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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

 
Наказом № 160822/1 

Директора ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»   
від 16 серпня 2022 року 

    
Директор 

ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» 
Артем ГОРКУН 

________________ 
 

Набрання чинності з 17 серпня 2022 року 
 

                                      
                                       ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №_________ 

 

м. Київ                                                                                    «__» ________ 20__ р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ 
ФІНАНС ГРУП» (далі – "Кредитодавець" в усіх відмінках), в особі Директора Горкуна 
Артема Олександровича, який 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 Кредитний договір № ___________від 
__.__.____року (далі – «Договір» в усіх відмінках) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти (далі – Кредит) в розмірі та на 
умовах, встановлених цим Договором та Правилами надання фінансових послуг 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС 
ГРУП» (надалі – Правила), а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплатити 
проценти за користування ним відповідно до умов, встановлених цим Договором та 
Правилами. Кредит надається на умовах строковості, зворотності та платності. 

Сума Кредиту (загальний розмір) складає: ___(   ) грн. 00 коп. Тип кредиту – кредит. 

1.2. Кредит надається строком на __ днів.  

Дата надання Кредиту (дата безготівкового переказу коштів на користь банка-еквайра для 
подальшого зарахування на картковий рахунок Позичальника) – дд.мм.рррр. 

Дата повернення Кредиту та процентів за ним – дд.мм.рррр. 

1.3. Сторони погодили наступну фіксовану процентну ставку за користування Кредитом на 
весь строк кредитування: 

1.3.1. Стандартна процентна ставка становить ___ % від фактичної заборгованості по 
сумі Кредиту за кожний день користування Кредитом (__ % річних). 

1.3.2. Знижена процентна ставка становить ___ % від фактичної заборгованості по сумі 
Кредиту за кожний день користування Кредитом (__ % річних). 

1.3.3. Знижена процентна ставка застосовується на умовах проведення акцій 
Кредитодавцем, Програми лояльності Кредитодавця, тощо. Якщо числовий показник в 
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п.1.3.2 Договору зазначено, Знижена процентна ставка за користування Кредитом 
застосовується на весь строк кредитування, з урахуванням п.3.2 Договору. 

1.3.4. Якщо числового показника в п.1.3.2 Договору не зазначено, Знижена процентна 
ставка за користування Кредитом не застосовується. В такому випадку пункти Договору 
відносно Зниженої процентної ставки юридичної сили не мають. 

1.4. Орієнтована реальна річна процентна ставка на дату укладення Договору складає: 

- за стандартною процентною ставкою ___% річних. 

- за зниженою процентною ставкою ___ % річних. 

Орієнтовна загальна вартість Кредиту на дату укладення Договору складає: 

- за стандартною процентною ставкою _______ гривень. 

- за зниженою процентною ставкою ________ гривень. 

1.5. Розмір та дата платежу суми Кредиту, процентів за користування, база розрахунку та 
порядок обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту на 
дату укладення цього Договору зазначені в Додатку 1 до цього Договору, що є 
невід'ємною частиною цього Договору. Строк кредитування може бути продовжено у 
порядку та на умовах визначених в Розділі 3 цього Договору.  

1.6. Мета отримання Кредиту: на споживчі (особисті) потреби. 

1.7. Цей Договір не потребує укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, 
пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням Кредиту. Відсутні супровідні 
послуг, що надаються Кредитодавцем під час укладення Договору. 

1.8. Зобов’язання за Договором не забезпечуються заставою та не укладається окремий 
договір застави. 

1.9. Кредитодавець здійснив ідентифікацію та верифікацію Позичальника шляхом 
отримання через Систему BankID НБУ його ідентифікаційних даних.  

1.10. Договір укладено з використанням вебсайту Кредитодавця з доменним ім’ям 
https://groshik.com. 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ 

2.1. Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування Кредитодавцем 
грошових коштів у рахунок Кредиту на банківський картковий рахунок Позичальника за 
реквізитами платіжної картки № XXXXXX******XXXX. 

2.2. Нарахування процентів за Договором здійснюється на залишок фактичної 
заборгованості по сумі Кредиту. 

2.3. Проценти за користування Кредитом нараховуються щоденно за кожний день 
користування Кредитом, починаючи з дня надання Кредиту (перерахування грошових 
коштів на банківський картковий рахунок Позичальника) в межах строку користування 
Кредитом. 

2.4. Заборгованість за Договором, яка підлягає сплаті (поверненню) складається з: 
суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, пені (у разі наявності). 

2.5. У випадку прострочення сплати заборгованості, повернення Кредиту 
Кредитодавцю та сплата процентів здійснюється у черговості, яка визначається 
Правилами, які діють на дату укладання цього Договору, текст яких розміщений на 
вебсайті Кредитодавця www.groshik.com.  

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 

http://www.groshik.com/
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Позичальник зобов'язаний сплатити заборгованість за Договором з урахуванням такого 
округлення. 

2.7.  У разі якщо Позичальнику була встановлена Знижена процентна ставка за 
користування Кредитом в п.1.3 цього Договору, то у випадку не повернення суми Кредиту 
та не сплати процентів за користування Кредитом у строк, зазначений в п.1.2 цього 
Договору, Кредитодавець має право здійснити перерахунок нарахованих процентів 
за весь строк кредитування із застосуванням Стандартної процентної ставки, 
починаючи з першого дня користування Кредитом до першого дня порушення 
Позичальником умов Договору. При цьому Позичальник розуміє та надає згоду 
Кредитодавцю, що така зміна процентної ставки не є односторонньою зміною умов 
Договору, та що застосування Стандартної процентної ставки не можна вважати зміною 
процентної ставки, а проведені перерахунки змінами у бік погіршення для Позичальника, 
оскільки надання Кредиту за цим Договором здійснюється саме на умовах стандартної 
процентної ставки, а застосування Зниженої процентної ставки – це індивідуальна 
пропозиція від Кредитодавця Позичальнику. 

3. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ КРЕДИТУВАННЯ (ПРОЛОНГАЦІЯ) 

3.1. Позичальник має право самостійно ініціювати продовження строку кредитування. Для 
цього він зобов'язаний у повному обсязі сплатити нараховані на дату пролонгації 
проценти та пеню (у разі наявності) за користування Кредитом. 

У такому разі строк кредитування продовжується (пролонгується) з дати сплатити 
нарахованих на дату пролонгації процентів та пені (у разі наявності) за користування 
Кредитом на умовах, які будуть діяти у Кредитодавця на дату такої пролонгації шляхом 
укладання додаткової угоди до Договору. 

3.2. У разі продовження строку кредитування за Кредитом, до якого була встановлена в 
п.1.3 Договору Знижена процентна ставка за користування Кредитом, Позичальник 
зобов'язаний сплатити Кредитодавцю проценти за користування Кредитом у розмірі 
Стандартної процентної ставки, починаючи з першого дня користування Кредитом та до 
дати пролонгації. Пролонгація строку кредитування за Кредитом, до якого була 
застосована Знижена процентна ставка, відбувається на умовах застосування 
Стандартної процентної ставки, яка буде діяти у Кредитодавця на дату такої пролонгації 
При цьому Позичальник розуміє та надає згоду Кредитодавцю, що така зміна процентної 
ставки не є односторонньою зміною умов Договору. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КРЕДИТОДАВЦЯ ТА ПОЗИЧАЛЬНИКА 

4.1. Кредитодавець має право: 

4.1.1. вимагати від Позичальника повернення Кредиту, сплати процентів за користування 
Кредитом та виконання усіх інших встановлених Договором зобов’язань; 

4.1.2. вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту, сплати процентів за 
користування Кредитом у разі затримання Позичальником сплати частини Кредиту та/або 
процентів щонайменше на один календарний місяць; 

4.1.3. відмовити у видачі Кредиту у разі технічної неможливості перерахувати кошти 
Позичальнику; 

4.1.4. передати будь-якій третій особі свої права кредитора за правочином відступлення 
права вимоги без згоди Позичальника; 

4.1.5. звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону 
України «Про споживче кредитування», з метою інформування про необхідність виконання 
Позичальником зобов'язань за Договором; 

4.1.6. інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України. 

4.2. Кредитодавець зобов’язаний: 
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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 8 Договору в 3 
(три) денний строк з моменту виникнення таких змін; 

4.2.4. повідомити Позичальника про відступлення права вимоги за Договором протягом 10 
робочих днів із дати такого відступлення; 

4.2.5. здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання 
простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Позичальником, його близькими 
особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми 
особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку 
взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, а також 
Кредитодавець зобов’язаний попереджати зазначених осіб про таке фіксування. Цей 
обов’язок розповсюджується на нового кредитора або колекторську компанію  в разі 
залучення; 

4.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством 
України. 

4.3. Позичальник має право: 

4.3.1. достроково повернути Кредит як в повному обсязі, так і частинами, сплативши 
проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичної заборгованості по сумі 
Кредиту та строку фактичного користування Кредитом; 

4.3.2. доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Кредитодавцем та 
інформації, право на отримання якої закріплено законодавством України; 

4.3.3. звернутися до Кредитодавця з проханням про продовження (пролонгацію) строку 
кредитування та строку дії Договору; 

4.3.4. відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів з дня укладення цього 
Договору (у разі відмови від Договору Позичальник повертає суму Кредиту та сплачує 
проценти за період із дня одержання Кредиту до дня його повернення за процентною 
ставкою, установленою цим Договором); 

4.3.5. на звернення до Національного банку України у разі недотримання вимог чинного 
законодавства України Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською 
компанією; 

4.3.6. на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі 
врегулювання простроченої заборгованості; 

4.3.7. звернутися до Кредитодавця з питань виконання Сторонами умов Договору із 
зауваженнями, скаргами, пропозиціями, заявами або клопотаннями про реалізацію своїх 
прав і законних інтересів, а також зі скаргами про можливе їх порушення. Таке звернення 
викладається в усній або письмовій формах. Звернення може бути подано/ направлено на 
розгляд до Кредитодавця у будь-який спосіб, а саме: 
- поштою: вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 101, Київ, 01033. Звернення повинно 
бути підписано Позичальником; 
- email на info@groshik.com. Звернення повинно бути оформлене згідно Закону 
України "Про звернення громадян" № 393/96-ВР від 02.10.1996 р. (із змінами); 
- зателефонувати до Відділу підтримки клієнтів за номером 0 800 330 525; 
- залишити звернення в особистому кабінеті Позичальника на вебсайті 
Кредитодавця www.groshik.com (надалі – Особистий кабінет); 
-           особисто звернутися за місцезнаходженням Кредитодавця. 

mailto:info@groshik.com
http://www.groshik.com/
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4.4. Позичальник зобов’язаний: 

4.4.1. у встановлений Договором строк повернути Кредит та сплатити проценти за 
користування ним; 

4.4.2. повідомляти Кредитодавця про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3 
(три) денний строк з моменту виникнення таких змін; 

4.4.3. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством 
України.  

5. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ 
ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 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 Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом 
протягом 3 (трьох) днів, після закінчення строку кредитування, пеня за несвоєчасне 
виконання Позичальником зобов'язань за Договором не нараховується. 

5.4. У випадку прострочення повернення суми Кредиту та/або сплати процентів за 
користування Кредитом Кредитодавець, починаючи з 4 (четвертого) дня прострочення 
має право нараховувати, а Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю пеню у 
розмірі __% (  ) від суми Кредиту за кожний день прострочення. 

Розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку 
України, що діятиме у період, за який сплачуватиметься пеня, та не може бути більшою за 
15 відсотків суми простроченого платежу.5.5. 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. 

5.6. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення 
переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним 
законодавством України. 

5.7. 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 Кредит та сплатити проценти за користування 
Кредитом. 

5.8. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за 
порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку 
або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-
промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними 
торговопромисловими палатами. 

6. ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

6.1. Кредитодавець та/або новий кредитор можуть самостійно здійснювати врегулювання 
простроченої заборгованості та/або залучати до врегулювання простроченої 
заборгованості колекторську компанію. 

6.2. Кредитодавець та/або новий кредитор та/або колекторська компанія здійснюють 
діяльність з врегулювання простроченої заборгованості відповідно до вимог Закону 
України «Про споживче кредитування». 

6.3. Позичальник підтверджує, що надав згоду на передачу третім особам, в тому числі 
близьким особам інформацію, що стосується простроченої заборгованості. 
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6.4. Позичальник підтверджує, що надав згоду Кредитодавцю та/або новому кредитору 
та/або колекторській компанії про передачу третім особам, в тому числі близьким особам 
інформацію, що стосується його простроченої заборгованості. 

6.5. Позичальник підтверджує, що ознайомлений з інформацією про кримінальну 
відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне 
збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб. 

6.6. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право для донесення до 
Позичальника інформації про необхідність виконання зобов’язань за договором про 
споживчий кредит при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми 
особами, персональні дані яких передані Кредитодавецю, новому кредитору, 
колекторській компанії Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення 
договору про споживчий кредит. Обов’язок щодо отримання згоди таких третіх осіб на 
обробку їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних Кредитодавецю, 
новому кредитору, колекторській компанії покладається на Позичальника. 

6.7. Кредитодавець, новий кредитор у випадку відступлення права вимоги за Договором 
новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої 
заборгованості, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги 
за Договором новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання 
простроченої заборгованості повідомити Позичальника про такий факт та про передачу 
персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або 
колекторську компанію відповідно (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи 
в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, 
інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти) 
в один з наступних способів та/або декількома способами на власний вибір: 

6.7.1. безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі); 

6.7.2. надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби 
телекомунікації, у тому числі без залучення працівника Кредитодавця, нового кредитора 
або колекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення або 
технологій; 

6.7.3. надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем 
проживання чи перебування або за місцем роботи Позичальника. 

6.8. Позичальник підтверджує, що попереджений та надає згоду на те, що Кредитодавець, 
новий кредитор, колекторська компанія здійснюють фіксування кожної безпосередньої 
взаємодії та/або взаємодії із Позичальником, його близькими особами, представником, 
спадкоємцем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які 
надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео та/або звукозаписувального 
технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання 
простроченої заборгованості. Позичальник також підтверджує, що його близькі особи, 
представник, спадкоємець або треті особи, взаємодія з якими передбачена Договором та 
які надали згоду на таку взаємодію, попереджені про таке фіксування. 

6.9. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право для донесення до 
Позичальника інформації про необхідність виконання зобов’язань за Договором при 
врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні 
дані яких передані Кредитодавецю, новому кредитору, колекторській компанії 
Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення Договору, а також 
персональні дані яких містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при 
врегулюванні простроченої заборгованості. 

6.10. Норми даного розділу є попередженням в розумінні п.9 ст.9 Закону України «Про 
споживче кредитування», укладенням цього Договору Позичальник підтверджує своє 
ознайомлення з ним. 



7 

 

6.11. Сторони підтверджують заборону Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській 
компанії повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього Договору, його 
умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є 
стороною цього Договору, за винятками визначеними цим Договором. 

7. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ  

7.1. 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 Кредитодавцем і Позичальником є дата його підписання в порядку, 
визначеному Законом України “Про електронну комерцію” № 393/96-ВР від 02.10.1996 р. 
(із змінами). 

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання 
Сторонами додаткових угод в порядку, визначеному Законом України “Про електронну 
комерцію” № 675-VIII від 03.09.2015 р. (із змінами). 

7.3. Позичальник підтверджує, що: 

7.3.1. інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства України та 
забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування 
її придбання; 

7.3.2. отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, вимоги 
надання якої передбачені в законодавстві України, в тому числі зазначену в частині другій 
статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг" та в статтях 9, 11 Закону України «Про споживче кредитування»; 

7.3.3. ознайомлений та згоден з внутрішніми документами Кредитодавця «Правила 
надання фінансових послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» та «Політика конфіденційності, порядок і процедура 
захисту персональних даних споживачів в Товаристві з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП», які діють на дату укладання цього 
Договору, текст яких розміщений на вебсайті Кредитодавця www.groshik.com, та які є 
невід'ємною частиною цього Договору; 

7.3.4. повідомлений про свої права відповідно Закону України «Про захист персональних 
даних»; 

7.3.5. надав згоду Кредитодавцю на обробку своїх персональних даних на умовах, 
визначених Законом України «Про захист персональних даних» та Політикою 
конфіденційності, порядку і процедурі захисту персональних даних споживачів в 
Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС 
ГРУП»; 

7.3.6. надав згоду на те, що Кредитодавець 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; 

7.3.7. надав згоду на передачу персональних даних третім особам, з якими 
Кредитодавець перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість 
Кредитодавця здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним 
законодавством України; 

7.3.8. надав згоду на те, що Кредитодавець має право на збір, зберігання, використання 
та поширення інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних, та 
інформацію про Договір до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють 
свою діяльність відповідно до законодавства України та включені до Єдиного реєстру 
бюро кредитних історій; 

http://www.groshik.com/
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7.3.9. надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань 
Позичальника перед Кредитодавцем на підставі цього Договору, Кредитодавець 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; 

7.3.10. діє зі згоди другого з подружжя; 

7.3.11. що для комунікації за цим Договором, він обирає наступні засоби комунікації 
(засоби зв’язку, канал для комунікацій):  

1) телефонний (за номерами телефонів інформування будь-якими доступними каналами: 
голосові повідомлення, текстові SMS повідомлення, та повідомлення, надіслані через 
Telegram, Viber, Facebook Messenger);  

2) електронний (з використанням електронної пошти та/або повідомлень в Особистий 
кабінет);  

3) поштовий (за місцем проживання); 

7.3.12. дані Позичальника в Особистому кабінеті є його контактними даними, які були ним 
зазначені під час реєстрації та під час укладання Договору. Такі дані дають можливість 
Позичальнику отримувати інформацію та повідомлення від Кредитодавця, нового 
кредитора, колекторської компанії.  

7.4. Для взаємодії з Позичальником, вчинення інших дій, Кредитодавець, новий кредитор, 
колекторська компанія має право використовувати дані Позичальника, зазначені в 
Договорі, та/або окремо повідомлені Позичальником Кредитодавцю, новому кредитору, 
колекторській компанії 

 у будь-який спосіб, та/або законно отримані Кредитодавцем з інших джерел, зокрема, 
дані про місце проживання Позичальника, додаткові контактні дані Позичальника (номери 
телефонів), електронну адресу та інші дані Позичальника. 

7.5. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія  здійснюють взаємодію з 
Позичальником, уключаючи шляхом використання програмного забезпечення або 
технологій без залучення працівників Кредитодавця, за допомогою засобу зв'язку, 
обраного Позичальником в цьому Договорі, крім випадків, коли: 

1) взаємодія не відбулася протягом двох робочих днів із дня першої спроби зв'язатися із 
Позичальником через такий засіб зв'язку; 

2) номер телефону та інші дані, надані Позичальником, і які використовуються для 
взаємодії за допомогою такого засобу зв'язку, не є дійсними; 

3) немає підтвердження відправлення текстових, голосових та інших повідомлень через 
обраний засіб зв'язку або їх отримання Позичальником. 

7.6. Кредитодавець на вимогу Позичальника, його представника, спадкоємця, поручителя 
або майнового поручителя або в інших випадках, передбачених законодавством України, 
має право надсилати будь-яку інформацію, право на отримання якої передбачено 
Законом України «Про споживче кредитування», а також інші підтвердні документи 
(включаючи детальний розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів по 
кожному платіжному періоду та підставу їх нарахування), особисто або шляхом 
направлення листа на адресу (електронну або поштову) такої особи, або будь-якими 
іншими засобами телекомунікації (включаючи голосові повідомлення, текстові SMS 
повідомлення, та повідомлення, надіслані в Особистий кабінет, Telegram, Viber, Facebook 
Messenger). Для цілей цього пункту Договору моментом надання відповідних підтвердних 
документів (в тому числі інформації) будь-якими іншими засобами телекомунікації 
(включаючи голосові повідомлення, текстові SMS повідомлення, та повідомлення 
надіслані в Особистий кабінет, Telegram, Viber, Facebook Messenger) є момент отримання 
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Кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією підтвердження 
направлення Позичальнику та /або третім особам та/або близьким особам таких 
документів (в тому числі інформації). 

7.7. Сторони підтверджують, що цей 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. 

7.8. Цей Договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) Кредитодавцем та 
її прийняття (акцепту) Позичальником. Проєкт Договору в електронному вигляді надається 
Позичальнику для ознайомлення та підписання в інформаційно-комунікаційній системі 
Кредитодавця. Договір вважається підписаним Позичальником з моменту його підписання 
електронним підписом Позичальника, що відтворений шляхом використання 
Позичальником одноразового ідентифікатора. Договір вважається укладеним з моменту 
одержання Кредитодавцем відповіді про прийняття (акцепт) Позичальником пропозиції 
(оферу) в електронній формі, підписаної з використанням електронного підпису 
одноразовим ідентифікатором. 

7.9. З технічних причин не пов’язаних з Кредитодавцем, сума Кредиту може бути 
зарахована на картковий рахунок Позичальника протягом 3-х (трьох) банківських днів з 
моменту укладення цього Договору. В такому випадку Графік платежів підлягає 
коригуванню, та новий Графік платежів розміщується Кредитодавцем в Особистому 
кабінеті Позичальника. 

7.10. Будь-яка інформація щодо умов, сторін, третіх осіб, строків та інших обставин 
укладення, виконання, розірвання, зміни та припинення цього Договору, передана однією 
Cтороною іншій в період дії цього Договору, розголошення якої може нанести шкоду будь-
якій Стороні, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам за виключенням 
випадків, передбачених чинним законодавством України. За порушення умов збереження 
цієї інформації Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
У випадку відступлення права вимоги за цим Договором чи укладення Кредитодавцем 
договорів щодо врегулювання простроченої заборгованості за Договором, Позичальник 
дозволяє Кредитодавцю передати третім особам конфіденційну інформацію, необхідну 
для належного виконання контрагентами укладених договорів.  

7.11. Дія Договору припиняється та Договір може бути достроково розірваний у випадках 
передбачених чинним законодавством та цим Договором. Договір може бути достроково 
розірваний на підставі взаємної згоди Сторін, оформленої відповідною додатковою 
угодою до Договору.  

Одностороннє припинення Договору допускається:  

1) за рішенням Кредитодавця, про що він повідомляє Позичальника не пізніше ніж за 30 
(тридцять) календарних днів до запропонованої дати припинення Договору; 

2) за рішенням Кредитодавця як суб’єкта первинного фінансового моніторингу – негайно 
(без дотримання 30 денного строку попереднього повідомлення); 

3) за рішенням Позичальника за умови належного виконання ним зобов'язань за 
Договором, про що він письмово повідомляє Кредитодавця не пізніше ніж за 30 (тридцять) 
календарних днів до запропонованої дати припинення Договору. 

7.12. Сторони узгодили, що примірник цього Договору, а також додатки до нього, 
надсилається Позичальнику в Особистому кабінеті одразу після його підписання, але до 
початку надання йому фінансової послуги. 

7.13. В Особистому кабінеті Позичальник має можливість переглядати укладений Договір, 
завантажити його на свій персональний комп’ютер, роздрукувати його, створивши копію на 
паперовому носії і отримати у формі, що унеможливлює зміну його змісту. Позичальник 
має право звернутися до Кредитодавця в порядку, зазначеному в п.4.3.7 цього Договору, з 
метою отримання засвідчених копій Договору на папері з електронного документа. 
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7.14. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця. 

7.15. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної 
давності тривалістю три роки 

7.16. З метою підтримання Сторонами встановлених цим Договором ділових відносин між 
Кредитодавцем та Позичальником строк дії цього Договору закінчується після завершення 
90-ти (дев’яносто) денного календарного строку з дати виконання Позичальником своїх 
зобов'язань за цим Договором в повному обсязі. 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» 
 
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, 

вул. Шота Руставелі, буд.44, оф.101 

код ЄДРПОУ: 39744713 

IBAN:  

Тел.: 0 800 330 525 

email: info@groshik.com 

Платник податку на прибуток на загальних 
підставах 

Не є платником ПДВ 

ПІБ Позичальника 

 

Паспорт серії _____ №__________, 
виданий 
___________________________________ 

РНОКПП____________________________ 

Місце реєстрації 
______________________ 

___________________________________ 

Адреса електронної 
пошти______________ 

Телефон____________________ 

Директор  

Електронний підпис 

/________ / Горкун А.О. / 

дд.мм.рррр гг:хх (Дата і час підписання) 

Позичальник 

Електронний підпис одноразовим 
ідентифікатором / ___  / ________/ 

дд.мм.рррр гг:хх (Дата і час підписання) 

mailto:info@groshik.com
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Додаток №1 до Кредитного договору 

№ ________ від __.__.20__р. 

Кредитодавець здійснює обчислення, зазначені нижче в таблиці, та зазначає Графік платежів, базуючись на припущенні, що умови 
Договору будуть незмінними, а Позичальник виконуватиме свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в Договором. 

Розрахунок загальної вартості Кредиту та реальної річної процентної ставки за Договором (стандартна ставка) 
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Розрахунок загальної вартості Кредиту та реальної річної процентної ставки за Договором (знижена ставка) 
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Види платежів за кредитом 
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КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» 
 
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, 

вул. Шота Руставелі, буд.44, оф.101 

код ЄДРПОУ: 39744713 

IBAN:   

Тел.: 0 800 330 525 

email: info@groshik.com 

Платник податку на прибуток на загальних підставах 

Не є платником ПДВ 

ПІБ Позичальника 

 

Паспорт серії _____ №__________, виданий 
___________________________________ 

РНОКПП____________________________ 

Місце реєстрації ______________________ 

___________________________________ 

Адреса електронної пошти______________ 

Телефон____________________ 

Директор  

Електронний підпис 

/________ / Горкун А.О. / 

дд.мм.рррр гг:хх (Дата і час підписання) 

Позичальник 

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором  

/ ___  / ________/ 

дд.мм.рррр гг:хх (Дата і час підписання) 

mailto:info@groshik.com

