Додаток № 2 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), надалі — кредит, Позичальнику в розмірі та на умовах,
встановлених Договором, а Позичальник зобов’язується забезпечити та повернути кредит та сплатити проценти по одній з
фіксованих процентних ставок, вказаних у пункті 5 Договору, 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
законодавства 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” та що кредит не є споживчим.
4. Кредитор надає Позичальнику кредит з “___” _________ 20___ року по “___” _________ 20___ року.
5. Кредитор має право на отримання з Позичальника процентів по одній з фіксованих процентних ставок, вказаних у цьому пункті
один раз в місяць на суму кредиту. Розмір та порядок отримання процентів встановлюється Договором. Проценти сплачуються
Кредитору один раз на місяць до фактичної дати повернення кредиту по одній з фіксованих процентних ставок (з розрахунку):
а) ___ % (_________________) процентів в день за період, за який проценти не були сплачені достроково;
б) ___ % (_________________) процентів на місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед).
Проценти, які сплачуються Кредитору не є неустойкою. Позичальник має право обрати одну з фіксованих процентних ставок.
Позичальник зобов’язаний сплачувати проценти один раз на місяць по одній з фіксованих процентних ставок, згідно п.5 Договору
у повному обсязі. Заборгованість при сплаті процентів не повинна перевищувати більше 31% (тридцяти одного) процента від суми
кредиту.
6. Договір супроводжується акцесорними відносно нього договорами сторін про забезпечення у повному обсязі виконання
зобов’язань за Договором Позичальником, а саме:
6.1 Заставою. З метою забезпечення належного виконання зобов’язань Позичальника за Договором у повному обсязі, Позичальник
заставив Кредитору усі існуючі та майбутні активи рухомого майна Позичальника, у тому числі гроші та майнові права, які
Позичальник має та/або набуде від відчуження та/або придбання будь-якого нерухомого майна, далі – “Предмет застави”. Сторони
домовились, що максимальний розмір вимоги, який забезпечений заставою (обтяженням) Предмета застави становить суму
вказану у п. 2 Договору, помножену у _____________ разів. Право застави виникає з моменту укладення Договору і
розповсюджується на всі плоди, продукцію і прибутки, отримані від використання Предмета застави. Предмет застави, а також
права на нього, не можуть використовуватись Позичальником в якості предмета будь-яких договорів, правочинів (угод) без
письмової згоди Кредитора. Оцінка Предмета застави здійснюється Кредитором у встановленому Договором порядку, а саме, без
урахування звичайних цін. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється за вибором Кредитора шляхом: а) набуття
Кредитором права власності на Предмет застави, тоді (у цьому випадку) Договір буде правовстановлювальним документом
(документом, що засвідчує право власності на Предмет застави); б) укладення Кредитором, на умовах йому відомих (за його
розсудом) одного чи кількох договорів купівлі-продажу Предмета застави від імені Кредитора з будь-якими третіми особами, без
публічних торгів або аукціонів; в) укладення Кредитором, на умовах йому відомих (за його розсудом) одного чи кількох договорів
міни Предмета застави від імені Кредитора з будь-якими третіми особами; г) відступлення Кредитором, на умовах йому відомих (за
його розсудом) Предмета застави (прав грошової вимоги); д) переводу Кредитору, на умовах йому відомих (за його розсудом)
Предмета застави (відповідних грошових сум), у тому числі у порядку договірного списання.
6.2.___________________________________________________________________________________________________________.
6.3.___________________________________________________________________________________________________________.
7. Кредитор має право контролювати фінансовий стан Позичальника. Позичальник зобов’язаний протягом десяти днів після
укладення Договору надати Кредитору документи, які можна використати для оцінки фінансового стану Позичальника (в т.ч. ті, які
містять банківську, комерційну таємницю чи іншу конфіденційну інформацію, а також щодо здійснення Позичальником
підприємницької діяльності). Позичальник зобов’язаний протягом __ (____________) дня повідомляти Кредитора про зміну свого
місця проживання (адреси), номерів телефонів, а також інших реквізитів.
8. 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).
9. Кредитор має право односторонньої зміни умов зобов’язання за цим Договором, він має право односторонньої відмови від
Договору у повному обсязі або частково, у цьому разі Договір є відповідно розірваним або зміненим у певній частині договірного
зобов’язання.
Договір вважається зміненим або розірваним з дати, визначеної Кредитором у відповідному повідомленні, тобто в
результаті вчинення Кредитором одностороннього правочину довільної форми (у будь-якій формі), який тягне цивільно-правові
наслідки для обох сторін Договору.

10. Рахунок Кредитної спілки “Соколов”: код ЄДРПОУ 26450574, в ПАТ “Мегабанк”, МФО 351629, р/р:2650391.
11. Сторона, яка порушила зобов’язання, що виникло з Договору, несе відповідальність незалежно від наявності її вини (умислу
або необережності). Сторони домовились про те, що розмір збитків, які можуть виникнути у сторони в майбутньому, у випадку
порушення іншою стороною зобов’язання, що виникло із Договору, не доказуються стороною, а складають суму вказану у п. 2
Договору, помножену у _____________ разів.
12. У відповідності із ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України Договором встановлено забезпечення виконання зобов’язання за
Договором Позичальником, а саме: за кожне порушення зобов’язання за Договором Позичальник повинен сплатити Кредитору
грошову суму в розмірі __________ процентів від суми зазначеної в п.2 Договору. Грошові суми, які сплачуються Кредитору у
відповідності із п. 12 Договору не є неустойкою.
13. Будь-яка кореспонденція на ім’я Позичальника повинна надсилатися за адресою, задекларованою в Договорі чи передаватися у
будь-якій формі представнику Позичальника, а саме ______________________________, реєстраційний номер облікової картки
платника податків _________________ чи ________________________________, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ________________. Будь-яка кореспонденція вважається отриманою Позичальником в день її доставки на
поштове відділення, яке обслуговує будинок за адресою, задекларованою Позичальником у Договорі, незалежно від того, чи
отримав чи не отримав Позичальник її особисто. Так, достатнім доказом отримання Позичальником кореспонденції від Кредитора,
буде вважатися будь-який поштовий документ, який підтверджує її надходження в зазначене поштове відділення, а поштовий
документ, відповідно до якого Позичальник не отримав поштовий документ, буде вважатися достатнім доказом невиконання
Позичальником Договору. Будь-яка кореспонденція вважається отриманою Позичальником, у випадку передання її у будь-якій
формі вищезазначеному представнику.
14. Застереження про зміну тривалості як загальної так і спеціальної позовної давності.
Сторони дійшли взаємної згоди про те, що до вимог Кредитора про стягнення з Позичальника суми кредиту, процентів, неустойки
та інших належних з Позичальника платежів застосовується строк позовної давності тривалістю в двадцять років.
15. Одночасно з підписанням цього Договору Позичальник надає повну та добровільну згоду :
-на збір та обробку всіх його персональних даних, що містяться в цьому Договорі та наданих Кредитору документах, а також на
передачу їх третім особам з метою реалізації Кредитором своїх прав, що випливають з цього Договору ;
-на відправлення йому Кредитором телефонних, електронних та інших повідомлень, які стосуються цього Договору та виконання
обов’язків за ним, без обмеження кількості вказаних повідомлень ;
- на звернення Кредитором за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов’язані з Позичальником
родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному бутті.
16. Договір діє з моменту його укладення (підписання) до “___” ___________ 20__ року та припиняється виконанням, проведеним
належним чином.
17. Договір складений у двох примірниках, перший зберігається у Кредитора, другий у Позичальника.
Підписи сторін Договора

______________________________________________

__________________________________________________

