Додаток 1
До Правил про порядок
надання коштів у позику, в тому числі
і на умовах фінансового
кредиту ТОВ «ФК «МАСОН»

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
м. Львів

"___" ____________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «МАСОН», місцезнаходження якого: 79039, Львівська область, місто Львів, вулиця
Шевченка, будинок 120-Г, в особі директора Морозенко Уляни Борисівни, яка діє на підставі Статуту
(надалі іменується "Кредитодавець") з однієї сторони, та
_______________________________________________________________________________________
(вказати найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження сторони юридичної особи або прирівняної до неї
фізичної особи, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, адреса, запис про державну реєстрацію підприємця)

(надалі іменується "Позичальник")
в особі
_______________________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі
_____________________________________________________________(вказати: статуту,
довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей
Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (надалі
іменується "Договір") (не є договором споживчого кредитування) про нижченаведене:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ,
ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальникові в тимчасове користування позикові
грошові кошти (кредит, кредитний ресурс) в сумі _________________ (_________________) гривень,
на умовах зворотності, терміновості, платності, забезпеченості.
1.2. Тип процентної ставки: оплата здійснюється по фіксованій процентній ставці
___________(________________) відсотків річних.
1.3. Кредитні ресурси, отримані Позичальником за Даним договором, використовуються за
цільовим призначенням: для
____________________________________________________.
1.4. Кредит надається Позичальнику після підписання цього Договору, але не раніше дня
оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором.
1.5. Строк дії Договору _____ (період прописом) днів з «_____» ___________ _____ р. до «________»
___________ _____р.
1.6. Кредит надається строком на _____ (період прописом) днів з «_____» ___________ _____ р. до
«________» ___________ _____р.
1.7. Сукупна вартість кредиту складає ________ % від суми кредиту (у процентному виразі)
або_____________________ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе:
Проценти (відсотки) за користування Кредитом % від суми Кредиту (у процентному виразі) або
______________грн. (у грошовому виразі);
Вартість послуг реєстратора __________ % від суми Кредиту (у процентному виразі) або
_______________ грн. (у грошовому виразі) - за наявністю;
Вартість послуг нотаріуса _____________ % від суми Кредиту (у процентному виразі)
або_____________ грн. (у грошовому виразі) - за наявністю; Вартість
послуг
страховика
____________ % від суми Кредиту (у процентному виразі) або______________ грн. (у грошовому
виразі) - за наявністю;
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Вартість послуг інкасації/перевезення цінностей/супроводу цінностей (вказати інші послуги які
оплачує позичальник при отриманні Кредиту) _______________ % від суми Кредиту (у процентному
виразі) або _____________ грн. (у грошовому виразі) – за наявністю;
Вартість послуг _______________ (вказати інші послуги які оплачує позичальник при
отриманні Кредиту) _______________ % від суми Кредиту (у процентному виразі) або _____________
грн. (у грошовому виразі) – за наявністю.
1.8. Найменування та місцезнаходження Кредитодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАСОН», місцезнаходження: 79039, Львівська
область, місто Львів, вулиця Шевченка, будинок 120-Г.
1.9. Найменування та місцезнаходження кредитного посередника (за наявності):
_________________________________________________________________________.

-

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ.
ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ.
СТРОКИ ЙОГО ВНЕСЕННЯ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
2.1. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця та/або з використанням послуг
інкасації або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування на банківський
рахунок Позичальника. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з
помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи
ухилення іншим способом від отримання кредиту), звільняє Кредитодавця від відповідальності за
порушення зобов’язання щодо надання Кредиту Позичальнику.
2.2. Видача Кредитних ресурсів за цим Договором провадиться на підставі письмової заяви
Позичальника, за узгодженням з Кредитодавцем з «____» ___________ _____ р.
2.3. Датою надання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми Кредиту готівкою через касу
Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках - дата списання відповідної суми з рахунку
Кредитодавця. Датою повернення (погашення) Кредиту так само як і датою сплати процентів
вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при
безготівкових розрахунках - дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
2.4. Позичальник зобов'язується повністю повернути Кредитні ресурси, отримані за Даним
договором, до «__________» ___________ _______ р. Спосіб повернення вказано в п. 2.3. (в касу, на
банківський рахунок Кредитодавця).
2.5. Позичальник зобов'язується щомісяця, у строк до «_______» числа кожного місяця, проводити в
складі щомісячного платежу по кредиту погашення заборгованості по кредитних ресурсах у розмірі,
установленому в Графіку погашення кредиту.
2.6. Позичальник має право на дострокове погашення кредитних ресурсів, у випадку часткового
щомісячного погашення кредитних ресурсів у сумі, що перевищує щомісячний платіж. Позичальник
не звільняється від зобов'язання провадити щомісячне погашення наступних щомісячних платежів в
повному обсязі.
3. НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ВІДСОТКІВ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ.
3.1. Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування Кредитними ресурсами у
валюті кредиту, по фіксованій процентній ставці _________ відсотків річних, яка є незмінною протягом
усього строку договору.
Нарахування процентів провадиться за період з моменту отримання Кредиту готівкою у касі
Кредитодавця та/або з використанням послуг інкасації та/або списання кредитних ресурсів з
банківського рахунку Кредитодавця до моменту повернення Кредиту у касу Кредитодавця та/або з
використанням послуг інкасації та/або на банківський рахунок Кредитодавця.
Нарахування процентів за день видачі Кредитних ресурсів провадиться як за повний день, а за день
повернення - не провадиться.
Нарахування процентів провадиться один раз на місяць на залишок заборгованості Позичальника за
період з першого по останнє число місяця.
3.2. Датою сплати процентів є день зарахування необхідної суми на банківський рахунок
Кредитодавця, та/або внесення у касу Кредитодавця та/або з використанням послуг інкасації.

4.1.

4. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ.
Забезпеченням
виконання
зобов'язань
за
Даним договором

є
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__________________________________________________________________________ (найменування
предмета застави: устаткування, товари в обороті, транспортний засіб тощо) відповідно до додатково
укладеного договору застави.
4.2. Додатковим забезпеченням зобов'язань за цим договором є порука ____________ (код ЄДРПОУ
№
____________________),
а
також
порука
фізичної
особи
________________________________________ (ідентифікаційний номер
(______________).
У забезпечення виконання зобов'язань за Даним договором можуть укладатися інші договори, не
зазначені у даному пункті.
4.3. Позичальник зобов'язується застрахувати на весь період дії даного договору на користь
Кредитодавця предмет застави, переданий у забезпечення виконання зобов'язань за даним договором,
на умовах, погоджених з Кредитодавцем.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ
АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ.
5.1. У випадку несвоєчасного повернення Кредитних ресурсів або несвоєчасної сплати відсотків за
користування кредитними ресурсами, як у випадку настання строку повернення кредитних ресурсів
(їхньої частини) та/або строку сплати відсотків, так і у випадку виникнення відповідно до умов даного
договору зобов'язання Позичальника достроково повернути кредитні ресурси та сплатити відсотки,
Кредитодавець має право видати наказ про примусову оплату боргового зобов'язання.
5.2. Кредитодавець має право призупинити видачу кредитних ресурсів, відмовити Позичальникові
в продовженні терміну дії даного Договору, а також зажадати дострокового повернення кредитних
ресурсів, оплати нарахованих відсотків по них, неустойки відповідно до умов Даного договору, у
наступних випадках:
 Позичальник надав Кредитодавцю підроблені документи або які-небудь документи, що містять
неправдиві відомості;
 судом порушена справа про банкрутство поручителя та/або майнового поручителя;

за наявності інших обставин, передбачених законодавством, Правилами надання коштів у позику,
в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК «МАСОН».
5.3. Позичальник несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством
України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.4. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Кредитодавця
зобов'язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.
5.5.
Позичальник не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з його
вини (умислу чи необережності).
6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН.
6.1.

Обов’язки Кредитодавця

6.1.1. За умови виконання Умов надання Кредиту, надати Позичальнику Кредит в Порядку і на
умовах, викладених в цьому Договорі.
6.1.2. Забезпечити Позичальника консультаціями щодо порядку видачі Кредиту та виконання умов
цього Договору.
6.1.3. Кредитодавець, на вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно
повідомляє йому інформацію (в т.ч. у формі довідки) про поточний розмір його заборгованості, розмір
суми Кредиту, повернутої Кредитодавцю, надає виписку з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо
погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим Договором, які сплачені, які
належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості
зазначення таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено
законодавством, а також Договором. Для отримання такої інформації Позичальник має звернутись до
Кредитодавця, в якій було укладено цей Договір, з усним або письмовим запитом щодо надання йому
відповідної інформації. Кредитодавець надає Позичальнику відповідну інформацію у Кредитодавця, в
якій було укладено цей Договір в строк не більше ніж 5 (п’ять) робочих днів з дати звернення
Позичальника.
6.1.4. У разі передачі Кредитодавцем своїх прав за цим Договором третій стороні (особі) - повідомити
Позичальника про таку передачу в порядку, визначеному статтею 7 цього Договору.

3

6.1.5. Забезпечити дотримання вимог Законодавства щодо збереження інформації, яка становить
комерційну таємницю та отримана Кредитодавцем у зв’язку з укладанням або виконанням цього
Договору.
6.2.
Права Кредитодавця:
6.2.1. Вимагати від Позичальника належного виконання останнім взятих на себе зобов’язань по
цьому Договору.
6.2.2. При виникненні простроченої заборгованості за Основною сумою боргу за Кредитом та/або
процентами більше ніж на один місяць, а також в інших випадках, передбачених цим Договором,
вимагати дострокового повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів та інших платежів за цим
Договором, та стягнути заборгованість за цим Договором в примусовому порядку.
6.2.3. Припинити видачу Кредиту на умовах, визначених цим Договором та чинним Законодавством.
6.2.4. У випадку дострокового часткового повернення Кредиту Позичальником, укласти за
погодженням з ним додатковий договір до цього Договору.
6.2.5. Здійснювати перевірку використання Позичальником Кредиту за Цільовим призначенням
Кредиту.
6.3.
Обов’язки Позичальника:
6.3.1. Належним чином виконувати всі умови цього Договору та взяті на себе цим Договором
зобов’язання.
6.3.2. У строки, обумовлені цим Договором, повернути Кредит, своєчасно сплачувати проценти за
користування Кредитом, комісійні винагороди за фінансові послуги та належним чином виконувати
взяті на себе інші зобов’язання за цим Договором.
6.3.3. У випадку порушення умов цього Договору достроково повернути Кредит з одночасною
сплатою процентів нарахованих на фактичний залишок заборгованості за Кредитом, комісійні
винагороди, а також сплатити неустойку (штрафні санкції), як це передбачено в Договорі, а також
відшкодувати Кредитодавцю в повному обсязі збитки, якщо такі мали місце.
6.3.4. Відповідати всіма власними коштами та майном по своїх зобов’язаннях, що випливають з цього
Договору.
6.3.5. До моменту отримання Кредиту виконати Умови надання Кредиту та за необхідності надати
документи, що підтверджують виконання Умов надання Кредиту.
6.3.6. На першу вимогу Кредитодавця надавати іншу інформацію, необхідну для супроводження
Кредиту, в тому числі забезпечення безперешкодної перевірки отриманої інформації за місцем
проживанням Позичальника.
6.3.7. З метою здійснення Кредитодавцем контролю за фінансовим станом та платоспроможністю
Позичальника, за станом забезпечення повернення Кредиту протягом дії цього Договору, надавати
Кредитодавцю на першу письмову вимогу Кредитодавця, документи, що підтверджують фінансовий
стан Позичальника, а в разі прострочення Позичальником строку повернення будь – якої частини
Кредиту та/або сплати процентів за його користування, негайно подати Кредитодавцю документи, що
підтверджують фінансовий стан Позичальника або документи, що підтверджують причини, які
об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором.
6.3.8. У тридцятиденний строк повідомити Кредитодавця про зміну реєстраційних даних,
місцезнаходження/проживання, найменування/прізвища, імені, по – батькові, та інші обставини, що
можуть вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором.
6.3.9. Впродовж строку дії цього Договору своєчасно та самостійно ознайомлюватись із Тарифами
Кредитодавця, що пов’язані із обслуговуванням та поверненням Кредиту в
ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАСОН»,
місцезнаходження: 79039, Львівська область, місто Львів, вулиця Шевченка, будинок 120-Г.
6.3.10. Завчасно забезпечувати наявність коштів для сплати чергових платежів за цим Договором
6.3.11. Підписанням цього Договору Позичальник, враховуючи вимоги законодавства про легалізацію,
зобов’язується невідкладно надавати Кредитодавцю як суб’єкту первинного фінансового моніторингу,
на його письмову вимогу або без такої вимоги в разі набуття ним або його кінцевим бенефіціарним
власником статусу політично значущої особи, члена її сім'ї або особи, пов'язаної з політично значущою
особою, у письмовому вигляді інформацію та документи, що:
1) підтверджують приналежність/набуття Позичальником або його кінцевим бенефіціарним
власником статусу політично значущої особи, члена її сім'ї або особи, пов'язаної з політично значущою
особою;
2) підтверджують джерела походження коштів, статків, активів, прав на активи політично значущої
особи, члена її сім'ї або особи, пов'язаної з політично значущою особою;
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3) необхідні для уточнення інформації про Позичальника або його кінцевого бенефіціарного власника
згідно вимог законодавства про легалізацію.
6.3.12. Не пізніше календарного дня, що слідує за днем звернення до господарського суду із заявою
про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність, проінформувати Кредитодавця у
письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів на адресу Кредитодавця, вказану у
цьому Договорі, про ініціювання відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність.
6.4.
Права Позичальника
6.4.1. В порядку, передбаченому цим Договором, одержувати від Кредитодавця інформацію про стан
заборгованості за цим Договором.
6.4.2. Порушувати перед Кредитодавцем питання про перенесення строку повернення Кредиту (його
частини) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього
(Позичальника) причин.
6.4.3. Достроково погасити Кредит в порядку, передбаченому цим Договором.
6.4.4. Позичальник, в порядку та на умовах, передбачених законодавством має право протягом 14
календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у
тому числі в разі отримання ним грошових коштів, письмово повідомивши про це Кредитодавця, в якій
укладено цей Договір до закінчення строку, встановленого цим пунктом Договору. Позичальник
підтверджує, що він усвідомлює усі передбачені наслідки реалізації права, встановленого цим пунктом
Договору і умовами цього Договору.
6.5.
Засвідчення та гарантії
6.5.1. Сторони засвідчують однакове розуміння ними умов цього Договору та його правових
наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що Договір не містить
ознак фіктивного чи удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його
природи, прав та обов’язків Сторін, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин.
6.5.2. З укладанням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов та не існує будьяких умов, які можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору.
6.5.3. Інші засвідчення та гарантії Позичальника:
6.5.3.1. Позичальник має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та
виконання цього Договору, умови цього Договору не суперечать жодним положенням договорів,
укладених Позичальником з іншими особами, або положенням інших правочинів, дія яких
поширюється на Позичальника.
6.5.3.2. Позичальник на момент укладення цього Договору володіє достатнім рівнем
платоспроможності, необхідним для повного та своєчасного виконання ним своїх зобов’язань за цим
Договором, на момент укладення цього Договору не існує відомих Позичальнику обставин, які можуть
негативним чином вплинути на стан його платоспроможності в майбутньому.
6.5.3.3. Позичальник
підтверджує, що
до
моменту
підписання
цього
Договору Кредитодавець надав йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Надана Позичальнику
інформація є повною та зрозумілою, вона забезпечує правильне розуміння суті фінансових послуг, які
отримує Позичальник відповідно до цього Договору, без нав'язування Кредитодавцем її придбання.
6.5.3.4. Позичальник підтверджує, що він повідомлений (проінформований) Кредитодавцем в момент
підписання цього Договору про те, що Кредитодавець є володільцем персональних даних щодо
Позичальника, зібраних відповідно до умов цього Договору, про склад та зміст зібраних
Кредитодавцем персональних даних щодо Позичальника, мету збору Кредитодавцем персональних
даних щодо Позичальника, та осіб, яким такі персональні дані передаються/будуть передаватися, а
також про права Позичальника як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про
захист персональних даних» (в т.ч. ст.ст.8, 16, 20, 29 зазначеного Закону).
6.5.3.5. Не існує будь-яких інших поточних або майбутніх зобов’язань Позичальника, які можуть
мати пріоритет над виконанням зобов’язань за цим Договором (крім зобов’язань, що можуть мати
пріоритет в силу Законодавства).
6.5.3.6. Позичальник належним чином і в повному обсязі ознайомлений з положеннями цього
Договору та договорів, що забезпечують його виконання, цілком розуміє їх зміст і будь-яке посилання
в тексті цього Договору на окремі його положення є достатньою підставою вважати, що ці положення
застосовуються рівною мірою до виконання прав і обов’язків Сторін за цим Договором і Позичальник
не має будь-яких заперечень щодо виконання його умов.
6.5.3.7.
Позичальник розуміє, що здійснення платежів в порядку, передбаченому цим
Договором, здійснюватиметься в порядку, строки та в черговості, передбаченій цим Договором.
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Позичальник засвідчує, що до моменту укладення Договору йому була надана уся
необхідна інформація щодо Кредиту у тому числі він був проінформований у письмовій формі про
надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами, які є обов'язковим для отримання кредиту
або для отримання Кредиту на умовах, що пропонуються Кредитодавцем.
6.5.3.9.
Позичальник усвідомлює, що орієнтовна реальна річна процентна ставка, повідомлена
в письмовій формі до моменту укладення Договору, була обчислена на основі припущення, що
процентна ставка та інші платежі за послуги Кредитодавця залишатимуться незмінними та
застосовуватимуться протягом строку дії Договору – у разі зміни відповідно до умов цього Договору
процентної ставки або інших платежів за послуги Кредитодавця, включених до загальних витрат за
Кредитом при обчисленні орієнтовної реальної річної процентної ставки до моменту укладення
Договору, реальна річна процентна ставка за цим Договором відрізнятиметься від тієї, що була
повідомлена Позичальнику до моменту укладення Договору.
6.5.3.10. Позичальник засвідчує, що перед укладенням Договору:
1) Він самостійно ознайомився з розміщеною на офіційному веб-сайті Кредитодавця інформацією,
необхідною для отримання Кредиту для прийняття усвідомленого рішення;
2) На виконання та відповідно до вимог законодавства Кредитодавець надав безоплатно Позичальнику
у письмовій формі (а на його вимогу додатково на належному Позичальнику електронному носії або
електронною поштою) інформацію про Кредит у формі відповіді на вимогу Позичальника, у зв’язку з
чим Кредитодавець визнається таким, що виконав вимоги щодо надання інформації до укладення
договору про кредит згідно з вимогами законодавства;
3) Кредитодавцем виконано вимоги законодавства щодо безоплатного надання на вимогу
Позичальника як споживача фінансових послуг та за його вибором копії проекту Договору;
4) Кредитодавцем на вимогу Позичальника надано пояснення, роз'яснення, інформація в належному
та зрозумілому вигляді, а Позичальник ознайомився з наданими Кредитодавцем поясненнями,
роз'ясненнями, інформацією з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано Договір до його
потреб та фінансового стану, зокрема роз'ясненнями інформації, що надається відповідно до
законодавства, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для Позичальника як
споживача фінансової послуги, зокрема у разі невиконання ним зобов'язань за Договором.
6.5.3.11. Позичальник засвідчує, що інформація, надана Кредитодавцем Позичальнику до моменту
укладення Договору на виконання вимог законодавства надана в повному обсязі та є достовірною та
зрозумілою, а Договір укладено Позичальником на сприятливих для Позичальника умовах, що в
повному обсязі відповідають умовам, які були передбачені в наданій інформації.
6.5.3.12. Позичальник свідчить, що всі ризики, пов’язані з істотною зміною обставин, з яких
Позичальник виходив при укладанні цього Договору, Позичальник приймає на себе, і такі обставини
не є підставою для зміни або розірвання Позичальником цього Договору.

6.5.3.8.

Вищенаведені зобов’язання, засвідчення та гарантії Позичальника, права Кредитодавця, є
необмеженими строком, безумовними і безвідкличними.
7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.
7.1. У випадку, якщо сплачені Позичальником кошти недостатні для погашення виниклої до цього
моменту загальної суми заборгованості, то погашення заборгованості провадиться в наступній
черговості: у першу чергу погашаються прострочена до повернення сума кредиту і прострочені
проценти за користування кредитом, у другу чергу погашаються сума основного боргу та проценти за
користування кредитом, у третю чергу погашається по кредитних ресурсах, у четверту чергу
погашається неустойка та інші платежі.
Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в
односторонньому порядку.
7.2. Зміст даного договору, а також відомості про фінансові операції, проведених відповідно до
даного договору, визнаються сторонами конфіденційними та не підлягають розголошенню без згоди
обох Сторін, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
7.3. Даний Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та
доповнення до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані Сторонами. Такі
зміни та доповнення додаються до даного договору і є його невід'ємною частиною.
7.4. Даний договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін, при цьому Сторони
підписують відповідну додаткову угоду.
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7.5. Даний договір складений у 2-х оригінальних екземплярах, що мають рівну юридичну силу. Один
екземпляр зберігається у Позичальника, один екземпляр зберігається у Кредитодавця.
7.6. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним договором Сторони несуть
відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
7.7. Кредитодавець, у встановленому законодавством та цим Договором порядку, має право без згоди
Позичальника відступити своє право вимоги за цим Договором будьякій особі, у зв’язку з чим
відбувається заміна сторони – кредитора за цим Договором.
7.8. У разі відступлення права вимоги за цим Договором, Кредитодавець зобов’язаний письмово
повідомити Позичальника про факт відступлення протягом п’яти днів з дати відступлення. Новий
кредитор набуває усі права та обов’язки Кредитодавця за цим Договором в повному обсязі, у тому
числі право отримати від Позичальника задоволення вимог кредитора щодо виконання Зобов’язання.
Підтвердження, що Позичальник ознайомлений з Правилами про порядок надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК «МАСОН».
Підтвердження, що позичальник ознайомлений з інформацією, зазначеною в ч. 2 статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Позичальник ___________________________________________________ (ПІБ)
(підпис)
Додатки:
Графік погашення кредиту
8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАСОН»
Місцезнаходження: 79039 м. Львів, вул.
Шевченка, буд. 120-Г
Ідентифікаційний код: 41980199
Банківські реквізити:
IBAN: UA 38 325268 0000026503088519001
Ел.пошта: fcmasonua@gmail.com

ПОЗИЧАЛЬНИК
_____________________________________

Адреса____________________________
тел./факс __________________________
Ідентифікаційний код _______________
IBAN ___________________________ в ________,

Керівник (уповноважена особа)

Директор
_________________ _________________________

_________________ У.Б.МОРОЗЕНКО
м.п.

підпис

ПІБ
М.П.
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Додаток 1
до Договору про надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту від _________ року
Графік погашення кредиту
1. Даний графік є невід’ємною частиною договору про надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту
2. Позичальник зобов’язується виплатити Кредитодавцю суму кредиту відповідно до
наданого графіку платежів:
3. Приклад заповнення:
№

Дата платежу
(число місяць рік)
По 01.___. ____ року
По 01.___. ____ року
По 01.___. ____ року

Сума погашення у гривнях
______________, ___
______________, ___
______________, ___
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