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 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішенням загальних зборів учасників 

ТОВ «ФК «АФАЛІНА»  

від «11» серпня 2021р. 
________________________ Й.П. Сандодзе 

м.п. 

 

(примірний договір для неспоживчих 

кредитів) 
 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № ___________ 

(для юридичних та фізичних осіб та фізичних осіб підприємців) 
(нова редакція) 

 

м. _______         «___» __________ 20__ р. 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АФАЛІНА», яке 

зареєстровано в якості фінансової установи згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.03.2018р. № 370, Свідоцтво про 

реєстрацію фінансової установи ФК № 1000 від 15.03.2018р., реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ 

13103733 від 15.03.2018р., ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту від 13.04.2018р., термін дії - безстроково, в особі _________________________________, який/а діє на 

підставі ________________________ 
                                                                               посада, прізвище ім’я та по батькові                                                                                   назва документа та реквізити свідоцтва/ліцензії 

(надалі - Кредитодавець)з однієї сторони, та 

______________________________________________________________________,  
повне найменування юридичної особи або                                                                                                                                               

в особі _____________________________, який/а діє на підставі ______________________________, або прізвище, ім’я  
                                    посада, прізвище ім’я та по-батькові                                                                            назва документа  

та по-батькові, який/а діє на підставі                      (надалі - Позичальник), з іншої сторони, надалі разом іменуються  
                                                       назва документа  

як Сторони, а кожна окремо як Сторона, керуючись чинним законодавством та Правилами надання коштів у позику, в 

тому числі і на умовах фінансового кредиту, що затверджені рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «АФАЛІНА» (протокол №11/08-21-01 від 11 серпня 2021 року), уклали цей Договір фінансового кредиту (надалі –

Договір), про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитодавець передає, а Позичальник приймає у тимчасове користування, на умовах платності, строковості, 

повернення грошові кошти (надалі іменується Фінансовий кредит) у загальній сумі, яка не може бути більшою за 

суму, що становить _______________ (____________________________) гривень. 
                                                                                             сума числом та прописом 

1.2. Кредит надається в національній валюті України - гривня. 

1.3. Мета використання кредиту: ___________________________________. 
                                                                                                           вказується мета одержання коштів 

1.4. Сторони Договору погодили, що наданий Позичальнику Фінансовий кредит не є споживчим у розумінні чинного 

законодавства, що регламентує споживче кредитування. 

1.5. Забезпечення виконання Позичальником зобов'язань за даним Договором:__________________.  

      (п. 1.5. Договору заповнюється при наданні фінансового кредиту під забезпечення). 

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ.  

2.1. Фінансовий кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) у межах строку дії 

Договору. Загальний розмір Фінансового кредиту, що надається Позичальнику, на момент його видачі, не може перевищувати 

суму, зазначену в п.1.1. цього Договору.  

2.2. Фінансовий кредит надається шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Кредитодавця на рахунок Позичальника. 

Кредитодавець здійснює передачу Фінансового кредиту Позичальнику траншами, згідно поданої заявки у термін не пізніше 

десяти банківських днів з дати, що вказана у заявці. Заява подається у довільній формі і обов’язково повинна містити відомості 

про: 

 повне найменування Позичальника; 

 адреса та номери телефонів; 

 необхідну суму кредиту; 

 бажана дата отримання кредиту; 

 банківські реквізити Позичальника. 

2.3. Одержання Фінансового кредиту або його частки підтверджується фактом перерахування відповідної суми грошових коштів з 

рахунку Кредитодавця на рахунок Позичальника, що вказаний у заявці.  

2.4. За резервування Кредитодавцем кредитної лінії Позичальник сплачує йому комісійну винагороду, розмір якої становить ____% 

(_____________________) проценти від суми залишку ненаданого за договором кредиту, станом на останній день кожного  
                         число цифрами та прописом  

місяця. Комісійна винагорода нараховується Кредитодавцем в останній день кожного місяця. Сплата комісійної винагороди 

здійснюється Позичальником протягом ___________(____________________) календарних днів з початку кожного наступного 
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                              число цифрами та прописом  

місяця, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця. 

(пункт 2.4. Договору застосовується у разі кредитування у вигляді кредитної лінії у залежності від рівня кредитного ризику 

Позичальника). 

3. ОПЛАТА ЗА НАДАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ФІНАСОВИМ КРЕДИТОМ І ПОРЯДОК ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ 

3.1. На загальну суму наданого Фінансового кредиту, за строк фактичного перебування грошових коштів у розпорядженні 

Позичальника нараховуються проценти у розмірі ___,___ (_______________________) % на рік. 
                                                                      число цифрами та прописом  

3.2. Проценти за користування Фінансовим кредитом нараховуються Кредитодавцем з дати списання грошових коштів з рахунку 

Кредитодавця. 

3.3. Оплата за користування Фінсовим кредитом є фіксованою та незмінною протягом усього терміну дії Договору. 

3.4. При розрахунку процентів рік дорівнює фактичній кількості днів у році, а у місяці враховується календарна кількість днів. 

 

(необхідно обрати один з варіантів пункту 3.5. і, в залежності від обраного варіанту, - пункти 3.8., 3.9.) 

варіант 1: 

3.5. Нарахування процентів за користування Фінансовим кредитом здійснюється Кредитодавцем за кожен місяць/календарний 

квартал в останній день місяця/кварталу та в день остаточного повернення Фінансового кредиту. 
                                                                   небхідно вибрати варіант 

Або 

варіант 2:  
3.5. Нарахування процентів за користування Фінансовим кредитом здійснюється Кредитодавцем в останній день повернення 

Фінансового кредиту. 

Або 

варіант 3:  
3.5. Нарахування процентів за користування Фінансовим кредитом здійснюється Кредитодавцем у момент надання Фінансового 

кредиту. 

3.6. День повернення Фінансового кредиту у часовий інтервал при розрахунку процентів не включається / включається. 
                                                                                                                                                                                                                                                      необхідно вибрати варіант 

3.7. Порядок повернення Фінансового кредиту визначається у такий спосіб. Вся сума Фінансового кредиту повертається 

Позичальником Кредитодавцю за один банківський день до дати закінчення строку дії Договору, що вказана у п. 7.1. 

Договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця. 

 

варіант 1: 
3.8. Порядок сплати нарахованих процентів за Фінансовим кредитом визначається у такий спосіб. Сума нарахованих процентів 

сплачується Позичальником щомісячно/щокварталу, у строк до «___» числа включно кожного місяця/кварталу, що настає  

                                                                                                                                         вказати число – кінцеву дату сплати процентів 

за місяцем/кварталом за який нараховані проценти і не пізніше кінцевої дати повернення Фінансового кредиту, шляхом 

перерахування грошових коштів з рахунку Позичальника на рахунок Кредитодавця. 

3.9. Дострокове виконання своїх зобов’язань за цим Договором дозволяється. Позичальник має право достроково (повністю або 

частково) повернути суму Фінансового кредиту та сплатити нараховані проценти. У разі дострокового повернення 

Фінансового кредиту у повному обсязі та сплати процентів за фактичну кількість днів користування грошовими коштами 

зобов’язання Сторін Договору вважаються виконаними достроково. 

Або 

варіант 2:  
3.8. Порядок сплати нарахованих процентів за Фінансовим кредитом визначається у такий спосіб. Сума нарахованих процентів 

сплачується Позичальником одночасно із поверненням суми Фінансового кредиту, шляхом перерахування грошових коштів з 

рахунку Позичальника на рахунок Кредитодавця. 

3.9. Дострокове виконання своїх зобов’язань за цим Договором дозволяється. Позичальник має право достроково (повністю або 

частково) повернути суму Фінансового кредиту та сплатити нараховані проценти. У разі дострокового повернення 

Фінансового кредиту у повному обсязі та сплати процентів за фактичну кількість днів користування грошовими коштами 

зобов’язання Сторін Договору вважаються виконаними достроково. 

Або 

варіант 3:  
3.8. Порядок сплати нарахованих процентів за Фінансовим кредитом визначається у такий спосіб. Сума нарахованих процентів 

утримується Кредитодавцем із суми наданого Фінансового кредиту, у момент видачі Фінансового кредиту Позичальнику. 

3.9. Дострокове виконання своїх зобов’язань за цим Договором не дозволяється. Позичальник не має права достроково (повністю 

або частково) повернути суму Фінансового кредиту та сплатити нараховані проценти, якщо сторони не уклали додаткової 

угоди до цього Договору про інше. 

3.10. За надання Кредитодавцем Фінансового кредиту Позичальник сплачує йому комісійну винагороду, розмір якої становить 

____% (_____________________) від кожної суми наданого кредиту (траншу). Комісійна винагорода нараховується  
                            число цифрами та прописом 

       Кредитодавцем у день перерахування відповідної суми грошових коштів з рахунку Кредитодавця на рахунок Позичальника. 

      (п. 3.10. Договору заповнюється залежно від кредитного ризику Позичальника). 

3.11. Сплата комісійної винагороди за надання Фінансового кредиту здійснюється Позичальником протягом ___ (______________)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                               число цифрами та прописом 

       календарних днів після отримання Фінансового кредиту (траншу) від Кредитодавця. Сплата здійснюється шляхом 

перерахування грошових коштів з рахунку Позичальника на рахунок Кредитодавця. 

      (п. 3.11. Договору заповнюється при укладанні п.3.10. Договору). 

3.12. Сторони погодили, що у разі укладення Договору із забезпеченням (у разі необхідності забезпечення за цим Договором), що 

потребує нотаріального посвідчення, Позичальнику необхідно укласти договори щодо супровідних послуг третіх осіб, 

пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. Вартість послуг третіх осіб установлюється виключно 

такими особами. 
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        (п. 1.6. Договору заповнюється при наданні фінансового кредиту під забезпечення). 

 

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. Кредитодавець зобов'язаний у рамках цього Договору забезпечити обробку і зберігання інформації, що становить 

конфіденційну інформацію. 

4.2. Кредитодавець має право відмовитись від надання Позичальнику наступного траншу, згідно поданої ним заяви, у разі початку 

процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий 

Позичальникові Фінансовий кредит своєчасно не буде повернений.   

4.3. Кредитодавець має право вимагати дострокового повернення Фінансового кредиту та оплати процентів за весь фактичний 

строк користування Фінансовим кредитом у випадку наявності хочаб однієї із зазначених обставин: 

- використання Позичальником Фінансового кредиту не за призначенням; 

- затримання оплати Позичальником частини Фінансового кредиту та/або процентів за користування Фінансовим кредитом на 

строк, що перевищує один календарний місяць. 

4.4. У випадку невиконання з вини Кредитодавця п. 2.2. Договору в обумовлений строк, Кредитодавець зобов'язаний виплатити 

Позичальникові штраф у розмірі ____% від суми поданої заяви, у межах суми Фінансового кредиту, з урахуванням 

попередньо виданого кредиту (траншу).   

4.5. Кредитодавець має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості за цим Договором колекторську компанію 

(включену до реєстру колекторських компаній). 

4.6. Кредитодавець має право на відступлення права вимоги за даним Договором будь-кому без згоди на це Позичальника. 

Відступлення права вимоги здійснюється відповідно до законодавства України. 

4.7. Сторони домовились, що у разі наявного простроченого боргу Позичальника Кредитодавець має право звернутись одразу до 

суду за захистом своїх прав та інтересів без направлення попередньо письмової вимоги до Позичальника про повернення 

боргу. 

4.8. Кредитодавець зобов'язаний отримати письмову згоду Позичальника у разі збільшення процентної ставки за Договором. 

4.9. Кредитодавець зобов'язаний ознайомити Позичальника з нормами ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг». 

4.10. Позичальник має право у межах строку дії Договору подавати необмежену кількість заяв на отримання грошових коштів на 

умовах, визначених Договором. 

4.11. Позичальник зобов'язаний вчасно повернути суму Фінансового кредиту та сплатити проценти за користування ним та інші 

платежі, передбачені Договором. 

4.12. Позичальник зобов'язаний використовувати Фінансовий кредит за призначенням. 

4.13. Надавати Кредитодавцю документи для здійснення перевірки цільового використання Фінансового кредиту. 

4.14. За несвоєчасну сплату сум кредиту та/або процентів за користування Фінансовим кредитом у строк, що обумовлений п.п.3.7., 

3.8. Договору, Кредитодавець має право вимагати від Позичальника сплати неустойки (штрафу), у розмірі ___% від суми 

Простроченої Заборгованості.  

Кредитодавець має право нарахувати неустойку починаючи з дня, наступного за днем повернення Фінансового кредиту та 

оплати процентів, згідно п.п. 3.7., 3.8. Договору. 

Проценти на неустойку не нараховуються. Сплата (передання) неустойки не звільняє Позичальника від виконання свого 

обов'язку в натурі та не позбавляє Кредитодавця права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним 

виконанням зобов'язання. 

4.15. За несвоєчасну сплату комісійної винагороди у строк, що обумовлений п.2.4. та п. 3.11. Договору, Позичальник зобов'язаний 

сплатити Кредитодавцю у безумовному порядку (без відповідної вимоги Кредитодавця) за весь час прострочення _____ 

(__________________)% річних від простроченої суми, у порядку частини 2 статті 625 ЦК України. 
                      число цифрами та прописом 

              (п. 4.15. Договору заповнюється при наявності у договорі п.2.4., п. 3.10. та п. 3.11.).  

4.16. Позичальник зобов'язаний та несе самостійну і повну відповідальність за дійсність та точність даних, що надані 

Кредитодавцю. У разі зміни даних Позичальника, що подавалися Кредитодавцю при укладанні Договору, Позичальник 

зобов’язаний протягом п’яти робочих днів повідомити Кредитодавця про дані зміни. 

4.17. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії 

цього Договору. 

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. При виникненні між Сторонами спорів за цим Договором або у зв’язку з ним, Сторони зроблять все необхідне для 

врегулювання вказаних спорів шляхом переговорів. 

5.2. Усі спори, що пов'язані із цим Договором розглядаються в судах у встановленому чинним законодавством України порядку.  

 

6. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ  

6.1. Позичальник підтверджує, що він самостійно перед укладанням даного Договору повністю ознайомився з умовами надання 

Фінансового кредиту та погоджується з ними. 

6.2. Позичальник підтверджує надання Кредитодавцем інформації, визначеної в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до вимог чинного законодавства України. Підписанням цього 

Договору Позичальник підтверджує те, що ознайомився в повному обсязі із Правилами надання грошових коштів у вигляді 

фінансового кредиту, текст яких розміщено на веб-сторінці Кредитодавця  http://afaline.uafin.net/ та погоджується із ними в 

повному обсязі. 

6.3. Позичальник має право відмовитися від Договору у строк до моменту перерахування Кредитодавцем суми Фінанасового 

кредиту або його часини (траншу). 

6.4. Позичальник має право розірвати чи припинити Договір за умови виконання вимог пункту 6.3. цього Договору. 

 

7. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

http://afaline.uafin.net/
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7.1. Строк дії Договору становить _________ (__________) днів/місяців. Строк розпочинається з моменту підписання Сторонами 

Договору і закінчується «__» ___________ 20__ р. 

7.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань та відповідальності за його порушення, яке 

мало місце під час дії цього Договору. 

7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути 

внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

7.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього 

Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

7.5. Даний договір може бути розірваний: 

 за згодою Сторін; 

 Позичальником у випадку невидачі Кредитодавцем суми фінансового кредиту протягом 20 (двадцяти) робочих днів з 

моменту, передбаченого у п. 2.2 цього Договору по незалежним від Позичальника причинам; 

 Кредитодавцем, у випадку настання обставин, передбачених п.4.3. Договору. 

7.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього 

Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Цей Договір підписаний у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін Договору. 

8.2. Всі зміни, доповнення і Додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином 

уповноваженими представниками Сторін і є невід`ємною частиною цього Договору. 

8.3. Всі документи стосовно цього Договору, підписані Сторонами та передані за допомогою факсимільного зв’язку мають 

юридичну силу за умови наступного надання оригіналів документів. 

8.4. Сторони несуть повну 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. 

8.5. У разі визнання недійсним цього Договору на нього розповсюджуються правові наслідки недійсності кредитного договору, які 

визначені ст. 1057-1 ЦК України. 

 

9. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ: 

ТОВ «ФК «АФАЛІНА» 

яке є резидентом України, платником податку на прибуток 

підприємств та сплачує цей податок на загальних підставах за 
ставками згідно Податкового Кодексу України 

Іденифікційний номер 41822439 

Адреса:  ________________________________,  
тел./факс _______________________________ 

IBAN __________________ в ________________ 

код банку ____________ 
Директор 

 

_____________________/ ____________________ / 

м.п. 

ПОЗИЧАЛЬНИК:  

_______________________________________ 

 

 
Іденифікційний номер _________________ 

Адреса: ____________________________________ 

Тел./факс ___________________________________ 
IBAN _______________ в ________________________ 

МФО ______________  

Посада 
 

 

___________________ /_____________________/ 
м.п. 

 


