Додаток № 1 до Положення про фінансові
послуги КС “Соколов” від 29 серпня 2017р.
КРЕДИТНИЙ

ДОГОВІР № ________

м. Харків
“____”____________ 20___ року
Дані про осіб, які уклали даний Договір, надалі - “Договір”:
з однієї сторони: _________________________________________________________________________, надалі - “Позичальник” ,
з іншої сторони: Кредитна спілка “Соколов”, код ЄДРПОУ 26450574, місцезнаходження (адреса): Україна, м.
Харків,_________________________________, далі - “Кредитор”, в особі _______________________________________, яка діє на
підставі Статуту КС “Соколов”, разом названі - “сторони”. Сторони, розуміючи українську мову, діючи свідомо і добровільно, на
власний розсуд, без збігу тяжких обставин, а саме: такий матеріальний чи особистий стан сторін Договору, чи їх близьких (крайня
нужденність, хвороба чи інше), яке примусила їх укласти Договір на вкрай невигідних умовах, без будь-якого застосування як
фізичного так і психічного тиску, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, зазначених
нижче, знаходячись при здоровому розумі і ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та керуючись ними, не помиляючись
відносно обставин, зазначених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені з приписами діючого законодавства
України, яке регулює укладений Договір, в тому числі з вимогами відносно недійсності договору, керуючись діючим
законодавством України, Статутом та всіма без винятку положеннями Кредитної спілки “Соколов”, уклали Договір про наступне :
1. По Договору Кредитор зобов’язується надати грошові кошти (кредит) Позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених
Договором, а Позичальник зобов’язується повернути кредит в готівковій формі та сплатити проценти по фіксованій процентній
ставці, вказаній у пункті 5 Договору, в готівковій формі, у повному обсязі в касу Кредитора по його місцезнаходженню (місцю
реєстрації).
2. Кредитор надає Позичальнику кредит в сумі ____________ (_____________________) гривень, а Позичальник зобов’язується
прийняти цю суму.
3. Кредит надається Позичальнику для здійснення підприємницької діяльності і його правові наслідки не підпадають під дію
Закону України “Про захист прав споживачів” та інших нормативно-правових актів про захист прав споживачів. Своїм підписом
під Договором Позичальник свідчить, що до укладення Договору отримав від Кредитора інформацію, зазначену у ч. 2 ст. 12
Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
4. Кредитор надає Позичальнику кредит з “____” ________ 20___ року по “____”___________ 20__ року (дата повернення кредиту).
5. Кредитор має право на отримання з Позичальника процентів на суму кредиту. Розмір та порядок отримання процентів
встановлюється Договором. Проценти сплачуються Кредитору щомісячно в готівковій формі до фактичної дати повернення
кредиту за наступною фіксованою процентною ставкою (з розрахунку):
____% (________________________) процентів річних.
6. Договір супроводжується акцесорними відносно нього договорами (угодами) сторін про забезпечення у повному обсязі
виконання зобов’язань за Договором Позичальником, а саме:
а)договір поруки ________________________________________________________________________________________________.
б)неустойкою __________________________________________________________________________________________________.
7. Кредитор має право контролювати фінансовий стан Позичальника.
8. Позичальник зобов’язаний протягом ____ (______________) днів після укладення Договору надати Кредитору звіти та будь-які
інші документи, які містять відомості, котрі можна використати для оцінки фінансового стану Позичальника (в т.ч. ті, які містять
банківську, комерційну таємницю чи іншу конфіденційну інформацію).
9. Позичальник зобов’язаний протягом ___ (______________) дня повідомляти Кредитора про зміну свого місця проживання
(адреси), номерів телефонів, а також інших реквізитів.
10. Місцем виконання Позичальником умов Договору, а саме повернення основного боргу (тіла кредиту), сплата процентів і так
далі є каса Кредитора за його місцезнаходженням (місцем реєстрації).
11. Зміна Договору відбувається за згодою сторін.
12. Припинення Договору відбувається відповідно до умов Договору та діючого законодавства України.
13. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору здійснюється згідно законодавства України.
14. Договір діє з моменту його укладення (підписання) до “___”__________ 20___року та припиняється виконанням, проведеним
належним чином.
15.Договір складений українською мовою у двох примірниках, перший зберігається у Кредитора, другий у Позичальника.
Підписи сторін Договора

______________________________________________

_________________________________________________ _

