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«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Директором ТОВ «Центрокредит»   

Наказ №1 від «31» січня 2022 року  

 

 

 

 

 

ДОГОВІР ПОЗИКИ №_____ 

(на умовах  ануїтету) 

м. Київ                                                                                                                                             «______» _________  р. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрокредит» (надалі по тексту – Позикодавець), в особі 

директора Смірнова Олексія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 

____________ (надалі по тексту – Позичальник), паспорт серії ___ № _____, виданий ___, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків_______, з іншої сторони (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо 

«Сторона»), уклали даний Договір позики (надалі по тексту – Договір) на підставі Правил надання коштів у позику, в 

тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «Центрокредит» затверджених наказом №1 від 31.01.2022 р. (надалі 

по тексту – Правила), про наступне: 

1. За цим Договором Позикодавець зобов’язується передати Позичальнику у власність грошові кошти (надалі по 

тексту – позику), на погоджений умовами Договору строк, шляхом їх перерахування на банківський картковий 

рахунок Позичальника _________, а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцю таку ж суму грошових 

коштів та сплатити Позикодавцю плату (проценти) від суми позики протягом строку позики згідно графіка платежів, 

або достроково. 

2. Параметри та умови позики, порядок повернення позики та сплати процентів: 
Дата 

надання 

позики 

Сума 

позики, 

грн. 

Строк позики/строк 

Договору 

(календарних днів) 

Процентна ставка в 

день% (фіксована) 

Орієнтовна реальна 

річна процентна 

ставка, % 

Орієнтовна загальна 

вартість позики, грн. 

      

Проценти за користування позикою нараховуються за період: з дня надання позики по кінцевий термін повернення 

позики (включно). Розрахунок процентів за користування позикою здійснюється на залишок заборгованості за 

позикою, що вказаний в Графіку платежів, виходячи з припущення, що Позичальник виконає свої зобов’язання на 

умовах та у строки, визначені у цьому Договорі. У випадку дострокового повернення частини позики, розмір 

процентів підлягає корегуванню шляхом здійснення розрахунку на фактичний залишок заборгованості за позикою, 

при цьому Позикодавець здійснює кінцевий розрахунок процентів, що підлягають оплаті, на день здійснення 

остаточного повернення позики. Проценти обчислюються, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році (метод 

фактична к-ть/ фактична к-ть). Для цілей визначення періоду для нарахування процентів на суму позики враховується 

в день його надання та день його повернення. Сплата процентів, здійснюється Позичальником в кожну планову дату 

оплати чергового платежу, що визначена в Графіку платежів за період, що передує такій даті. В будь-якому випадку, 

при повному достроковому повернені суми позики, проценти повинні сплачуватись одночасно з поверненням суми 

позики. Позичальник зобов`язаний повернути позику Позикодавцю шляхом здійснення періодичних платежів 1 раз на 

7/14 календарних днів/в місяць у сумі та у строки, визначені в Графіку платежів (надалі по тексту - «Графік платежів»), 

що надається Позикодавцем в додатку № 1 та є невід’ємною частиною цього Договору.  

У разі недостатності суми направленої для виконання грошового зобов'язання Позичальника у повному обсязі,  

сплачена Позичальником сума погашає вимоги Позикодавця у такій черговості: у першу чергу сплачуються 

прострочена до повернення сума позики та прострочені проценти за користування позикою; у другу чергу 

сплачуються сума позики та проценти за користування позикою; у третю чергу сплачуються неустойка. 

3. Обов’язки Позикодавця: 

- належним чином виконувати свої зобов`язання за цим Договором, зокрема, щодо надання позики; 

- прийняти від Позичальника або третьої особи, що діє в інтересах Позичальника, виконання зобов’язань за цим 

Договором, в тому числі сплату суми позики, процентів, можливу неустойку (пеню) та інші зобов’язання за цим 

Договором; 

- надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання умов цього Договору; 

- повідомити Позичальника про відступлення права вимоги за цим Договором третій особі протягом 10 (десяти) 

робочих днів з дати такого відступлення у спосіб, визначений умовами цього Договору;  
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- повідомити Позичальника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості 

за цим Договором протягом 10 (десяти) робочих днів з дати такого залучення у спосіб, визначений умовами цього 

Договору;   

- виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором, Правилами та/або чинним законодавством України. 

4. Права Позикодавця: 

- вимагати від Позичальника своєчасного виконання зобов’язання з повернення суми позики та сплати процентів, 

а також інших зобов’язань, передбачених цим Договором; 

- самостійно або із залученням третіх осіб, перевіряти відомості та інформацію, надану Позичальником, передавати 

відповідну інформацію в бюро кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника; 

- без додаткового погодження із Позичальником відступити право вимоги за цим Договором третій особі у разі 

невиконання Позичальником зобов’язань за цим Договором;  

- залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості за цим Договором;  

- Позикодавець має також інші права, передбачені цим Договором, Правилами та/або чинним законодавством 

України.  

5. Обов’язки Позичальника:   

- повернути позику та сплатити проценти за користування позикою відповідно до умов цього Договору;  

- надати Позикодавцю точну, повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору, а 

також не пізніше 2 (двох) календарних днів з дня виникнення відповідних змін письмово повідомити на електронну 

пошту Позикодавця про зміну будь-якої особистої інформації із наданням копій підтверджуючих документів; 

- Позичальник несе також інші зобов’язання, визначені цим Договором та/або чинним законодавством України.  

6. Права Позичальника: 

- достроково повернути позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за фактичний строк 

користування позикою; 

- протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати укладення цього Договору відмовитись від договору без 

пояснення причин, у тому числі в разі отримання суми позики. Про намір відмовитися від договору Позичальник 

повідомляє Позикодавця у письмовій формі рекомендованим листом через оператора поштового зв’язку - Укрпошта 

за місцезнаходженням Позикодавця до закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати укладення цього 

Договору. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору 

Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю суму позики, одержану згідно з цим Договором та сплатити 

проценти за користування позикою за період з дати одержання коштів до дати їх повернення. Для розрахунку 

процентів за період з дати надання позики до дати його фактичного повернення застосовується розмір процентної 

ставки зазначений в п.2 цього Договору. У випадку неповернення Позичальником суми позики та/або процентів за 

користування позикою у зазначений строк, відмова Позичальника від цього Договору вважається такою, що не 

здійснювалась і Договір продовжує діяти на умовах передбачених ним; 

- звернутися до Позикодавця з питаннями щодо виконання умов цього Договору, шляхом направлення на поштову 

адресу Позикодавця відповідної заяви/запиту;  

- відмовитись або припинити списання коштів із банківського рахунку Позичальника на користь Позикодавця, 

шляхом направлення на поштову адресу Позикодавця відповідної вимоги; 

- звернутись до Національного банку України (адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240, 

https://bank.gov.ua/) у разі порушення Позикодавцем законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі 

порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної 

поведінки); з питань захисту прав споживачів фінансових послуг до Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів (адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, тел. +38 (044) 279 12 70). 

7. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність 

передбачену цим Договором та/або чинним законодавством України. Сторона, яка порушила зобов’язання, 

звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок 

випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою 

палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

За невиконання зобов’язання щодо повернення позики та сплати процентів за нею Позикодавець має право 

нараховувати пеню на суму несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання Позичальником у розмірі 

подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, при 

цьому розмір пені не може бути більшим за 15 відсотків суми простроченого платежу.  

Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі цього Договору, не 

може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором. 

8. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що: 

- ознайомився з повною інформацією щодо Позикодавця та умов фінансових послуг; 
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- в повному обсязі отримав від Позикодавця інформацію, яка зазначена в ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 

- до моменту підписання цього Договору ознайомився з його умовами та Правилами, їх зміст, суть, об’єм 

зобов’язань сторін та наслідки укладення цього Договору, йому зрозумілі; 

- доручає Позикодавцю ініціювати списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника із 

використанням реквізитів платіжної картки, що була зазначена Позичальником при отриманні позики, сплаті 

процентів за користування, та направляти їх на виконання прострочених грошових зобов’язань Позичальника за цим 

Договором відповідно до черговості погашення заборгованості, визначеної у цьому Договорі (списання грошових 

коштів здійснюється у вигляді графіка платежів із визначеними кількістю платежів, їх розміром та періодичністю 

сплати); 

- надав дозвіл Позикодавцю на збір, обробку, зберігання та поширення його персональних даних з метою оцінки 

його кредитоспроможності, забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, інформування про 

кредитоспроможність, а також передачу в будь-який момент персональних даних Позичальника та інформації про 

укладення і виконання цього Договору в будь-якій формі третім особам, в тому числі, але не виключно, колекторським 

компаніям, у разі відступлення права вимоги за Договором або врегулювання простроченої заборгованості, з метою 

захисту прав та інтересів Позикодавця та повного виконання зобов’язань за цим Договором; 

- погоджується, що у випадку неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Позикодавець має право 

залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, відступити право вимоги за 

Договором; 

- отримав в повному обсязі інформацію про встановлені чинним законодавством України вимоги щодо взаємодії із 

Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про право на 

звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог Позикодавцем та/або 

колекторською компанією, а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у 

процесі врегулювання простроченої заборгованості; 

- отримав у контактних осіб (третіх осіб), які зазначені у заяві-анкеті, згоду на обробку їхніх персональних даних 

до моменту передачі таких персональних даних Позикодавцю та згоду на взаємодію з ними 

Позикодавцем/колекторською компанією у разі прострочення Позичальником виконання зобов’язань за цим 

Договором; 

- повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену ст.182 Кримінального кодексу України за 

незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про контактних осіб (третіх 

осіб), персональні дані яких передані Позикодавцю;    

- надав Позикодавцю дозвіл телефонувати та/або направляти йому інформаційні повідомлення, вимоги про сплату 

заборгованості та використовувати для цього будь-які доступні канали зв’язку з Позичальником, включаючи телефон, 

електронну пошту. Інформування Позичальника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої 

заборгованості або відступлення права вимоги за Договором може здійснюватися будь-яким із способів, зокрема, 

шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Позичальника/розміщення повідомлення в особистому 

кабінеті Позичальника на веб-сайті Позикодавця/надсилання текстового повідомлення на номер телефону 

Позичальника; 

- надав згоду Позикодавцю на передачу інформації про наявність простроченої заборгованості (в тому числі її 

розмір та дату виникнення) представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім 

особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію, у порядку та на умовах, 

передбачених Законом України «Про споживче кредитування». Позикодавцю заборонено повідомляти інформацію 

про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її 

розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної 

інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям споживача, третім особам, взаємодія 

з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки 

передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог Закону 

України «Про споживче кредитування»; 

- отримав інформацію про те, що продовження (пролонгація) строку користування позикою/строку договору за цим 

Договором не передбачена. 

9. Позикодавець та/або залучена ним колекторська компанія при врегулюванні простроченої заборгованості за цим 

Договором здійснюють фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої 

заборгованості з Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим 

поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на таку 

взаємодію, за допомогою звукозаписувального технічного засобу.   
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10. Підписанням цього Договору Сторони погодили, що строк позовної давності для стягнення суми позики та 

нарахованих процентів за користування позикою (чергового платежу) становить 5 (п’ять) років, строк позовної 

давності для стягнення пені становить 3 (три) роки.   

11. Зміна або припинення в односторонньому порядку договірних зобов’язань повністю або частково, а також 

одностороння відмова від їх виконання, не допускаються, окрім випадків, встановлених чинним законодавством 

України, цим Договором та/або Правилами.  

12. Правовідносини сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України та 

Правилами, які є невід’ємною частиною цього Договору.  

13. Сторони погодили, що місцем укладання та виконання цього Договору вважається місцезнаходження 

Позикодавця, а саме: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160, корпус Б. 

14. Реквізити сторін договору 

 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: 

 

ПОЗИЧАЛЬНИК: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Центрокредит» 

ЄДРПОУ 41053106 

04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160, корпус Б 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії 

ФК №872 від 21.03.2017 р. 

Ліцензія Нацкомфінпослуг від 01.06.2017 р.   

р/р IBAN №___________________________ 

в ____________________________________, 

МФО _________________ 

Адреса веб-сайту: https://centro.credit 

Телефон «гарячої лінії»: (0800) 40-71-51 

Директор О.В.Смірнов 

_________________ 

Прізвище, Ім’я, по-батькові _______  

РНОКПП:____________ 

Паспорт:_________________ 

Адреса: _____________________ 

Поштова адреса:___________________  

Телефон:__________________  

e-mail: __________________ 

Рахунок: _________________ 

 

 

 

 

 

___________________ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centro.credit/


5  

  

Додаток № 1 до Договору позики (на умовах  ануїтету) 

№ ___ від _________р. 
 

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної 

ставки за договором про споживчий кредит 

№ з/п  

 

 

 

  Види платежів за кредитом  

  

 

 

 

  

платежі за супровідні послуги  

  
 

кредитодавця  кредитного  

посередника  

(за 

наявності)  

третіх осіб   

 

 

 

 

 
 

   

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

1    Х      Х                      Х  Х  

2                                Х  Х  

3                                Х  Х  

4                                Х  Х  

5                                Х  Х  

6                                Х  Х  

7                                Х  Х  

8                                Х  Х  

9                                Х  Х  

10                                Х  Х  

11                                Х  Х  

12                                Х  Х  

13                                Х  Х  

Усього  Х                                  

 

Директор ТОВ «Центрокредит» _________________ (Смірнов О.В.) 
 

Позичальник    _______________(___________________)
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