ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НІКО КАПІТАЛ»
Протокол № 57 від «17» квітня 2019 року
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПОЗИКИ N ____
(для надання позик за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи у мережі Інтернет)
«__» _______ 20

року

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НІКО КАПІТАЛ» (надалі – Позикодавець), в особі
директора Гнатишина Валентина Івановича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та ______________________________ (надалі
– Позичальник), РНОКПП ___________, з іншої сторони (надалі разом – Сторони, а окремо – Сторона) уклали цей договір позики
(надалі – Договір) про наступне
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Позикодавець, на положеннях та умовах цього Договору, зобов’язується надати Позичальнику у власність грошові кошти в сумі
____ (______) гривень 00 коп. (надалі – позика) на погоджений даним Договором строк та умовах шляхом перерахування позики на
банківський рахунок/банківську карту Позичальника, а Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових
коштів в день закінчення строку позики (користування позикою) та сплатити проценти за користування позикою (вартість позики), що
передбачені цим Договором.
1.2. Строк позики: ____ (________) днів. Позичальник зобов’язаний повернути позику Позичальнику «___» _____20__року.
1.3. Відсотки за користування позикою встановлюються в розмірі ___% в день від суми наданої позики.
1.4. Загальна вартість позики та процентів _____ грн.
1.5. Договір укладений відповідно до Правил про порядок надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НІКО КАПІТАЛ», з якими Позичальник
ознайомлюється перед підписанням цього Договору.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ, ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ
2.1. Надання позики здійснюється шляхом перерахування Позикодавцем коштів, зазначених у п.1.1 даного Договору, на банківський
рахунок (банківську платіжну карту) Позичальника зазначену ним при заповненні заявки на сайті Позичальника в інформаційнотелекомунікаційній системі у мережі Інтернет (далі – ІТС) за адресою https://cashme.ua/.
2.2. Початком відліку строку надання позики є день перерахування коштів Позикодавцем на банківський рахунок (банківську платіжну
карту) Позичальника зазначену ним в ІТС Позикодавця.
2.3. Поверненням позики є день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця, зазначений в ІТС та в даному
договорі.
2.4. Сторони домовились, що нарахування відсотків по Договору здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування
позикою з дня надання по день повернення позики у повному обсязі, разом з процентами, включно.
2.5. Поточний рахунок Позикодавця для повернення позики та сплати процентів вказаний у Розділі 7 «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» цього Договору.
2.6. Проценти за Договором нараховуються за кожен календарний день користування позикою, включаючи день надання та день
повернення, на суму позики, вказаної у п. 1.1. Договору, та, у випадку дострокового її повернення, підлягають відповідному
перерахунку. Календарним день починається в 00 годин 00 хвилин 00 секунду та закінчується о 23 годині 59 хвилин 59 секунд.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Позикодавець зобов'язується:
3.1.1. Надати Позичальнику грошові кошти в порядку та сумі, визначених цим Договором.
3.1.2. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника.
3.1.3. Надавати Позичальнику консультації з питань виконання умов цього Договору.
3.1.4. Повідомляти про зміну свого місцезнаходження та/або інших реквізитів, що необхідні Позичальнику для виконання цього
Договору, впродовж 10 календарних днів з моменту настання таких змін.
3.2. Позикодавець має право:
3.2.1. Вимагати своєчасного здійснення платежів, відповідно до умов цього Договору.
3.2.2. Отримувати від Позичальника платежі в рахунок погашення заборгованості за позикою, відсотками, штрафами та іншими
платежами передбаченими цим Договором та чинним законодавством.
3.2.3. Здійснювати безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку, вказаного Позичальником, для повного погашення
заборгованості за цим Договором (за наявності).
3.2.4. Відмовити у видачі позики у разі технічної неможливості відправити Позичальнику кошти.
3.2.5. Позикодавець має право самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти відомості та інформацію, надані Позичальником, в
тому числі запитувати третіх осіб, в т.ч. осіб, що пов’язані родинними зв’язками із Позичальником, про достовірність наданих
Позичальником відомостей та передавати відповідну інформацію в бюро кредитних історій для формування кредитної історії
Позичальника.
3.3. Позичальник зобов'язується:
3.3.1. Повернути позику та сплатити проценти за користування позикою в порядку та строки, визначені Договором, а також штрафи, у
випадку виникнення прострочення виконання зобов’язань по Договору.
3.3.2. Дотримуватись строків виконання зобов’язань передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно щодо повернення
позики, сплати процентів, штрафів (за наявності) відповідно до умов цього Договору.
3.3.3. Повідомляти Позикодавця протягом 2 (двох) робочих днів про зміну своїх даних (ПІБ, номер телефону, зміну реєстрації місця
проживання, реквізити банківського рахунку (банківської карти).
3.4. Позичальник має право:
3.4.1. Одержувати від Позикодавця інформацію про здійснені платежі, передбачені цим Договором.

3.4.2. Достроково сплатити повністю або частково суму позики і нараховані проценти за фактичний строк користування позикою.
3.4.3. Інші права, надані Позичальнику законодавством з питань захисту прав споживачів.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За порушення строків повернення позики, процентів за користування позикою, передбачених положеннями цього Договору,
Позичальник сплачує Позикодавцю штраф у розмірі _____ % (___ відсотків) в день від суми наданої позики, за кожний день такого
порушення.
4.2. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки по цьому Договору
переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
4.3. Сторона звільняється від визначеної Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове
порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених чинним
законодавством України, за умови, що їх дію було засвідчено належним чином.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні даного договору чи у зв’язку з ним або випливають з нього, мають
бути вирішені в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства
України.
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує що:
- ознайомився на сайті https://cashme.ua/ з повною інформацією про Позикодавця та його послуги, що передбачені статтею 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
- до моменту підписання цього Договору він ознайомився з його положеннями та з Правилами Позикодавця про порядок надання
коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту і йому зрозумілі їх зміст, суть, об’єм зобов’язань та наслідки укладення
цього Договору;
- ним надано дозвіл Позикодавцю на збір, обробку, зберігання та поширення його персональних даних з метою оцінки його
кредитоспроможності, а також на передачу в будь-який момент персональних даних Позичальника та інформації про укладення і
виконання цього Договору в будь-якій формі третім особам, з метою захисту прав та інтересів Позикодавця та повного виконання
зобов’язань за цим Договором, а також на відступлення права вимоги за цим Договором (без особистого повідомлення Позичальника
про таку обробку, передачу чи відступлення).
- ним надано дозвіл Позикодавцю (та його працівникам/уповноваженим особам)телефонувати Позичальнику з вимогою виконання
договірного зобов’язання Позичальником, у випадку прострочення повернення позики та процентів, направляти йому інформаційні
повідомлення, претензії, вимоги про сплату і використовувати для цього соціальні мережі, телефон, електронну пошту та інші канали
зв’язку.
6.2. Даний Договір укладено у відповідності до положень Закону України «Про електронну комерцію», дистанційно, в електронній
формі з використанням інформаційно – телекомунікаційної системи, шляхом надсилання електронного повідомлення про прийняття
(акцепт) пропозиції, та підписано сторонами накладенням електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Підписаний таким
чином договір в електронній формі є таким, що прирівнюється до договору, що укладено в письмовій формі. Датою підписання цього
Договору є дата накладення сторонами електронного цифрового підпису одноразовим ідентифікатором.
6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій
формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення нести ризик настання пов'язаних із ним несприятливих
наслідків.
6.4. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, що зазначене в Розділі 7 цього Договору. Претензії про
надання послуг приймаються від споживачів фінансових послуг за місцезнаходженням Позикодавця.
6.5. Одностороння відмова від укладеного Договору, а так само і неналежне виконання умов Договору, неможлива.
6.6. Дія Договору починається в моменту перерахування суми позики Позичальнику та діє протягом строку надання позики, але в будьякому випадку – до повного виконання зобов’язань за цим Договором.
6.7. Інші умови, що не врегульовані Правилами Позикодавця про порядок надання коштів у позику, у тому числі на умовах
фінансового кредиту та цим Договором – регулюються чинним законодавством.
7.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НІКО КАПІТАЛ»
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Кожум’яцька, 12 А,
Код ЄДРПОУ 35780318
п/р 26503056123545 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві,
код банку 380775
Тел. 044 200 21 25
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Директор В.І. Гнатишин
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
______________________

ПОЗИЧАЛЬНИК
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором
______________________

