості для укладення 
цього Договору; 

 Внесення негативної інформації  про Позичальника  до  Бюро кредитних 
історій; 

 Відкриття провадження судом по справам  з майновими вимогами до 
Позичальника, враховуючи подання зустрічних позовів відносно  
Позичальника, виявлення інших боргів  Позичальника. 

6.1.8. Зменшити процентну ставку за Кредитом, повідомивши про це 
Позичальника через Особистий кабінет, не менш як за три  календарні дні до 
дати застосування нового розміру процентів за користування Кредитом. 

 
7. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА 

7.1. Позичальник має право:  
7.1.1. Звертатися письмово до Кредитодавця з проханням про 
реструктуризацію заборгованості або зменшення процентної ставки  за 
Кредитом при виникненні незалежних від нього обставин, тимчасових 
фінансових або інших обставин. 
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7.1.2. Достроково повністю або частково повернути (погасити) Кредит за цим 
Договором.  
7.1.3.Протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору, відмовитись 
від такого Договору без пояснення причин, в тому числі в разі отримання ним 
грошових коштів. У такому випадку Позичальник  зобов’язаний  повернути  
суму отриманого Кредиту  та нараховані проценти за користування Кредитом 
відповідно до кількості днів користування. 
7.1.3. Отримати інформацію з питань виконання умов цього Договору. 
7.1.4. Приймати участь у рекламних та/або маркетингових акціях і заходах,  
які проводяться Кредитодавцем, за умови  відповідності умовам і критеріям 
цих акцій і заходів. 
7.1.5. Мотивовано відмовити  Кредитодавцю протягом трьох календарних днів 
з дня отримання пропозиції  в зменшенні процентної ставки за  Кредитом. 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором 
Сторони несуть відповідальність згідно даного Договору та/або чинного 
законодавства України.  
8.2. Строк позовної давності за цим Договором встановлюється Сторонами в 5 
(п’ять) років, у тому числі на вимоги з повернення процентів за користування 
кредитними коштами та суми заборгованості по кредиту, з урахуванням 
встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, відсотків за 
користування чужими коштами, упущеної вигоди, сплати пені за час 
прострочення виконання грошового зобов’язання та всіх видатків, понесених 
Кредитодавцем під час виконання  умов цього Договору. 
сплати пені за час прострочення виконання грошового зобов’язання.  
8.3. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії 
цього Договору, всі права і обов'язки щодо цього Договору переходять до його 
спадкоємців.  
8.4. Сторони погодили, що Позичальник не звільняється від повернення 
кредиту в повному обсязі та/або частині (тіло кредиту, нараховані проценти 
тощо) при настанні різних обставин, в тому числі від незалежних від нього 
(втрата роботи, фінансові труднощі, хвороба, перебування за кордоном тощо).  
8.5. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності 
за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань, які мали місце під 
час дії цього Договору. 
8.6.  Сторони погодили, що всі витрати, пов’язані з розглядом справ в судових 
інстанціях з питань  примусового стягнення кредиту та інших платежів, 
покладається на Позичальника. 
8.7. Сторони домовились, що нарахування та отримання Кредитодавцем  
додаткових процентів за прострочення заборгованості Позичальника за 
Кредитом  є правом, а не обов’язком Кредитодавця. 
8.8. За надання неправдивих відомостей щодо  наявності на дату підписання  
договору  статусу військовослужбовця  та порушення терміну повідомлення 
про набуття статусу військовослужбовця сплати штраф у розмірі 5% 
заборгованості за тілом кредиту.  
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9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1. Спірні питання за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом 
переговорів, якщо дійти згоди шляхом переговорів не можливо, такі спори, 
розбіжності або вимоги, підлягають остаточному вирішенню в суді згідно 
норм діючого законодавства України.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
10.1. Цей електронний Договір  з урахуванням особливостей, визначених 
частиною шостою статті 11 Закону про е-комерцію, вважається укладеним з 
моменту одержання Кредитодавцем відповіді про прийняття його пропозиції 
Позичальником у вигляді Заявки-Приєднання  та переказу суми Кредиту на 
рахунок банківської платіжної картки Позичальника.  Цей електронний 
Договір, відповідно до положень статті 12 Закону про                              е-
комерцію, є таким, що за правовими наслідками  прирівнюється  до Договору, 
укладеного у письмовій формі. 
10.2. Позичальник зобов’язаний зберігати сувору конфіденційність стосовно 
умов Договору, а також технічну, комерційну, фінансову та іншу інформацію 
про Кредитодавця, отриману у результаті укладення цього Договору. 
10.3. При зміні кредитної політики  відповідно рішень Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Національного Банку України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сфері ринків 
фінансових послуг, та/або Кредитодавця, Кредитодавцем пропонується 
Позичальнику  внесення змін та доповнень до Договору. У разі відмови 
Позичальником від підписання відповідних змін, Позичальник зобов’язується 
погасити всю суму заборгованості з урахуванням відсотків – негайно.  
10.4. Сторони погодили, що зобов’язання Позичальника за цим Договором не 
є    таким, що нерозривно пов’язані із особою Позичальника, та можуть бути 
виконані  як самим Позичальником, так і будь-якою третьою особою  (у тому 
числі спадкоємцями Позичальника). 
10.5. Місцем укладання Договору із Позичальником є місцезнаходження 
Кредитодавця: 01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 42 Б 
10.6. Даний Договір  складено   українською мовою, з урахуванням положень 
пункту 2.8 цього Договору. 
10.7.Укладанням та підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, 
що він ознайомлений з умовами надання Кредиту, Внутрішніми правилами 
Кредитодавця, а також повідомлений про загальний розмір (суму) і тип 
кредиту, його строк дії, розмір і тип процентної ставки  та інші елементи 
вартості Кредиту за Договором. 
10.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 
цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються невідкладно повідомляти іншу 
Сторону про їх зміну: 
- Кредитодавець повідомляє Позичальника про такі зміни шляхом 
опублікування на веб-сайті Кредитодавця та /або направлення повідомлення в 
Особистий кабінет Позичальника; 
- Позичальник повідомляє у будь-якій спосіб  зазначений  в  п. 10.16 цього 
Договору.  
10.11.Згідно статей 207, 633, 1047 Цивільного кодексу України та статей 11, 
12, 13 Закону Про е-комерцію, підписання Позичальником відбувається 
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шляхом використання електронного підпису, одноразовим ідентифікатором в 
Особистому кабінеті Позичальника на веб-сайті Кредитодавця.  
Виконання вищезазначених дій означає прийняття Позичальником всіх умов 
Договору та його укладання в електронному вигляді, що згідно п. 12 статі 11 
Закону Про е-комерцію  прирівнюється до укладення Договору в письмовому 
вигляді, у зв’язку з чим створює для Позичальника та Кредитодавця такі ж 
правові зобов’язання та наслідки. 
10.12. Назви розділів цього Договору використовується лише для зручності та 
жодним чином не впливають на їх зміст  та тлумачення. 
10.13. Сторони погодили, у разі, якщо будь-яке положення цього Договору є, 
або буде визнаним як недійсне, це не призведе до недійсності інших положень 
або Договору в цілому. В такому випадку Сторони зобов`язуються недійсні 
положення, замінити дійсними, які будуть відповідати цілям та змісту цього 
Договору, а також тлумачитися і застосовуватися таким чином, щоб досягти 
економічного результату, максимально близького до того, по відношенню до 
якого у Сторін існували наміри при першому укладанні Договору.  
10.14. Правовідносини Сторін, що не врегулюванні цим Договором, 
регулюються чинним законодавством України та Внутрішніми правилами 
Кредитодавця. 
10.15. З питань виконання договірних зобов’язань за цим Договором 
Позичальник може використовувати такі способи комунікації: 
- надіслання електронного повідомлення (з доданням скан-копій оригіналів 
документів) на електронну адресу: 
-направлення листа  Укрпоштою за адресою Кредитодавця; 
- повідомлення за телефоном гарячої лінії Кредитодавця з подальшим 
виконанням рекомендацій представника Кредитодавця. 

11.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
11.1. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковою 
угодою та підписуються Сторонами у порядку, передбаченому для укладення 
цього Договору з урахуванням вимог Закону про е-комерцію 
11.2. Дія Договору припиняється та Договір втрачає чинність у разі якщо:  
11.2.1. Позичальник виконав в повному обсязі обов’язки за даним 
Договором.  
11.2.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, але 
в будь-якому разі Позичальник повинен виконати всі зобов’язання за цим 
Договором в повному обсязі.  
 

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ДОГОВОРУ 
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КРЕДИТОДАВЕЦЬ 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНТАРГЕТ» 
ЄДРПОУ 41955906 
01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ 
ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 
42 Б  
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК 
26504052601527 
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ 
КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ 
МФО 300711 
 
 
Директор 
 
__________С.В. Забровський 
МП 

ПОЗИЧАЛЬНИК 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові) 
Документ, що підтверджує особу_______________ 
Серія ___№______, виданий____________________ 
_____________________________________________ 
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний номер)_______________ 
Контактні телефони____________________________ 
Адреса електронної пошти______________________ 
 
 
 
____________________________________________ 
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Додаток № 1  
До Примірного Договору  

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми 
«Microcash» (нова редакція) 

                                                                                    (надалі – Додаток №1) 
 

                                                                                                                       
  

                          ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ № _________________ 
До Примірного Договору 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми 
«Microcash» 

                                                                                                                                           
«____» __________________20__року  

 
Я, Прізвище, Ім’я та по – батькові 
(далі- Позичальник)  

  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний 
номер)  

  

Документ, що засвідчує особу (серія, 
номер, ким та коли був виданий) 

  

Контактні телефони  
Адреса  електронної  пошти   
 

 

Інші відомості  
 
1. Керуючись ст. 634 Цивільні кодекси України, дає свою згоду на приєднання 
до Внутрішніх правил,  Договору Кредитодавця,  форма яких опублікована на 
веб-сайті Кредитодавця за адресою microcash.com.ua 
 
2. Погоджуюсь отримати Кредит та виконувати умови Договору і 
підтверджую, що всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують 
додаткового тлумачення.  
3. Підписанням Договору і Додатків до нього, керуючись Законом України 
«Про захист персональних даних», підтверджую надання беззастережної згоди 
(дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, 
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за 
зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення 
(розповсюдження, реалізацію, передачу Третім особам для роботи із звернення 
стягнення заборгованості за Договором у разі неналежного його виконання без 
будь-якого попереднього попередження мене про передачу таких даних), 
знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних 
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(автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору 
на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за цим Договором і дотримання положень чинного законодавства 
України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України 
або Договором. Також я надаю беззаперечну згоду Кредитодавцю на 
інформування шляхом направлення мені текстових, голосових та/або 
аудіовізуальних  повідомлень, у тому числі автоматизованих, про стан 
виконання Договору, рекламні акції та пропозиції Кредитодавця, а також на 
здійснення аудіо запису  таких повідомлень. Також надаю свою беззастережну 
згоду на збір, використання, зберігання, поширення, передачу, інформації про 
мене, що визначена у статі 7 Закону України «Про організацію формування та 
обігу кредитних історій», через бюро кредитних історій. Зазначена вище згода 
надана до повного виконання  мною зобов’язань за Договором, якщо 
законодавством України не визначено інший строк. 
4. Підписанням Договору і Додатків до нього  у відповідності до положень 
частини шостої статті 11 та статті 12 Закону України «Про електронну 
комерцію», підтверджую укладання Договору   на наступних умовах: 
 4.1. Сума Кредиту (загальний розмір наданого кредиту): 
_________________________________ грн.  
4.2. Строк надання Кредиту з ____________________ по _________________на 
__________ календарних днів.  
4.3. Проценти (процентна ставка) за користування Кредитом: 
4.3.1.Проценти  нараховуються на суму Кредиту (а у разі часткового 
погашення - на непогашену частину) та встановлюються у розмірі ___%_____, 
але не менше__ грн. 
4.3.2. Процентна ставка є фіксованою 
4.3.3 Додаткові проценти за прострочення заборгованості за Кредитом 
встановлюються у розмірі____% 
4.3.4. Акційний процент, якщо застосовується, то дорівнює ___% в день але не 
менше ніж___ грн., та діє перші ___днів. 
4.4. Повернення Кредиту (сума Кредиту  та проценти за користування ним) 
здійснюється не пізніше останнього дня користування Кредитом, а 
саме:_______________20___року. 
4.5. Грейс-період ___ днів. 
4.6 Наявність автоматичного продовження  Кредиту (продовження Договору) 
___Так____Ні 
4.6. Графік платежів: 
Цим графіком встановляється періодичність та розміри  платежів 
Позичальника з  повернення суми Кредиту та сплати процентів за 
користування ним, а саме: 
Дата  Залишок Нараховані 

проценти  
До сплати  

 Сума 
кредиту 

  

Всього    
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5. Cвоїм підписом підтверджую, що вся інформація у  Договорі є достовірною, 
повною, що мені відомий зміст статей 190, 192, 209, 222 Кримінального 
Кодексу України щодо відповідальності за неподання недостовірної 
інформації з метою отримання  Кредиту.   
6. Підтверджую,  що ознайомлений(на) з умовами кредитування, наявними та 
можливими схемами кредитування з описом відмінностей ніж ними,  в тому 
числі  між зобов’язаннями споживача, перевагами, недоліками  між ними,  
також щодо  можливої суми кредиту, умов, строку, на який  він  може бути 
наданий, мети, для якої він може бути використаний,  різні варіанти 
повернення кредиту, включаючи кількість  платежів, суму платежів їх частоту 
та обсяги, можливість та умови дострокового погашення. Я також був(ла) 
ознайомлений(на)  з загальною сумою (сукупною вартістю) кредиту (з усіма 
зборами,  окремими та/або  сукупними платежем), вся інформація  була мені 
надана  та погоджуюсь  з наданою інформацією. Інформація надана  мені в 
повному обсязі  та відповідає  інформації на веб-сайті Кредитодавця 
microcash.com.ua. 
Я надаю розпорядження на безспірне/договірне списання грошових коштів з 
рахунку своєї банківської платіжної картки з метою погашення суми 
заборгованості у разі несвоєчасного виконання своїх  зобов’язань за 
Договором щодо повернення суми отриманого Кредиту та процентів 
користування ним.  
7. Підписанням Договору  я 
_______________________________________________ ознайомився (лась) з 
Внутрішніми правилами, умовами, викладеними в Договорі на веб-сайті 
Кредитодавця microcash.com.ua, положеннями Законів України «Про захист 
прав споживачів», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового  знищення»; 
отримав(ла) інформацію передбачену  частиною 2 статті 12 Закону України 
«Про фінансові послуги  та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 
зобов’язуюсь  самостійно  відстежувати  всі зміни, які будуть вноситись до 
вищевказаних документів. ,  
Зміст  вищезазначених законів України та статей 6, 207, 526,  527,  529,  530,  
536,  549,  611, 612, 627, 633, 634 та параграфу першого Глави 71 Цивільного 
Кодексу України мені зрозумілий, із зразками підписів уповноваженої особи 
Кредитодавця ознайомлений(на) та надаю згоду щодо письмової/електронної 
форми Договору.   
8.  Я,___________________підтверджую, шо після підписання  Заявки-
приєднання до Договору  між мною та Кредитодавцем було укладено Договір, 
примірник Заявки-приєднання та Договір  зберігаються в моєму Особистому 
Кабінеті на веб-сайті Кредитодавця microcash.com.ua і мною отриманий.  
 
 



18 
 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНТАРГЕТ» 
ЄДРПОУ 41955906 
01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА 
ФРАНКА, БУДИНОК 42 Б  
Поточний рахунок 26504052601527 
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ 
КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ 
МФО 300711 
 
 
Директор 
 
______________С.В. Забровський 
МП 

ПОЗИЧАЛЬНИК 
_________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові) 
Документ, що підтверджує 
особу_______________ 
Серія ___№______, 
виданий____________________ 
__________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний 
номер)_______________ 
Контактні 
телефони____________________________ 
Адреса електронної 
пошти______________________ 
 
_________________________________________ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


