«Затверджено»
Наказом № 34 - ОД
Директора
ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
від «15» березня 2019 року
Директор
______________ Довгаль В.В.
ДОГОВІР № __
про надання коштів у позику на умовах споживчого кредиту
м.Київ

«___»________ 20___р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС
УКРАЇНА» (далі – «Товариство»), в особі Директора Довгаля Володимира Вікторовича,
що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________, паспорт _____, виданий
_____, _____ (далі – «Клієнт» та/або «Позичальник»), з другої сторони, разом іменовані
Сторони, та кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання коштів у позику
на умовах споживчого кредиту (далі – «Договір»).
Товариство реалізує Договір під торговою маркою CreditPlus (Кредит Плюс),
Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 250874 від 26.11.2018р.
Кредитний посередник за цим Договором – відсутній.
Невід'ємною частиною цього Договору є Правила надання коштів у позику, в тому
числі й на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС УКРАЇНА» (далі – «Правила»), які розміщені на
сайті www.creditplus.ua/pro-nas. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт підтверджує,
що він ознайомлений з усіма умовами, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується
неухильно їх дотримуватися.
1. ПРЕДМЕТ, УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. Товариство зобов’язується надати Клієнту грошові кошти в загальній сумі ______
(___) грн. 00 коп. (далі – «Позика»), на умовах строковості, зворотності, платності, з
метою покриття побутових витрат Клієнта, а Клієнт зобов'язується повернути Позику та
сплатити проценти за користування Позикою.
1.2. Позика видається строком на __ днів. Договір діє до повного виконання Клієнтом
своїх зобов'язань за цим Договором.
1.3. Сторони погодили наступну фіксовану процентну ставку за користування Позикою:
1.3.1. Знижена процентна ставка становить ____ % від суми Позики за кожен день
користування Позикою (_____ % річних) у межах строку надання Позики, зазначеного
в пункті 1.2 цього Договору.
1.3.2. Стандартна процента ставка становить _____ % від суми Позики за кожний день
користування Позикою (___________ % річних).
1.3.3. Стандартна процентна ставка застосовується згідно з пунктами 1.7., 3.4.,
3.6.2. цього Договору.
1.4. Загальна вартість Позики за зниженою ставкою складає _____ % від суми Позики (у
процентному виразі) або ______ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе проценти
(відсотки) за користування Позикою - ____ % від суми Позики (у процентному виразі)
або ___ грн. (у грошовому виразі).
1.5. Позика надається шляхом перерахування Товариством грошових коштів на
банківський картковий рахунок, наданий Клієнтом.

1.6. У випадку неможливості виконання зобов’язань за Договором у повному обсязі та у
встановлений строк, Клієнт має право ініціювати продовження строку користування
Позикою та зміну дати погашення Позики, шляхом здійснення платежу на користь
Товариства у розмірі не менше суми нарахованих та несплачених на дату платежу
процентів. Після отримання Товариством коштів у розмірі нарахованих та несплачених
процентів, заява Клієнта про продовження строку користування Позикою вважається
поданою.
1.7. Після вчинення Клієнтом дій згідно з пунктом 1.6. цього Договору, та у разі якщо
залишок суми Позики складає не менше ніж 400 (чотириста) гривень, Товариство має
право, але не обов’язок, продовжити строк користування Позикою. Новий строк
користування Позикою обчислюється з дня, наступного за днем вчинення Клієнтом дій
згідно з пунктом 1.6. цього Договору та дорівнює ___ днів. Нова дата повернення
Позики відображається у Особистому кабінеті Клієнта. Протягом нового строку
користування позикою проценти (відсотки) нараховуються за стандартною процентною
ставкою.
1.8. Позика надається без забезпечення у вигляді застави.
1.9. Укладання договорів щодо додаткових та супутніх послуг третіх осіб не
потребується.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Товариство має право:
1) вимагати від Клієнта повернення Позики, сплати процентів за користування Позикою
та виконання усіх інших зобов’язань, встановлених Договором;
2) вимагати від Клієнта дострокового повернення Позики, сплати процентів за
користування Позикою у разі:
- виявлення факту надання Клієнтом недостовірної інформації при реєстрації на Вебсайті Товариства та/або поданні заявки на отримання Позики;
- внесення інформації про Клієнта до реєстру Бюро кредитних історій як негативного
позичальника;
3) здійснювати договірне списання грошових коштів з банківських рахунків, у т.ч. із
використанням даних платіжних карток, вказаних Клієнтом, в розмірі, необхідному для
погашення заборгованості за Договором, у тому числі у декілька етапів;
4) відмовити Клієнту у видачі Позики після підписання (акцепту) ним цього Договору у
випадках, встановлених Правилами;
5) укладати договори щодо відступлення права вимоги за Договором або договори
факторингу з будь-якою третьою особою без окремої згоди Клієнта;
6) інші права, передбачені Договором, Правилами та чинним законодавством України.
2.2 Товариство зобов’язане:
1) видати Клієнту Позику протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання
цього Договору;
2) прийняти від Клієнта виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі
дострокове - як частинами, так і в повному обсязі);
3) на вимогу Клієнта, надати інформацію з питань надання фінансових послуг та
інформацію, право на отримання якої закріплене законодавством України, в порядку,
визначеному Правилами;
4) повідомляти Клієнта про зміну даних, зазначених у розділі 7 Договору у триденний
строк з моменту виникнення таких змін, шляхом розміщення відповідної інформації на
Веб-сайті;

5) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором, Правилами та чинним
законодавством України;
6) приймати претензії щодо послуг в порядку та спосіб, визначені п.13.2. та 13.3. Правил.
2.3. Клієнт має право:
1) достроково повернути Позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши
проценти за користування Позикою виходячи з фактичного залишку суми Позики та
фактичного строку користування Позикою;
2) відмовитись від отримання Позики в порядку та строки, передбачені Правилами;
3) доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Товариством та
інформації, право на отримання якої закріплене законодавством України;
4) у випадку неможливості виконати зобов’язання у встановлений термін у повному
обсязі, ініціювати продовження (пролонгацію) строку, на який надається Позика у
порядку, визначеному Договором.
2.4. Клієнт зобов’язаний:
1) у встановлений Договором строк, повернути Позику та сплатити проценти за
користування, штрафи та пені (у разі наявності);
2) повідомляти Товариство про зміну даних, зазначених у розділі 7 Договору в порядку
та строки, передбачені частиною 8 Правил;
3) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором, Правилами та чинним
законодавством України.
3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ ТА НАРАХУВАННЯ / СПЛАТИ
ПРОЦЕНТІВ
3.1. Сторони домовилися, що повернення Позики та сплата процентів за користування
Позикою здійснюватимуться згідно Графіка платежів, який є невід’ємною частиною
цього Договору.
3.2. Нарахування процентів за Договором здійснюється за зниженою процентною
ставкою на залишок фактичної заборгованості за Позикою за фактичну кількість
календарних днів користування Позикою. Проценти за користування Позикою
нараховуються щоденно, починаючи з дня надання Позики (відправки грошових коштів
на банківський картковий рахунок) в межах строку надання Позики, визначеного у
пункті 1.2. цього Договору, за виключенням дати повернення Позики та сплати
нарахованих процентів, зазначеної у Графіку платежів (Додаток 1 до цього Договору).
3.3. Умови застосування зниженої процентної ставки – дотримання Клієнтом терміну
повного повернення Позики, зазначеного у Графіку платежів, недопущення
прострочення виконання зобов’язання більше 3 (трьох) календарних днів.
3.4. У разі недотримання умов застосування зниженої процентної ставки, нарахування
процентів здійснюється на умовах пункту 3.2., але за стандартною процентною ставкою.
3.5. Отримані грошові кошти від Клієнта Товариство направляє для погашення
заборгованості за Договором у наступній черговості:
 у першу чергу – прострочена до повернення сума Позики та прострочені
проценти за користування Позикою;
 у другу чергу – сума Позики та проценти за користування Позикою;
 у третю чергу – неустойка та інші платежі відповідно до Договору.
3.6. У разі порушення Клієнтом строків виконання зобов'язань за Договором:
3.6.1. протягом Пільгового періоду з 1 (першого) по 3 (третій) день прострочення
виконання зобов’язань Клієнта, нарахування процентів не здійснюється;

3.6.2. з 4 (четвертого) дня прострочення заборгованості Товариство визнає
заборгованість за Позикою проблемною, розпочинає роботу по стягненню
заборгованості та відновлює щоденне нарахування процентів за користування Позикою
за стандартною процентною ставкою, яке здійснюється не більше ніж до 90
(дев’яностого) дня прострочення.
3.7. Клієнт розуміє та надає згоду Товариству, що використання стандартної процентної
ставки відповідно до пунктів 1.7., 3.4., 3.6.2. Договору є наперед обумовленим та не є
односторонньою зміною умов Договору.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного
законодавства України, цього Договору та Правил.
4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання,
тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. У випадку повернення суми Позики та сплати процентів за користування Позикою
протягом 3 (трьох) днів, після закінчення строку користування Позикою, пеня та/або
штраф за несвоєчасне виконання Клієнтом зобов'язань за Договором не нараховується.
4.4. У випадку прострочення повернення суми позики, Клієнт зобов’язаний сплатити
Товариству штраф в розмірі ____ грн. за кожен день прострочення, починаючи з 4
(четвертого) дня прострочення виконання зобов’язань за Договором.
4.5. Штрафи за Договором нараховуються у момент сплати, але в будь-якому випадку
граничний розмір сукупної суми неустойки, нарахованої за порушення Клієнтом
зобов’язань за цим Договором, не може перевищувати 50% суми, одержаної Клієнтом за
цим Договором, і становить: ____ грн.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ,
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання
Сторонами додаткових договорів.
5.2. Дія Договору припиняється та Договір може бути достроково розірваний у випадках
передбачених чинним законодавством та цим Договором.
6. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по
одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
6.2. Датою укладання Договору між Товариством і Клієнтом є дата його підписання.
Договір є укладеним з моменту відправки грошових коштів Клієнту.
6.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним
законодавством України.
6.4. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не може
мати наслідків недійсності всього Договору та в будь-якому разі не звільняє Клієнта від
грошового зобов'язання повернути Позику та сплатити проценти за користування
Позикою.
6.5. З укладенням цього Договору Клієнт надає свою однозначну, беззастережну і
необмежену згоду на обробку персональних даних, у тому числі, на їх збір,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення та зміну),

використання, розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування та знищення будьякої інформації, що стосується Клієнта.
6.6. Сторони погодили підписання Договору зі сторони Товариства (Позикодавця)
шляхом накладення аналогу власноручного підпису Директора Товариства та відбитка
печатки Товариства, зразок яких наведено в Розділі 7 цього Договору.
7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ТОВАРИСТВО
Найменування: ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ: 41078230
Ліцензія НКФП від 28.03.2017р., видана на
підставі Розпорядження НКФП №753
Місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр.
Перемоги, 90-А
п/р: 26507052600017
Найменування банку: АТ КБ
«ПРИВАТБАНК»
МФО банку: 320649
тел.: 0 (800) 330 263 (безкоштовно по Україні);
044 337 29 28, 067 625 02 02, 095 625 02 02,
093 625 02 02 (за тарифами оператора)
Email: info@creditplus.ua
Директор:
__________________________/Довгаль В.В./
МП

КЛІЄНТ (підписано
електронним підписом ______)
ПІБ: ______________________
РНОКПП: _________________
Паспорт: серія ___________, виданий
______, ___________
Зареєстроване місце проживання: ___
________________________________

_________________________/___

Додаток № 1
до договору про
надання коштів у
позику на умовах
споживчого кредиту
№ __ від ___
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
до договору про надання коштів у позику,
на умовах споживчого кредиту № ___
КЛІЄНТ: ________________, ІПН ________
Дата повернення Позики та
«___» ________ 20___р.
сплати нарахованих процентів:
Сума Позики:

___ грн.

Сума нарахованих процентів:

___ грн.

Разом до оплати:

___ грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
Отримувач:

ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»

Код за ЄДРПОУ отримувача:

41078230

Найменування банку:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Поточний рахунок:

26507052600017

МФО:

320649

Призначення платежу:

Оплата згідно договору № __________ від
«___»________ 20___р., ІПН

ТОВАРИСТВО

КЛІЄНТ (підписано електронним підписом _)

Директор:
_______________ /Довгаль В.В./

____________________/_______________/

