ДОГОВІР № 0000000000-000
м. Київ

"01" січень 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “КЛТ КРЕДИТ” (надалі – “Позикодавець”), в особі генерального
директора Тітова Дмитра Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ПІБ, місце реєстрації,
серія та номер паспорту, ким виданий та дата видачі (надалі – “Позичальник”), що має електронну пошту
__________ та номер телефону +380_________, з другої сторони (надалі разом – “Сторони” та окремо – “Сторона”)
уклали цей Договір позики (надалі – “Договір”) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Позикодавець надає Позичальникові грошові кошти у Позику в сумі _____ грн (сумма
прописом) (надалі - Сума позики), а Позичальник зобов’язується сплатити Позикодавцю Відсотки Суми позики
(фіксована незмінна сума винагороди, що нараховується у відсотках. Відсотки від Суми позики є винагорода
Позикодавця за надання позики Позичальнику, та не є відсотками за користування грошовими коштами) та
повернути Суму позики впродовж Строку позики (кількість календарних днів, на які надається позика).
1.2. Позика надається Позичальнику тільки за допомогою Веб-сайту Позикодавця (htpp://kltcredit.com.ua) за умови
ідентифікації Позичальника та використання електронного цифрового підпису одноразовим ідентифікатором.
1.3. Сума позики може бути використана Позичальником для будь-якої мети, що не заборонена цим Договором або
чинним законодавством України.
2. УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ
2.1. Позикодавець має право на одержання від Позичальника Відсотків від Суми позики в розмірі _____(сумма
прописом) гривень.
2.2. Позикодавець надає позику протягом ___ дiб з моменту підписання Позичальником цього договору
електронним цифровим підписом з одноразовим цифровим ідентифікатором.
2.3. Позикодавець перераховує всю Суму позики однаразово та в безготівковому порядку, шляхом банківського
переказу на поточний рахунок Позичальника.
3. УМОВИ ПОВЕРЕННЯ ПОЗИКИ
3.1. Сторони домовилися, що повернення позики та сплата Відсотків від суми позики здійснюватиметься згідно
Графіку розрахунків (Додаток № 1), який є невід`ємною частиною цього Договору.
3.2. Строк позики за цим Договором складає ___ дiб та яку повинно бути повернуто з (дата видачі кредиту) р. до (
дата повернення кредиту) р..
3.3. Позика та Відсотки від Суми позики можуть повертатися одноразово або частинами, але не пізніше строку
визначеного п. 3.2. цього Договору.
3.4. Позика та Відсотки від Суми позики повертаються шляхом перерахування відповідних грошових коштів на
поточний рахунок Позикодавця.
3.5. Позичальник сплачує належні Позикодавцю Відсотки від Суми позики одночасно і у строк з поверненням
позики.
3.6. Повернення Суми позики пізніше, ніж у останній день Строку позики вважається порушенням умов цього
Договору, внаслідок якого у Позичальника утворюється Заборгованість.
3.7. Заборгованість за цим Договором включає розмір нарахованої пені, несплачених Процентів від Суми позики та
неповернутої Суми позики.
3.8. Якщо Позичальник повертає Відсотки від Суми позики у Строк позики, то оплата за цим Договором
відбувається у наступній черговості:
3.8.1.
перша черга – погашення Відсотків від Суми позики;
3.8.2.
друга черга – погашення Суми позики.
3.9. Якщо Позичальник порушує умови цього Договору та/або не повертає Відсотки від Суми позики у Строк
позики, то оплата за цим Договором відбувається у наступній черговості:
3.9.1.
перша черга – погашення штрафу та пені за порушення умов цього Договору;
3.9.2.
друга черга – погашення Відсотків від Суми позики;
3.9.3.
третя черга – погашення Суми позики.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Позичальник має право:
4.1.1.
Достроково повернути Суму позики повністю або частково та сплатити Відсотки від Суми позики;
4.1.2.
Звернутися до Позикодавця із запитами про пролонгацію строку повернення позики;
4.1.3.
Мати доступ до інформації з питань фінансових послуг Позичальника та інформацію, отримання якої,
закріплено чинним законодавством України.
4.2. За цим Договором Позичальник зобов’язаний:
4.2.1.
Вчасно повернути Позику та Відсотки від Суми позики у Строк визначений п. 3.2 цього Договору;

4.2.2.
Надавати Позикодавцю точну і достовірну інформацію, а також впродовж строку дії договору повідомляти
Позикодавця про зміну будь-якої особистої інформації Позичальника, що зазначені у розділі 8 цього договору,
шляхом електроного повідомлення через Особистий кабінет;
4.2.3.
Конфіденційно зберігати пароль доступу до облікового запису Позичальника та не передавати цей пароль
третім особам, а також не допускати випадків, за яких цей пароль може бути отриманий третіми особами;
4.2.4.
Виконувати інші обов`язки передбачені цим Договором Позики.
4.3. За цим Договором Позикодавець зобов’язаний:
4.3.1.
Перерахувати Позичальнику Суму позики;
4.3.2.
Приймати від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором частинами або повністю, в тому числі
достроково;
4.3.3.
Повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених в розділі 8 цього договору протягом дії цього
Договору Позики шляхом електроного повідомлення через Особистий кабінет;
4.3.4.
Виконувати інші обов`язки передбачены цим Договором Позики.
4.3.5.
На вимогу Позичальника надавати інформацію відповідно до чинного законодавства України.
4.4. За цим Договором Позикодавець має право:
4.4.1.
Вимагати від Позичальника виплати Процентів від Суми позики, повернення Суми позики,а також
виконання усіх зобов’язань, передбачених цим Договором;
4.4.2.
Вимагати від Позичальника дострокової виплати Процентів від Суми позики та Суми позики у разі
порушення Позичальником будь-яких умов цього Договору;
4.4.3.
Самостійно списати з банківського рахунку Позичальника довільну суму у розмірі, що автоматично
визначається програмною платформою Позикодавця (не більше 1 (однієї гривні) з метою ідентифікації
Позичальника;
4.4.4.
Здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для погашення
Заборгованості Позичальника;
4.4.5.
Стягнути Заборгованість Позичальника у примусовому порядку, що відповідає вимогам чинного
законодавства України;
4.4.6.
Передавати права Позикодавця будь-яким третім особам на розсуд Позикодавця повністю або частково,
без попередньої згоди Позичальника.
4.4.7.
Сторони мають інші права та обов’язки, що передбачені чинним законодавством України та/або цим
Договором.
5. УМОВИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони погоджуються нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
5.2. За невиплату Відсотків від Суми позики та Суми позики або виплату Відсотків від Суми позики у строк, що
перевищує Строк позики за цим Договором, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю пеню у розмірі 2,5
процента за кожен день прострочення та суму одноразового штрафу у розмірі 5 % від Суми позики.
5.3. Позичальник погоджується та дає дозвіл Позикодавцю направляти будь-яким особам необмежену кількість
повідомлень/вимог будь-якої форми у випадку невиконання та/або неналежного виконання Позикодавцем своїх
обов’язків за цим Договором.
5.4. У випадку смерті Позичальника, що настала до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов'язки щодо
цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначенному чинним законодавством України.
5.5. Сторони також несуть усю відповідальність, що передбачена для Сторін цього Договору чинним
законодавством України.
6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. Із положенням цього Договору, документацією, інформацією, пов’язаними з його виконанням, можуть
ознайомитися лише ті особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні договору, інші особи можуть отримати
доступ до положень цього Договору та інших матеріалів і відомостей лише у випадках, прямо передбачених чинним
законодавством України.
6.2. Сторони відповідають за збереження інформації, отриманої під час виконання Договору, інформації та
отриманих результатів.
6.3. Умови цього Договору, усі матеріали і додаткова інформація, пов’язана з укладанням і виконанням Договору,
реквізити сторін і взаємні зобов’язання є Конфіденційними. Вони не можуть передаватися третім особам без
попередньої, належно отриманої згоди на те іншої Сторони договору, окрім випадків, коли таке передання пов’язане
з отриманням документів для виконання цього договору або в інших випадках, передбачених законодавством, та
цим Договором.
6.4. Протягом строку дії цього Договору Сторони не мають права передавати третім особам або в інший спосіб
розголошувати конфіденційну інформацію, отриману результаті виконання цього Договору.
6.5. Сторона, яка порушила конфіденційність, відповідає перед іншою Стороною в порядку, встановленому
законодавством України.

7. СТРОК ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набуває юридичної сили у момент надсилання Суми позики Позикодавцем на банківський рахунок
Позичальника та діє впродовж всього Строку позики. Незалежно від Строку позики, цей Договір діє до повного
виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором. Цей Договір може бути достроково розірвано за
спільною згодою Сторін. Одностороннє розірвання цього Договору не допускається.
7.2. Припинення або розірвання цього Договору не звільняє Позичальника від обов'язку сплатити Відсотки від Суми
позики, повернути Суму позики та/або Заборгованість, що залишається непогашеною на день припинення або
розірвання цього Договору.
7.3. Невід’ємними частинами цього Договору є “Правила надання грошових коштів у позику Товариства з
обмеженою відповідальністю “КЛТ КРЕДИТ” (надалі Правила). Згода на збір та обробку персональних даних та
пам’ятка Позичальника, розміщені на Веб-сайті за адресою http://kltcredit.com.ua. Укладаючи цей Договір
Позичальник підтверджує свою згоду та ознайомлення з цими Правилами та приймає на себе обов’язок
дотримуватись цих Правил.
7.4. Укладаючи цей Договір, Позичальник прямо дозволяє Позикодавцю звертатись за отриманням інформації про
Позичальника та його фінансовий стан до будь-яких третіх осіб, що володіють або можуть володіти інформацією
про Позичальника (наприклад, до співробітників, родичів, Бюро кредитних історій, кредитних установ, колекторських
компаній, тощо) та передавати будь-яку інформацію про Позичальника до цих третіх осіб.
7.5. Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і
жодна зі сторін не посилатиметься у майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами договору як на
підставу вважати його неукладеним або недійсним.
7.6. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень цього Договору
та цього Договору в цілому, та не звільняє Позичальника від обов’язку повернути Заборгованість, Відсотки від Суми
позики та/або Суму позики.
7.7. Позичальник не може передавати свої права третім особам без попередньої письмової згоди Позикодавця.
7.8. Цей Договір зберігає таку ж обов’язкову юридичну силу для спадкоємців та правонаступників Сторін, яку має
для Сторін цього Договору.
7.9. Зміни, додатки та доповнення до цього Договору можливі тільки за попередньою письмовою згодою Сторін та
стають невід’ємною частиною цього Договору.
7.10. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності тривалістю 3 роки.
7.11. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе
ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.12. Строк та порядок зберігання цього Договору визначений Законом України «Про електронну комерцію»
7.13. Цей Договір підписано Позикодавцем за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
Відповідно до статей 11 та 12 Закону України «Про електронну комерцію», цей Договір прирівнюється до такого, що
укладений у письмовій формі. Цей Договір також може бути підписано за допомогою інших засобів, що передбачені
статтею 12 Закону України «Про електронну комерцію».
8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВ “КЛТ КРЕДИТ“

Юридична адреса : 02160, м.Київ,
просп.Возз`єднання 15, офіс 511
код ЄДРПОУ: 40076206

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ
Паспорт (серія номер) ким виданий та дата видачі,
Місце реєстрації, индекс

Ідентифікаційний код 0000000000

Поточний рахунок: 26501056200130
в Столичній філії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК
МФО: 380269
Телефон: +380_______________
електронна адреса: info@kltcredit.com.ua

СМС КОД:

податковий статус: платник податку на прибуток
на загальних підставах.
Не є платником ПДВ.
Електронний підпис
/Тітов Д. М./
(аналог власноручного підпису)

Електронний підпис /ПІБ/
(аналог власноручного підпису)

Додаток №1
До договору № 0000000000-000536
від 01 січня 2016 року
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1. Цей Графік містить розрахунок терміну повернення позики, та суми комісії за користування позикою, а саме:
Термін повернення

Сума позики

Нарахована комісія

Сума до сплати

01.01.2016

500 грн.

57 грн.

557 грн.

Всього

500 грн.

57 грн.

557 грн.

платежу

2. Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках та є невід'ємною частиною Договору
позики № 0000000000-000536 від 01 січня 2016 року.
ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВ “КЛТ КРЕДИТ“

Юридична адреса : 02160, м.Київ,
просп.Возз`єднання 15, офіс 511
код ЄДРПОУ: 40076206

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ
Паспорт (серія номер) ким виданий та дата видачі,
Місце реєстрації,

Ідентифікаційний код 0000000000

Поточний рахунок: 26501056200130
в Столичній філії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО: 380269
Телефон: +380______________
електронна адреса: info@kltcredit.com.ua

СМС КОД:

податковий статус: платник податку на прибуток
на загальних підставах.
Не є платником ПДВ.
Електронний підпис
/Тітов Д. М./
(аналог власноручного підпису)

Електронний підпис /Манжура Е. И.
(аналог власноручного підпису)

