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ТИПОВИЙ ДОГОВІР
НАДАННЯ ОНЛАЙН ПОЗИКИ

м. Київ

«__» ________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС
ГРУП» (далі – "Товариство" в усіх відмінках), в особі Директора Горкуна Артема Олександровича,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, та громадянин України __________________, паспорт
серії____ №_______ , виданий ____________________________, РНОКПП__________________,
зареєстрований за адресою____________________________ (далі – «Позичальник» в усіх
відмінках), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей Договір надання коштів у позику
№ ___________від __.__.____року (далі – «Договір» в усіх відмінках) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1.
Товариство надає Позичальнику грошові кошти в позику в розмірі ___ ( ) грн. 00 коп. (далі –
позика), а Позичальник зобов’язується повернути позику та сплатити проценти за користування нею
відповідно до умов, зазначених у Договорі. Позика надається на умовах строковості, зворотності та
платності.
1.2. Позика надається строком на __ днів.
1.3. Сторони погодили наступну фіксовану процентну ставку за користування позикою:
1.3.1. Стандартна процента ставка становить ___ % від суми позики за кожний день користування
позикою (__ % річних).
1.3.2. Знижена процента ставка становить ___ % від суми позики за кожний день користування
позикою (__ % річних).
1.3.3. Знижена процентна ставка застосовується на умовах: проведення акцій Товариством,
Програми лояльності Товариства, тощо.
1.4. Орієнтована реальна річна процентна ставка на дату укладення Договору складає:
- за стандартною ставкою ___% річних.
- за зниженою ставкою ___ % річних
Орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення договору складає:
- за стандартною ставкою _______ гривень.
- за зниженою ставкою ________ гривень.
1.5.
Нарахування процентів за користування Позикою здійснюється за кожний день користування
Позикою, починаючи з першого дня надання позики.
1.6. У разі, якщо Позичальник не повернув позику повністю або частково, після спливу Пільгового
періоду з дати закінчення строку позики (настання Терміну платежу), строк надання позики
автоматично продовжується на такий самий строк на умовах стандартної процентної ставки, за
умови сплати ним нарахованих процентів та пені (але в будь-якому разі така автоматична
пролонгація можлива не більше ніж 3 рази).
1.7.
Розрахунок сукупної вартості Позики та Термін платежу зазначені в Графіку розрахунків,
який є невід'ємною частиною цього Договору.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ ТА НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ

2.1.
Позика надається шляхом перерахування Товариством грошових коштів на банківський
картковий рахунок Позичальника.
2.2.
Нарахування процентів за Договором здійснюється на залишок фактичної заборгованості за
позикою.
2.3.
Проценти за користування позикою нараховуються щоденно, починаючи з дня надання
позики (перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок Позичальника) в межах
строку користування Позикою.
2.4.
Заборгованість за Договором, яка підлягає сплаті (поверненню) складається з: суми позики,
процентів за користування позикою, пені (у разі наявності).
2.5.
За Договором встановлена наступна черговість погашення заборгованості при отриманні
грошових коштів від Позичальника:
2.5.1. на погашення нарахованої пені;
2.5.2. на погашення нарахованих процентів за позикою;
2.5.3. на повернення суми позики.
2.6.
У випадку, якщо сума сплати заборгованості складається із залишком копійок, такий залишок
копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а Позичальник зобов'язаний
сплатити заборгованість за Договором з урахуванням такого округлення.
2.7. У разі порушення Позичальником строків виконання зобов'язань за Договором:
2.7.1. протягом Пільгового періоду з 1 (першого) по 3 (третій) день прострочення виконання
зобов’язань Позичальника, нарахування процентів, Товариством може не здійснюватись;
2.7.2. з 4 (четвертого) дня прострочення заборгованості Товариство визнає заборгованість за
Позикою проблемною, розпочинає роботу по стягненню заборгованості та здійснюється щоденне
нарахування процентів за користування Позикою за стандартною процентною ставкою.
3. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ НАДАННЯ ПОЗИКИ (ПРОЛОНГАЦІЯ)
3.1. Позичальник має право самостійно ініціювати продовження строку користування позикою. Для
цього він зобов'язаний у повному обсязі сплатити нараховані на дату пролонгації проценти та пеню
за користування позикою.
У такому разі строк користування позикою автоматично продовжується (пролонгується) з дати
внесення необхідної суми грошових коштів на такий самий строк та на стандартних (не акційних)
умовах, які діють у Товаристві на дату такої пролонгації (при цьому укладання додаткового договору
не потребується).
3.2. У разі продовження строку користування позикою (пролонгації) Позичальник зобов'язаний
сплатити Товариству проценти за користування позикою у розмірі стандартної процентної ставки
Товариства, діючої на дату пролонгації, починаючи з дня продовження строку користування позикою
(пролонгації), у межах продовженого строку надання позики. Пролонгація дії Договору укладеного із
застосуванням зниженої процентної ставки відбувається на умовах застосування стандартної
процентної ставки. При цьому Позичальник розуміє та надає згоду Товариству, що така зміна
процентної ставки не є односторонньою зміною умов договору.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ПОЗИЧАЛЬНИКА
4.1. Товариство має право:
4.1.1. вимагати від Позичальника повернення позики, сплати процентів за користування позикою та
виконання усіх інших встановлених Договором зобов’язань;
4.1.2. вимагати від Позичальника дострокового повернення позики, сплати процентів за
користування позикою уразі виявлення факту надання Позичальником недостовірної інформації при
реєстрації на сайті Товариства та/або поданні заявки на отримання позики, та/або отримання
негативної інформації про Позичальника від бюро кредитних історій як негативного Позичальника;
4.1.3. вимагати від обслуговуючого банку Позичальника, за допомогою відповідного розрахункового
документу одностороннього та остаточного списання загальної суми заборгованих за цим Договором
платежів з рахунку/платіжної картки Позичальника. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає

Товариству повний законний дозвіл в односторонньому порядку дебетувати з рахунків Позичальника
у будь-яких банках суми будь-яких заборгованих платежів за цим Договором чи будь-якими змінами
чи доповненнями до нього;
4.1.4. відмовити у видачі Позики у разі технічної неможливості перерахувати кошти Позичальнику;
4.1.5. укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будь-якою
третьою особою.
4.1.6. інші права, передбачені Договором та чинним законодавством.
4.2.
Товариство зобов’язане:
4.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове
- як частинами, так і в повному обсязі);
4.2.2. на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та
інформацію, право на отримання якої закріплено законодавством України;
4.2.3. повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених у розділі 7 Договору в 3-денний строк
з моменту виникнення таких змін;
4.2.4. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.
4.3. Позичальник має право:
4.3.1. достроково повернути позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за
користування позикою, виходячи з фактичного залишку суми позики та строку користування позикою;
4.3.2. доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Товариством та інформації, право
на отримання якої закріплено законодавством України;
4.3.3. звернутися до Товариства з проханням про продовження (пролонгацію) строку надання позики
та строку дії договору.
4.4. Позичальник зобов’язаний:
4.4.1. у встановлений Договором строк повернути позику та сплатити проценти за користування нею;
4.4.2. повідомляти Товариство про зміну даних, зазначених у розділі 7 Договору в 3 (три) денний
строк з моменту виникнення таких змін;
4.4.3. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного
законодавства України та цього Договору.
5.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.3. У випадку повернення суми позики та сплати процентів за користування позикою протягом 3
(трьох) днів, після закінчення визначеного пунктом 1.2 або пунктом 1.6 цього Договору строку
користування позикою, пеня за несвоєчасне виконання Позичальником зобов'язань за договором не
нараховується.
5.4. У випадку прострочення повернення суми позики та/або сплати процентів за користування
позикою Товариство, починаючи з 4 (четвертого) дня прострочення має право нараховувати, а
Позичальник зобов’язаний сплатити Товариству пеню у розмірі __% ( ) від суми позики за кожний
день прострочення.
5.5. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення Позики та/або сплати
процентів за цим Договором та у разі, якщо йому встановлена Знижена процентна ставка за
користування Позикою, Товариство має право нарахувати Позичальнику пеню у розмірі різниці між
Стандартною процентною ставкою та Зниженою процентною ставкою від суми Позики за кожен день
користування Позикою, починаючи з першого дня користування Позикою до першого дня порушення
Позичальником умов Договору
5.6. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним
повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають
врегулюванню шляхом переговорів.
5.7. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий
спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.8. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового
зобов'язання повернути позику та сплатити проценти за користування позикою.
6. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ
6.1.
Невід'ємною частиною цього Договору є Внутрішні Правила надання онлайн позик, ТОВ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» та Політика конфіденційності, захисту та обробки
персональних даних ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП», які розміщені на сайті
www.groshik.com.
6.2.
Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному
для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. Датою укладання Договору між
Товариством і Позичальником є дата його підписання.
6.3.
Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання
Сторонами додаткових договорів (за винятком випадку, зазначеного у пунктах 3.1–3.2 цього
Договору).
6.4.

Позичальник підтверджує, що:

6.4.1. інформація надана Товариством з дотриманням вимог законодавства України та забезпечує
правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;
6.4.2. отримав Позику не на споживчі цілі;
6.4.3. отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію, вимоги надання якої
передбачені в законодавстві України;
6.4.4. ознайомлений та згоден з «Внутрішніми Правилами надання онлайн позик, ТОВ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП», «Політикою конфіденційності, захисту та обробки персональних
даних ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП», які розміщені на сайті Товариства
www.groshik.com
6.5. Сторони підтверджують, що даний електронний Договір та всі додатки до нього мають таку саму
юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними
підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
6.6. Позичальник підтверджує, що:
- надав згоду на передачу персональних даних третім особам, з якими Товариство перебуває в
договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Товариства здійснювати свої
зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України;
- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника
перед Товариством на підставі цього Договору, Товариство має право передати персональні дані
Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, кредитним
установам, колекторським компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення
Заборгованості за Договором, пені, збитків та інших засобів правового статусу;
- надав згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов'язані з Позичальником родинними, особистими, діловими,
професійними або іншими стосунками у соціальному бутті Позичальника;
- діє зі згоди другого з подружжя;
- надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, на
передачу своїх персональних даних в бюро кредитних історій, на отримання та їх обробку з метою
оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором, а
також захисту прав та інтересів Товариства.
6.7. Дія Договору припиняється та Договір може бути достроково розірваний у випадках
передбачених чинним законодавством та цим Договором.
6.8. Місцем виконання цього Договору є місце знаходження Товариства.
6.9. Строк дії договору складає __ днів, але в будь-якому разі цей Договір діє до повного виконання
Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором.

6.10. Позичальник 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".

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ТОВАРИСТВО

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»

ПІБ Позичальника

Місцезнаходження: 01033, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, буд.44, оф.101
код ЄДРПОУ: 39744713
п/р _____________________
в ________________ МФО: ___________
Тел.: 0 800 330 525
email: info@groshik.com
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Не є платником ПДВ

Паспорт серії _____ №__________, виданий
____________________________________
РНОКПП____________________________
Місце реєстрації ______________________
_____________________________________
Адреса електронної пошти______________
Телефон____________________

Директор
Електронний підпис
/Горкун А.О./

Позичальник Електронний підпис
/

/

Додаток №1 до Договору

№ ________ від __.__.20__р.

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

Сторони погодили наступний Графік розрахунків:
Термін платежу

Сума Позики, грн.

Нарахований процент До сплати (разом)

Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін,
та є невід’ємною частиною Договору №___________від __.__.20__р.
ТОВАРИСТВО

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»

ПІБ Позичальника

Місцезнаходження: 01033, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, буд.44, оф.101
код ЄДРПОУ: 39744713
п/р _____________________
в ________________ МФО: ___________
Тел.: 0 800 330 525
email: info@groshik.com
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Не є платником ПДВ

Паспорт серії _____ №__________, виданий
____________________________________
РНОКПП____________________________
Місце реєстрації ______________________
_____________________________________
Адреса електронної пошти______________
Телефон____________________

Директор
Електронний підпис
/Горкун А.О./

Позичальник Електронний підпис
/
/

Додаток №2 до Договору
№ ________ від __.__.20__р.

Види платежів за позикою

за
обслуговування
кредитної
заборгованості

комісія
за
надання
позики

інші послуги комісійний інша плата
кредитодавця- збір
за послуги
кредитного
посередника-

за
послуги послуги
послуги
розрахунково- нотаріуса оцінювача страховика
касове
обслуговування

інші
послуги
третіх
осіб

Реальна річна процентна ставка,
%
Загальна вартість позики, грн

№ з/п

Дата надання позики/дата
платежу
Кількість днів у розрахунковому
періоді
Чиста сума розики/сума
платежу за розрахунковий
період, грн

Розрахунок загальної вартості позики та реальної річної процентної ставки за договором (стандартна ставка)

7

8

9

12

16

17

18

Х

Х

2

Х

Х

3

Х

Х

...

Х

Х

n

Х

Х

1

2

1

3

4

сума позики за
проценти за
договором/погашення користування
суми позики
позикою

5

Х

6

платежі за додаткові та супутні послуги
Товариства

кредитного посередника
(за наявності)

10

11

третіх осіб

13

14

15

Х

Усього Х

Цей Розрахунок загальної вартості позики та реальної річної процентної ставки за договором укладений у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної зі Сторін, та є невід’ємною частиною Договору №___________від __.__.20__р..
ТОВАРИСТВО

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
Місцезнаходження: 01033, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, буд.44, оф.101
код ЄДРПОУ: 39744713
п/р _____________________
в ________________ МФО: ___________
Тел.: 0 800 330 525
email: info@groshik.com
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Не є платником ПДВ

ПІБ Позичальника
Паспорт
серії
_____
№__________,
____________________________________
РНОКПП____________________________
Місце реєстрації ______________________
_____________________________________
Адреса електронної пошти______________
Телефон____________________

Директор
Електронний підпис
/Горкун А.О./

Позичальник Електронний підпис
/
/

виданий

Додаток №3 до Договору
№ ________ від __.__.20__р.

Види платежів за позикою

за
обслуговування
кредитної
заборгованості

комісія
за
надання
позики

інші послуги комісійний інша плата
кредитодавця- збір
за послуги
кредитного
посередника-

за
послуги послуги
послуги
розрахунково- нотаріуса оцінювача страховика
касове
обслуговування

інші
послуги
третіх
осіб

Реальна річна процентна ставка,
%
Загальна вартість позики, грн

№ з/п

Дата надання позики/дата
платежу
Кількість днів у розрахунковому
періоді
Чиста сума розики/сума
платежу за розрахунковий
період, грн

Розрахунок загальної вартості позики та реальної річної процентної ставки за договором (знижена ставка)

7

8

9

12

16

17

18

Х

Х

2

Х

Х

3

Х

Х

...

Х

Х

n

Х

Х

1

2

1

3

4

сума позики за
проценти за
договором/погашення користування
суми позики
позикою

5

Х

6

платежі за додаткові та супутні послуги
Товариства

кредитного посередника
(за наявності)

10

11

третіх осіб

13

14

15

Х

Усього Х

Цей Розрахунок загальної вартості позики та реальної річної процентної ставки за договором укладений у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної зі Сторін, та є невід’ємною частиною Договору №___________від __.__.20__р..
ТОВАРИСТВО

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
Місцезнаходження: 01033, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, буд.44, оф.101
код ЄДРПОУ: 39744713
п/р _____________________
в ________________ МФО: ___________
Тел.: 0 800 330 525
email: info@groshik.com
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Не є платником ПДВ

ПІБ Позичальника
Паспорт
серії
_____
№__________,
____________________________________
РНОКПП____________________________
Місце реєстрації ______________________
_____________________________________
Адреса електронної пошти______________
Телефон____________________

Директор
Електронний підпис
/Горкун А.О./

Позичальник Електронний підпис
/
/

виданий

