«Затверджено»
Наказом Директора ТОВ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ»
№ 03/11 від 03.11.2021
________________ Крутько М.О.

Договір про надання фінансового кредиту № ____
м. Київ

__.__.______

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ІНВЕСТРУМ», код ЄДРПОУ 42201361; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 72, (далі – «Товариство»), в особі Директора Крутько Марини Олександрівни,
що
діє
на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
та
_____________________________________паспорт серії _______ номер
_______,
реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________,
зареєстрований за адресою: __________________________________________________ (далі
– «Клієнт»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір про надання
фінансового кредиту (далі – «Договір») про наступне.


1. Предмет та строк дії Договору

1.1. Товариство надає Клієнту фінансовий кредит в розмірі ______ грн. на умовах строковості,
зворотності, платності (далі – кредит), а Клієнт зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти
за користування кредитом в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Тип кредиту: кредит. Мета отримання кредиту: на власні потреби Клієнта. Кредит надається
строком на ____ днів, тобто до ___.___.____. Строк дії Договору починається з моменту його
укладення відповідно до вимог Закону України «Про електронну комерцію» та діє до повного
виконання сторонами своїх зобов’язань.
1.3. За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству _____% (процентів) річних від суми
кредиту в розрахунку _____% (процентів) на добу.
1.4. Для Клієнта, якому Товариство вперше надає кредит, діє акційний період і нарахування процентів
в цей час здійснюється за ставкою 0,5% на добу за умови повного повернення кредиту протягом 30
днів з моменту надання кредиту.
1.5. З метою поглиблення довіри до Товариства Клієнту може бути запропонований індивідуальний
промокод для зниження стандартної процентної ставки, яка становить 2,5% на добу.
1.6. Кредит надається Клієнту в безготівковій формі у національній валюті на реквізити платіжної
банківської картки, вказаної Клієнтом.
1.7. Невід'ємною частиною цього Договору є Правила надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту фінансового кредиту, які розміщені на сайтах Товариства
- https://www.zecredit.com.ua



2. Порядок нарахування процентів та сплати заборгованості за Договором

2.1. Сторони домовилися, що повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом
здійснюватимуться згідно з Графіком платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2.2. Сума кредиту, проценти за користування кредитом, нараховані штраф та/або пеня (у разі
наявності) складають заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом
безготівкового перерахування коштів у розмірі суми заборгованості на поточний рахунок Товариства
у строк, встановлений Договором.
2.3. У разі недотримання умов встановлених пунктом 1.4. цього Договору та/або в разі пролонгації
першого кредиту, нарахування процентів здійснюється на загальних умовах за стандартною
процентною ставкою з першого дня користування кредитними коштами відповідно до пункту 1.3.
цього Договору, при цьому клієнт погоджується, що такий перерахунок процентів за користування
кредитом не є односторонньою зміною умов договору.
2.4. Якщо відповідно до пункту 1.5. цього Договору, скориставшись промокодом, Клієнт прострочить
виконання зобов’язання, або в разі пролонгації кредиту зі зниженою процентною ставкою, нараховані
згідно умов Договору проценти підлягають перерахуванню за стандартною процентною ставкою
(2,5% на добу) з першого дня користування кредитними коштами та оплаті Клієнтом в повному обсязі
на загальних умовах, при цьому Клієнт погоджується, що такий перерахунок процентів за
користування кредитом не є односторонньою зміною умов договору.
2.5. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором
здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти
за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з першого дня надання
кредиту Клієнту (перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний Клієнтом) до дня
повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування грошових коштів на поточний рахунок
Товариство) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за
кредитом.
2.6. При надходженні до Товариства коштів для виконання зобов'язань Клієнта Товариство направляє
такі кошти на погашення заборгованості в наступній послідовності:



1) у першу чергу сплачуються проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу здійснюється повернення суми кредиту.


3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Товариство має право:
3.1.1. Вимагати від Клієнта повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом в
повному обсязі, а також виконання всіх інших зобов'язань за цим Договором і додатками до нього.
3.1.2. В односторонньому порядку розірвати Договір і вимагати від Клієнта дострокового здійснення
передбачених в Договорі платежів в наступних випадках:



клієнт надав Товариству недостовірну інформацію при укладенні цього Договору;
відкриття провадження судом у справах з майновими вимогами до Клієнта, враховуючи подачу
зустрічних позовів до Клієнта, а також відкриття виконавчого провадження з майновими вимогами
до Клієнта, виявлення інших боргів або грошових зобов'язань Клієнта.



внесення інформації про Клієнта до бюро кредитних історій як негативного позичальника.

3.1.3. Стягнути заборгованість за даним Договором в примусовому порядку відповідно до чинного
законодавства України. Товариство залишає за собою право здійснити безспірне списання коштів з
банківського рахунку Позичальника для повного погашення заборгованості в разі виникнення
простроченої заборгованості.
3.1.4. Без згоди Клієнта поступитися своїм правом вимоги за даним Договором третій особі, в зв'язку,
з чим відбудеться заміна сторони – Кредитодавця за цим Договором.
3.1.5. Залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі
невиконання Клієнтом зобов’язань за Договором.
3.1.6. Звертатися до близьких осіб, представників, спадкоємців, третіх осіб у порядку та на умовах,
передбачених чинним законодавством, з метою інформування про необхідність виконання Клієнтом
зобов’язань за Договором.
3.2. Товариство зобов'язується:
3.2.1. Надавати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до якої
передбачено законодавством України (ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»).
3.2.2. Прийняти від Клієнта виконання зобов'язання за цим Договором (в тому числі дострокове) як
частинами, так і в повному обсязі.
3.2.3. Повідомляти Клієнту про зміну даних Товариства, зазначених в розділі 7 цього Договору не
пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін шляхом надсилання відповідного
повідомлення на електронну пошту Клієнта та/або смс-повідомлення.
3.2.4. Не повідомляти інформацію про укладення Клієнтом договору про споживчий кредит, його
умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною
цього договору, крім випадків повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям,
третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а
також крім випадків передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача
із дотриманням вимог чинного законодавства.
3.2.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
3.3. Клієнт має право:
3.3.1. Достроково повернути Кредит в повному обсязі, або частково, сплативши проценти за строк
фактичного користування кредитом.
3.3.2. Отримувати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до якої
передбачено законодавством України (ст. 12. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг»);
3.3.3. Продовжити строк надання кредиту, оплативши в повному обсязі нараховані проценти по
кредиту.
3.3.4. Відстрочити виконання зобов’язання на строк 7/14/30 днів, сплативши для цього проценти
відповідно до наведеного нижче розрахунку:
7 днів – 3% на добу від тіла кредиту;
14 днів – 2,5% на добу від тіла кредиту;

30 днів – 2,2% на добу від тіла кредиту.
3.3.5. У разі прострочення сплати боргу на 15 календарних днів або більше - Відстрочити виконання
зобов’язання на строк 15/30/60 днів, сплативши для цього проценти відповідно до наведеного нижче
розрахунку:
15 днів – 1,8 % на добу від тіла кредиту;
30 днів – 1,4 % на добу від тіла кредиту;
60 днів – 0,9 % на добу від тіла кредиту.
3.3.6. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір
відмовитися від Договору, Клієнт повідомляє Товариство 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 передбаченого для відмови від Договору. Протягом 7 (семи) календарних днів з
дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, Клієнт зобов’язаний повернути
Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня
одержання коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою, встановленою Договором.
3.3.7. Звернутися до Національного банку України у разі порушення Товариством, новим кредитором
та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі
порушення вимог щодо взаємодії із Клієнтом при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог
щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої
Клієнту у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
3.3.8. Інші права, передбачені цим Договором.
3.4. Клієнт зобов'язаний:
3.4.1. Надати Товариству всі документи, необхідні для укладення цього Договору та достовірну
особисту інформацію, у тому числі про свій фінансовий стан.
3.4.2. Своєчасно повернути Кредит та сплачувати проценти за користування Кредитом в порядку,
встановленому Договором;
3.4.3. Повідомляти Товариство про зміну даних Клієнта, зазначених в розділі 7 цього Договору не
пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного повідомлення
на електронну пошту Товариства, зазначену в даному Договорі;
3.4.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.


4. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору
відповідно до чинного законодавства України та Договору.
4.2. У разі порушення умов Договору та додатків до нього, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні
всі понесені збитки в повному обсязі, в тому числі витрати на юридичну допомогу для відновлення
порушеного права. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає.
4.3. У разі, якщо Клієнт не повернув кредит в строк, зазначений в п. 1.2. цього Договору та/або в
Додатку(ах) до цього Договору, проценти передбачені в п. 1.3. цього Договору продовжують

нараховуватися за кожний день користування кредитними коштами, але в будь-якому випадку не
більше 90 (дев’яноста) календарних днів, починаючи з першого дня прострочення виконання умов
Договору.
4.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів,
пошуку взаємовигідних рішень.
4.5. У разі неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, Сторона, права
або законні інтереси якої порушені, має право звернутися до суду в порядку, визначеному чинним в
Україні законодавством.


5. Попередження Позичальника про недійсність умов Договору

5.1. Після укладення 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 Договору, втрачають юридичну силу.
5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом підписання Сторонами
додатків і додаткових угод з використанням одноразового ідентифікатора відповідно до вимог Закону
України «Про електронну комерцію».
5.3. Дія Договору достроково припиняється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової
угоди, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4. Припинення або розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Товариству
наданий Кредит і сплатити нараховані проценти за користування Кредитом за фактичний термін
користування Кредитом в день припинення або розірвання Договору.


6. Інші умови

6.1. Цей Договір складений українською мовою, підписаний з використанням електронного підпису
одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».
6.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів, і
зобов'язується своєчасно у письмовій формі, по електронній пошті, повідомляти іншу Сторону про їх
зміну, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
6.3. Всі додатки та додаткові угоди, складені Сторонами в електронному вигляді і підписані з
використанням одноразового ідентифікатора, є невід'ємними частинами Договору.
6.4. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на те, щоб Графік платежів розміщувався в
електронному вигляді в Особистому Кабінеті Клієнта, зареєстрованому на веб-сторінці Товариства
- https://www.zecredit.com.ua
6.5. Недійсність окремих умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому і не
звільняє Клієнта від обов'язку повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом.
6.6. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в розділі 7 цього
Договору.

6.7. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє,
погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил надання грошових коштів у позику,
у тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства.
6.8. Клієнт підтверджує, що отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію,
зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг».
6.9. З укладенням цього Договору Клієнт надає свою однозначну, беззастережну і необмежену згоду
на обробку персональних даних, у тому числі, на їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання,
уточнення (оновлення та зміну), використання, розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування
та знищення будь-якої інформації, що стосується Клієнта.
6.10. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він, повністю усвідомлюючи свої дії, надає
свою згоду на те, що Товариство має право звернутися до близьких осіб, а також представників,
спадкоємців, третіх осіб, дані яких Клієнт на законних підставах надає Товариству, та які пов'язані з
Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими відносинами, за інформацією
щодо Клієнта, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або
виконання Клієнтом своїх зобов’язань, та/або для інформування про поточний стан заборгованості та
дати платежів, та/або реалізації своїх прав за договором.
6.11. Клієнт підтверджує, що він повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену
статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання,
поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.
6.12. Клієнт підтверджує та надає згоду на отримання його персональних даних (у разі потреби), яких
не вистачає Товариству для забезпечення належного виконання своїх обов’язків Клієнтом від
Українського бюро кредитних історій (УБКІ).


7. Реквізити та підписи Сторін

Товариство

Клієнт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ" "ІНВЕСТРУМ"
03150 Україна, місто Київ,
вул. Велика Васильківська, 72
код ЄДРПОУ 42201361
р/р UA 76 300528 0000026508000000009 в АТ "ОТП
БАНК", МФО 300528
Тел.: 38(098)188-66-36
Електронна пошта: info@zecredit.com.ua
Директор Електронний підпис (Крутько М.О.)

ПІБ:
ІПН:
Паспорт серії __ № _____, виданий
___________,
Адреса: ____________
Тел.: +380___________
Рахунок №: ___ - __xx - xxxx - __
Фізична
особа:
____________________
Електронний підпис _____

Додаток № 1 до Договору
про надання фінансового кредиту № ______________
м. Київ

__.__.____

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
«ІНВЕСТРУМ», код ЄДРПОУ 42201361; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська,
72, (далі – «Товариство»), в особі Директора Крутько Марини Олександрівни, що діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та _____________________________________паспорт серії _______ номер
_______, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________,
зареєстрований за адресою: __________________________________________________ (далі –
«Клієнт»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони» склали цей Додаток № 1 від __.__.___ (далі «Додаток») до Договору про надання фінансового кредиту № ___________ від __.__.-___ (далі «Договір») про наступне.
1.Графік платежів:
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2. Цей Додаток укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, та є
невід’ємною частиною до Договору фінансового кредиту № ________ від __.__._____


Реквізити та підписи Сторін.

Товариство
Директор Електронний підпис (Крутько М.О.)

Клієнт
Фізична
Електронний підпис

особа:

