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«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
 

Наказ № 2 від «12» червня 2018 року  
ТОВ «СМАРТІВЕЙ  ЮКРЕЙН»              

   
                                                              Директор                                                                             

                                                                                 Муратов Валерій Сергійович 

__________________ 

 
ДОГОВІР № ______ 

м. Київ          ______________20__ року 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» (надалі – «Кредитодавець»), в 

особі директора Муратова Валерія Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,  
та ______________________________ (ПІБ позичальника) (далі – «Позичальник»), індивідуальний 

податковий номер _______________________, з іншої сторони, разом по тексту - «Сторони», а кожна окремо – 
«Сторона», уклали цей договір, (надалі – «Договір») про наступне.  

 
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК  

1.1 Відповідно до Договору Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові фінансовий кредит у 
сумі ____________ (________________________) гривень (надалі – кредит, сума кредиту) на умовах 
строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов'язується повернути суму кредиту та сплатити 
проценти за користування кредитом, зазначені у п.1.4 цього Договору.  

1.2 Строк дії Договору ____ (___________________) календарних днів, але в будь-якому разі цей 
Договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором.  

Кредит надається строком на ____ (___________________) календарних днів (надалі – строк кредиту).  
Термін платежу - __ __________ 20__ року. 
1.3 Дата перерахування суми кредиту на банківський рахунок Позичальника, є датою укладання цього 

Договору між Кредитодавцем та Позичальником. 
1.4 Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється наступним чином: 
1.4.1  ____% (__________________) процентів від суми кредиту за кожний день користування кредитом 

(надалі – процентна ставка), починаючи з першого дня перерахування суми кредиту до закінчення строку 
кредиту, визначеного в п.1.2. цього Договору. 

З метою нарахування процентів, день перерахування коштів Кредитодавцем Позичальнику та день 
повного погашення заборгованості Позичальником, вважається одним днем строку кредиту. 

1.4.2 Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користуванням кредитом за фактичний час 
користування кредитом з розрахунку ____% (__________________) процентів річних. 

1.5 У випадку повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом після закінчення  
Терміну платежу, визначеного пунктом 1.2 Договору, Позичальнику нараховується пеня за користування 
кредитом в порядку і на умовах, визначених в п.4.3 Договору. 

1.6 Розрахунок сукупної вартості кредиту зазначено в Графіку розрахунків, який є невід'ємною 
частиною Договору. 

 
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

2.1 Права та обов’язки Кредитодавця 
2.1.1 Кредитодавець має право:  
1) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом та 

виконання усіх інших зобов’язань, передбачених Договором; 
2) вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту, сплати процентів за користування 

кредитом в разі виявлення недостовірної інформації у Заявці, яка оформлювалась для отримання кредиту або 
внесення інформації про Позичальника до бюро кредитних історій, як негативного Позичальника; 

3) здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку, вказаного Позичальником, для 
повного погашення заборгованості у відповідності з вимогами законодавства України; 

4) відмовити у видачі кредиту у разі технічної неможливості перерахувати Позичальнику кошти.  
5) у разі укладання додаткової угоди про пролонгацію строку кредиту та строку дії Договору, 

Кредитодавець має право прийняти рішення про зменшення процентної ставки за користування кредитом на 
період пролонгації (за виключенням випадку, передбаченого п. 4.4 цього Договору). 

6) відступити право вимоги заборгованості за цим Договором третім особам згідно законодавства 
України.  

2.1.2 Кредитодавець зобов’язаний: 
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1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі, дострокове - як 
частинами, так і в повному обсязі); 

2) на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання коштів у позику, в тому числі і на 
умовах фінансового кредиту та інформацію, право на отримання якої визначено законодавством України; 

3) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором.  
2.2 Права та обов’язки Позичальника 
2.2.1 Позичальник має право: 
1) достроково повернути кредит, як у повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за 

користування кредитом, виходячи з фактичного залишку суми кредиту та строку кредиту; 
2) доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позичальника та інформації, право на 

отримання якої закріплено чинним законодавством України; 
3) звернутися до Кредитодавця з проханням про пролонгацію строку кредиту та строку дії Договору. 
2.2.2 Позичальник зобов’язаний: 
1) вчасно повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом в порядку, визначеному 

Договором; 
2) сплатити нараховані проценти за користування кредитом та пеню, у випадку прострочення сплати 

заборгованості за Договором; 
3) виконувати інші обов’язки передбачені Договором. 

 
3. ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 

ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 
3.1 Сторони домовилися, що повернення кредиту та сплата процентів здійснюватимуться згідно з 

Графіком розрахунків, який є невід’ємною частиною Договору. 
3.2 Обчислення строку кредиту та нарахування процентів за Договором здійснюється за фактичну 

кількість календарних днів користування кредитом. При цьому, проценти нараховуються у відсотках від суми 
кредиту з першого дня надання кредиту Позичальнику (перерахування грошових коштів на банківський 
рахунок, вказаний Позичальником) до дня повернення кредиту визначеного в п. 1.2 цього Договору. 
Нарахування та сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за сумою кредиту.  

3.3 Сума кредиту та проценти підлягають сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у 
повному обсязі на поточний рахунок Кредитодавця та  у строк, що визначені Договором. 

3.4 При надходженні до Кредитодавця коштів від Позичальника, Кредитодавець направляє такі кошти 
на погашення заборгованості в наступній послідовності:  

1) у першу чергу –  здійснюється сплата пені (за наявності), 
2) у другу чергу – здійснюється оплата процентів; 
3) у третю чергу –  здійснюється повернення суми кредиту. 
3.5 Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в грошовій одиниці України – гривні. 
3.6 У випадку, якщо сума сплати заборгованості складається із залишком копійок, такий залишок 

копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів, 
відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.  

 
4. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ  

4.1 Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно Договору та законодавства 
України. 

4.2 Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, що визначені Договором. 

4.3 У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту та/або 
процентів за цим Договором, він зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця пеню в розмірі 3% (три) 
проценти від залишку суми кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту, починаючи з першого 
дня порушення Позичальником умов Договору  до моменту повного погашення заборгованості за кредитом. 

4.4 Якщо кредит надавався на акційних умовах, у разі пролонгації Договору, Позичальник сплачує 
Кредитодавцю проценти у розмірі ____% (_____________) процентів в день від суми кредиту, починаючи з 
першого дня пролонгації на період строку її дії. При цьому, Позичальник розуміє та надає згоду Кредитодавцю, 
що така зміна процентної ставки не є односторонньою зміною умов цього Договору. 

4.5 Позичальник несе передбачену законодавством України відповідальність, включаючи кримінальну, 
за використання чужих персональних даних та/або умисне отримання кредиту за чужими та/або підробленими 
документами. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1 Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним 

повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Договору, підлягають врегулюванню 
шляхом переговорів.  
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5.2 Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий 
спір вирішується у судовому порядку відповідно до законодавства України.  
 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ  
6.1 Внесення змін та доповнень до Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткових 

угод. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною. 
 

7. IНШI УМОВИ  
7.1 Невід'ємною частиною Договору є «Правила надання коштів у позику, у тому числі і на умовах 

фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» (далі – Правила). 
Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і 
зобов'язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на веб-сайті Кредитодавця: 
smartiway.com.ua.  

7.2 Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в п. 8 цього 
Договору. 

7.3 Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін, регулюються законодавством України. 
7.4 Незалежно від строку кредиту, Договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань 

за Договором.  
7.5 Позичальник підтверджує, що: 
- отримав від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 
- отримав кредит не на споживчі цілі; 
- повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»; 
- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів 

та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання; 
- до укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання логіну 

та паролю особистого кабінету в якості аналога власноручного підпису; 
- надав згоду на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки 

фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором; 
- надав згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан 

Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними 
або іншими стосунками; 

- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника 
перед Кредитодавцем, Кредитодавець має право передати персональні дані Позичальника третім особам 
(включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, фінансовим установам, агентствам по стягненню 
боргів тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за Договором, неустойки, 
збитків та інших засобів правового захисту; 

- надав згоду на передачу Кредитодавцю інформації про стан заборгованості Позичальника за 
Договором, шляхом відправлення Кредитодавцем текстових повідомлень на номер мобільного телефону 
Позичальника та електронних листів на його e-mail адресу. Позичальник розуміє, що спосіб передачі 
інформації, зазначений в цьому пункті Договору не дає достатній рівень захисту такої інформації від 
можливості розголошення третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Кредитодавцем 
інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Кредитодавцем інших 
фінансових послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті Договору або іншим шляхом на власний розсуд 
Кредитодавця. 

7.6 Недійсність окремих умов Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності 
всього Договору та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання повернути кредит,  
сплатити проценти та пеню (за наявності). 

7.7 Позичальник не може передавати своїх прав третім особам без попередньої письмової згоди 
Кредитодавця. 

7.8 До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності тривалістю 
три роки. 
            7.9  Договір укладений в електронній формі у розумінні статей 205, 207, 639 Цивільного кодексу України, 
вважається укладеним у письмовій формі. 

 
8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ  

Позичальник 

ПІБ __________________ 

Кредитодавець 
ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 
Місцезнаходження: 02094, місто Київ, вулиця 
Хоткевича Гната, будинок 10, офіс 163 
Код ЄДРПОУ 42038225 
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Індивідуальний податковий номер ______________  

 

п/р № 26502052600735 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
код банку (МФО) 300711 
Платник податку на прибуток на загальній системі 
оподаткування 
email: support@smartiway.com.ua 
телефон підтримки: 0 800 33 10 34  

Фізична особа Директор 

 
Електронний підпис  

/ПІБ_________/ 

Електронний підпис  
 
/Муратов В.С./ 
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Додаток № 1  
                                                                                         до Договору  

від _________ № ___________ 
 

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ 
1. Цей Графік розрахунків містить розрахунок заборгованості (в тому числі, суми кредиту і 

процентів за користування кредитом), а саме:  
Строк 

кредиту 
(кількість 

днів) 

 
Термін платежу 

(дата) 
Сума кредиту 

(грн.) 

Нараховані 
проценти за 

користуванням 
кредитом (грн.) 

Сукупна вартість 
кредиту 

до сплати (разом) (грн.) 

____________ _____________ ____________  
 

__________ ___________ 

 
2. Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, 

та є невід’ємною частиною Договору № _________ від ___________ р. 
 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ  
 

Позичальник 

ПІБ __________________ 

Індивідуальний податковий номер ______________  

 

Кредитодавець 
ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 
Місцезнаходження: 02094, місто Київ, вулиця 
Хоткевича Гната, будинок 10, офіс 163 
Код ЄДРПОУ 42038225 
п/р № 26502052600735 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
код банку (МФО) 300711 
Платник податку на прибуток на загальній системі 
оподаткування 
email: support@smartiway.com.ua 
телефон підтримки: 0 800 33 10 34   

Фізична особа Директор 

 
Електронний підпис  

/ПІБ_________/ 

Електронний підпис  
 
/Муратов В.С./  
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