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Додаток №7  
до наказу №170 від «16» лютого 2022 року 

 
 

ДОГОВІР   

про надання фінансового кредиту  №_____________ 

 

м. Київ                                       «___» _____ 20__ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей» (надалі іменується 
«Кредитодавець»), в особі Генерального директора Кривошапка Андрія Володимировича, який діє 
на підставі Статуту, з однієї сторони,  

та 
_____________________________________ «_________________________» (надалі іменується 

«Позичальник»), в особі ____________ __________________________, який діє на підставі 

_______________________ та згідно рішення Загальних зборів учасників (Протокол №____  від 
«___» ______________р.), з іншої сторони, 

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір 
про надання фінансового кредиту (надалі іменується «Договір»), про таке: 

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ: 
Договори про надання послуг - Договір про надання послуг з надання персоналу №____ від 

___.____.________, укладений між Кредитодавцем та Позичальником; Договір про надання послуг  
№____ від ___.____.________, укладений між Позичальником та ТОВ «НОВА ПОШТА» (код за 
ЄДРПОУ 31316718). 

Заявка на отримання фінансового кредиту – заявка Позичальника, складена за формою, 
затвердженою Кредитодавцем, у якій вказується дата перерахування фінансового кредиту, його 
сума.   

Правила - Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 
Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (у редакції, яка діє на момент укладання 
Договору). 

Проценти за користування фінансовим кредитом (процентна ставка) – плата, яка 
встановлюється Кредитодавцем за користування фінансовим кредитом та сплачується 
Позичальником у розмірі та строки, визначені Договором. 

Строк користування фінансовим кредитом – строк, на який надається Позичальникові  
фінансовий кредит та який визначений у п.1.6 Договору. 

Фінансовий кредит - грошові кошти, надані Кредитодавцем Позичальнику, під процент, у 
розмірі та на умовах, передбачених Кредитним договором, з дотриманням вимоги Позичальника 
повернути кошти та сплатити проценти у визначений строк. 

Інші терміни, не визначені Договором, вживаються у значеннях, визначених чинним 
законодавством України. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитодавець зобов'язується надати Позичальнику фінансовий кредит за рахунок власних 
коштів  в національній  валюті України у розмірі ________________,00 грн. (____________ гривень  
00 копійок), а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використовувати і повернути 
Кредитодавцю фінансовий кредит та сплатити проценти за користування фінансовим кредитом у 
порядку та на умовах, зазначених у Договорі. 
1.2. Фінансовий кредит надається  на засадах строковості, зворотності, цільового характеру 
використання, платності. 
1.3. Цільове призначення фінансового кредиту: для  придбання Транспортного засобу. 
1.4. Надання фінансового кредиту здійснюється у відповідності із вимогами Договору, чинного 
законодавства України та Правил. 

якщо Договір не забезпечується порукою (забезпечується тільки заставою Транспортного 
засобу), застосовується наступна редакція пункту 1.5 Договору: 
«1.5. Фінансовий кредит, який надається Кредитодавцем Позичальнику,  забезпечується заставою 
Транспортного засобу в порядку, встановленому п.8.7-8.9 Договору. Шляхом підписання Договору 
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Сторони домовились, що у випадку погіршення фінансового стану Позичальника, невиконання 
Позичальником зобов’язань щодо забезпечення Договору заставою Транспортного засобу згідно 
п.п.8.7-8.9 Договору, Кредитодавець має право вимагати від Позичальника надання в забезпечення 
виконання зобов’язань за Договором Кредитодавцю майна (рухомого, нерухомого майна, грошових 
коштів, прав вимоги за будь-якими договорами), а Позичальник, в свою чергу, зобов’язаний 
передати в заставу (іпотеку) таке майно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання 
відповідної вимоги від Кредитодавця, про що Сторони укладають відповідний договір.»   

якщо Договір забезпечується одночасно порукою та заставою Транспортного засобу, 
застосовується наступна редакція пункту 1.5 Договору: 
«1.5. Фінансовий кредит, який надається Кредитодавцем Позичальнику, забезпечується порукою 
Поручителя та заставою Транспортного засобу в порядку, встановленому п.8.7-8.10 Договору. 
Шляхом підписання Договору Сторони домовились, що у випадку погіршення фінансового стану 
Позичальника, невиконання Позичальником зобов’язань щодо забезпечення Договору порукою 
Поручителя та/або заставою Транспортного засобу згідно п.п.8.7-8.10 Договору, Кредитодавець має 
право вимагати від Позичальника надання в забезпечення виконання зобов’язань за Договором 
Кредитодавцю майна (рухомого, нерухомого майна, грошових коштів, прав вимоги за будь-якими 
договорами), а Позичальник, в свою чергу, зобов’язаний передати в заставу (іпотеку) таке майно 
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги від Кредитодавця, про що 
Сторони укладають відповідний договір.»   
1.6. Строк  користування фінансовим кредитом - до «__» _______ ____  року (включно). 
 

2. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ 
2.1. За користування фінансовим кредитом встановлюється фіксована річна процентна ставка:  
- з першого дня видачі кредиту по день фактичного повного погашення заборгованості за Договором 
(включно) – в розмірі 21 (двадцяти одного)% річних.  

Згідно пп.196.1.5 ст.196 ПКУ плата за користування кредитними коштами (проценти) не є 
об'єктом оподаткування ПДВ. 
2.2. Нарахування процентів за користування фінансовим кредитом здійснюється за розрахунковий 
період (календарний місяць): з дати видачі  фінансового кредиту по останній календарний день 
місяця включно, та надалі з 01 числа поточного місяця по останній календарний день поточного 
місяця включно. Проценти нараховуються методом факт//365 на фактичну суму заборгованості 
Позичальника за фінансовим кредитом та за термін фактичного користування ним, починаючи з 
першого дня видачі фінансового кредиту включно та до повного погашення заборгованості за 
Договором. При нарахуванні процентів за користування фінансовим кредитом враховується перший 
і не враховується останній день користування фінансовим кредитом. Нарахування процентів 
здійснюється Кредитодавцем в останній день  місяця за який нараховуються проценти. 
2.3. Позичальник сплачує проценти за користування сумою фінансового кредиту відповідно до  п.п. 
4.1 – 4.6 Договору. 
2.4. Кредитодавець має право перевіряти цільове використання фінансового кредиту, а Позичальник 
зобов’язується не чинити будь-яких перешкод Кредитодавцеві у здійсненні його права. 
Кредитодавець здійснює перевірку цільового використання фінансового кредиту не порушуючи при 
цьому нормального процесу господарської діяльності Позичальника. 
2.5. Зміна (у тому числі збільшення) розміру фіксованої річної процентної ставки, визначеної п.2.1 
Договору, здійснюється за взаємною згодою Сторін, про що Сторони укладають додаткову угоду 
згідно із п.7.9 Договору. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ 
3.1. Кредитодавець надає фінансовий кредит Позичальникові у безготівковій формі, шляхом 
перерахування суми фінансового кредиту на рахунок Позичальника, що вказаний у цьому Договорі. 
Датою видачі фінансового кредиту є дата перерахування коштів на рахунок Позичальника, що 
вказаний у розділі 12 Договору. Видача фінансового кредиту узгоджується Сторонами шляхом 
подання Позичальником заявки на отримання фінансового кредиту Кредитодавцю, у якій вказується 
дата перерахування  фінансового кредиту, його сума та акцептом (погодженням) такої заявки 
Кредитодавцем. Акцептом заявки зі сторони Кредитодавця є подання Кредитодавцем до 
обслуговуючого банку платіжного доручення на перерахунок коштів Позичальнику.  

Заявка на отримання фінансового кредиту має надаватись Позичальником Кредитодавцю  не 
пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дати отримання фінансового кредиту, обумовленої в такій 
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заявці на отримання фінансового кредиту, якщо для Кредитодавця не буде прийнятною можливість 
подачі такої заявки Позичальником в більш коротші строки. 
3.2. Кредитодавець має право відмовити у наданні Позичальникові передбаченого Договором  
фінансового кредиту у випадку (-ах): 
3.2.1. Надання Позичальником недостовірної, неправдивої (такої, що не відповідає дійсності) 
інформації, якщо такий факт виявлено після укладення Договору; 
3.2.2. Погіршення фінансового стану Позичальника; 
3.2.3. Наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові фінансовий 
кредит своєчасно не буде повернений, в тому числі, у випадку погіршення платоспроможності 
Позичальника; 

якщо Договір не забезпечується порукою (забезпечується тільки заставою Транспортного 
засобу), застосовується наступна редакція пункту 3.2.4 Договору: 
«3.2.4. У разі незабезпечення виконання Позичальником зобов’язань за Договором заставою 
Транспортного засобу на умовах та у строк, що визначені п. 8.7-8.9 Договору;» 

якщо Договір забезпечується одночасно порукою та заставою Транспортного засобу, 
застосовується наступна редакція пункту 3.2.4 Договору: 
«3.2.4. У разі незабезпечення виконання Позичальником зобов’язань за Договором порукою та 
заставою Транспортного засобу на умовах та у строк, що визначені п. 8.7-8.10 Договору;» 
3.3. Окрім випадків, передбачених п.3.2 Договору, Кредитодавець також має право відмовити 
Позичальнику в наданні фінансового кредиту у наступних випадках: 
3.3.1. У випадку, коли надання фінансового кредиту Позичальнику на умовах, передбачених 
Договором, може стати безприбутковим  та/або збитковим  для Кредитодавця, в тому числі, але не 
виключно через зміну фінансової ситуації в Україні чи внаслідок рішень законодавчої або 
виконавчої влади, тощо;  
3.3.2. Відсутність у Кредитодавця вільних власних коштів; 
3.3.3. Порушення Позичальником умов будь-яких договорів, що укладені з Кредитодавцем та/або з 
учасниками ТОВ «НоваПей» та/або із суб’єктами господарювання, що працюють під брендом 
(торговою маркою) «Нова Пошта». 
3.3.4. У разі ненадання Позичальником на запит Кредитодавця документів, відомостей та інформації, 
які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. 
внутрішніх нормативних документів Кредитодавця та/або листах, повідомленнях НБУ, 
Нацкомфінпослуг), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення. 
3.4. Про свою відмову від надання фінансового кредиту у випадках, що визначені п.3.2 та 3.3 
Договору Кредитодавець повинен повідомити Позичальника письмово у порядку, що визначений 
п.7.10 Договору, при цьому, Кредитодавець не зобов’язаний повідомляти Позичальнику причину 
відмови.  
 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА 
КОРИСТУВАННЯ ФІНАНСОВИМ КРЕДИТОМ 

4.1. Погашення заборгованості за Фінансовим кредитом здійснюється щомісячно, не пізніше 15 
числа кожного місяця, починаючи з наступного за місяцем отримання фінансового кредиту, 
частинами у розмірах сум згідно із Графіком погашення кредиту та сплати процентів (Додаток №1, 
що є невід’ємною частиною Договору). Позичальник зобов’язаний повністю повернути фінансовий 
кредит не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку,  визначеного п.1.6 Договору.  
4.2. Проценти за користування Фінансовим кредитом сплачуються Позичальником в такому 
порядку: щомісячно до 15 числа включно, місяця, наступного за місяцем користування фінансовим 
кредитом та одночасно з остаточним поверненням Фінансового кредиту згідно із Графіком 
погашення кредиту та сплати процентів (Додаток №1, що є невід’ємною частиною Договору). 
4.3. Позичальник повертає фінансовий кредит та сплачує проценти за користування фінансовим 
кредитом шляхом внесення коштів у безготівковій формі на рахунок Кредитодавця 
_________________________________________________________________, що відкритий у  банку 
«__________________», якщо інший рахунок не буде повідомлений Кредитодавцем Позичальнику 
додатково.  
4.4. Датою повернення фінансового кредиту та датою сплати процентів вважається дата 
надходження коштів на рахунок Кредитодавця, що вказаний у п.4.3 Договору.  
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4.5. У випадку наявності простроченої заборгованості за Договором,  повернення фінансового 
кредиту  Кредитодавцеві та сплата процентів Позичальник здійснює  у такій черговості:  
- у першу чергу - прострочена заборгованість за фінансовим кредитом;  
- у другу чергу –  поточна заборгованість за фінансовим кредитом;  
- у третю чергу – заборгованість за простроченими процентами (які нараховані та строк сплати яких 
є простроченим) за користування фінансовим кредитом; 
- у четверту чергу - строкові проценти за користування  фінансовим кредитом; 
- у п’яту чергу – неустойку (штрафи, пені). 
4.6. Повернення фінансового кредиту Кредитодавцеві та сплата процентів за умови відсутності 
простроченої заборгованості за Договором Позичальник здійснює  у такій черговості: 
- у першу чергу - строкові проценти за користування  фінансовим кредитом; 
- у другу чергу – поточна заборгованість за фінансовим кредитом.  
 

5. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН 
5.1. Кредитодавець зобов’язується : 
5.1.1. В порядку та на умовах, передбачених Договором, надавати Позичальнику фінансовий кредит  
у порядку та строки, передбачені Договором; 
5.1.2. Надавати консультації Позичальнику з усіх питань, що стосуються виконання Договору. 
5.1.3. Ознайомити Позичальника з правами та інформацією, передбаченими нормою ст.12 Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  
5.2. Позичальник зобов’язується: 
5.2.1. Забезпечувати достовірність документів та відомостей, що надаються Позичальником 
Кредитодавцеві відповідно до умов Договору та Правил; 
5.2.2. Використовувати фінансовий кредит згідно цільового призначення, що вказане п.1.3  
Договору, здійснювати  усі платежі за Договором  (повернення фінансового кредиту та сплату 
процентів за користування ним) відповідно до його умов; 
5.2.3. У строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днів з моменту одержання відповідної 
письмової вимоги Кредитодавця, надавати інформацію та оформлені згідно із вимогами чинного 
законодавства документи щодо свого фінансового і майнового становища (платоспроможності), а 
також документи для здійснення перевірки дотримання цільового використання фінансового 
кредиту;  
5.2.4. Негайно, але в будь-якому випадку, не пізніше закінчення строку, передбаченого у п. 8.2  
Договору, надавати Кредитодавцю (у письмовій формі) достовірну та точну інформацію про зміну 
свого місцезнаходження (адреси), банківських реквізитів, якщо відповідні зміни настали, а також 
будь-яку інформацію, яка може так чи інакше зачіпати інтереси Кредитодавця; 
5.2.5. Своєчасно у відповідності до умов Договору виконувати свої зобов’язання за Договором, в 
тому числі погашати заборгованість за фінансовим кредитом, сплачувати проценти за користування 
фінансовим кредитом у строки, що визначені Договором; 
5.2.6. Забезпечити умови для проведення Кредитодавцем перевірок цільового використання 
фінансового кредиту; 
5.2.7. Дотримуватись вимог законодавства при користуванні фінансовим кредитом, наданим 
Кредитодавцем; 
5.2.8. Не здійснювати переведення боргу за Договором на іншу особу без отримання попередньої 
письмової згоди Кредитодавця; 
5.2.9. На вимогу Кредитодавця надавати додаткове забезпечення за фінансовим кредитом; 
5.2.10. Протягом трьох робочих днів з дня настання відповідних обставин Позичальник зобов’язаний 
письмово сповіщати Кредитодавця: 
- про порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника; 
- про прийняття судового рішення про припинення діяльності Позичальника; 
- участь у судових процесах, що загрожують майновому положенню Позичальника, в тому числі як 
позивача, відповідача або третьої особи, в тому числі щодо майнових спорів з ціною позову не 
менше 50 000,00 гривень; 
- притягнення посадових осіб (в тому числі керівника та/або головного бухгалтера) 
Позичальника/Позичальника до кримінальної відповідальності; 
-про прийняття компетентними органами Позичальника рішення про реорганізацію, ліквідацію 
Позичальника; 
-про прийняття компетентними органами Позичальника рішення про припинення підприємницької 
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діяльності Позичальника; 
-  про прийняття рішення про припинення Позичальником підприємницької діяльності.  
5.2.11. Забезпечити, щоб без попередньої письмової згоди Кредитодавця не здійснювались дії щодо  
реорганізації, ліквідації Позичальника. 
5.2.12. З метою врегулювання заборгованості за Договором, укласти додаткові угоди до Договорів 
про надання послуг в порядку, строк та на умовах, визначених п.8.6 Договору. 

якщо Договір не забезпечується порукою (забезпечується тільки заставою Транспортного 
засобу), застосовується наступна редакція пункту 5.2.13 Договору: 
«5.2.13. Забезпечити виконання своїх зобов’язань за Договором заставою Транспортного засобу та 
передати в заставу Транспортний засіб в порядку та строки, визначені п.8.7-8.9 Договору;»  

якщо Договір забезпечується одночасно порукою та заставою Транспортного засобу, 
застосовується наступна редакція пункту 5.2.13 Договору: 
«5.2.13. Забезпечити виконання своїх зобов’язань за Договором порукою Поручителя та заставою 
Транспортного засобу та передати в заставу Транспортний засіб в порядку та строки, визначені 
п.8.7-8.10 Договору;»  
5.2.14. Без попередньої письмової згоди Кредитодавця не укладати з будь-якими особами інших 
договорів по отриманню Позичальником нових кредитів/позик та не виступати 
поручителем/майновим поручителем за власними зобов’язаннями та/або зобов’язаннями будь-яких 
осіб; 
5.2.15. Укласти договори страхування та застрахувати Транспортний засіб протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з дати укладання договору застави Транспортного засобу на умовах, попередньо 
погоджених із Кредитодавцем (надалі по тексту Договору – договори страхування). При цьому, 
істотними умовами договорів страхування мають бути наступні умови: 

-  Транспортний засіб повинен бути застрахований від ризиків втрати, пошкодження, 
крадіжки, протиправних дій третіх осіб, дорожньо-транспортних пригод (повне КАСКО); 

- Транспортний засіб страхується на суму, не меншу ніж вартість Транспортного засобу за 
Договором; 

- Транспортний засіб страхується на весь строк дії Договору; 
- Вигодонабувачем за договорами страхування визначається виключно Кредитодавець. У 

випадку отримання Позичальником без згоди Кредитодавця страхового відшкодування по договорам 
страхування, в яких Кредитодавець визначений вигодонабувачем, Позичальник зобов’язаний 
негайно направляти суми такого відшкодування на виконання Договору та/або договору застави 
Транспортного засобу, вчиняти інші погоджені із Кредитодавцем дії; 

Страхування Транспортного засобу Позичальником здійснюється з рекомендованими 
(погодженими) до співпраці Кредитодавцем страховими компаніями, які співпрацюють з 
Кредитодавцем на день укладання договорів страхування, на умовах, попередньо погоджених із 
Кредитодавцем. Вибір страхової компанії з переліку рекомендованих (погоджених) до співпраці 
Кредитодавцем, Позичальник проводить самостійно. 

Позичальник не має права  без попередньої письмової згоди Кредитодавця вносити будь-які 
зміни до договорів страхування протягом строку дії договору застави Транспортного засобу або 
ініціювати зміну вигодонабувача за ними, припиняти договори страхування, та повинен своєчасно 
вносити всі страхові платежі, належним чином виконувати інші умови договорів страхування; 
5.2.16. Надати Позичальнику належним чином завірені копії договорів страхування, договору 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів, не пізніше 10 (десятого) робочого дня після укладення  договорів страхування, та належним 
чином завірені копії платіжних документів, що підтверджують оплату страхової винагороди за 
такими договорами, - не пізніш 3 (трьох) робочих днів з дня здійснення оплати страхової винагороди 
(кожного чергового платежу страхової винагороди, якщо страхова винагорода оплачується 
декількома платежами); 
5.2.17. У разі закінчення строку дії договорів страхування до закінчення строку дії Договору, не 
пізніше дати закінчення строку дії договорів страхування укласти нові договори страхування та 
застрахувати Транспортний засіб на умовах та в порядку, визначених п.п. 5.2.15, 5.2.16 Договору. 
5.2.18. Надавати Кредитодавцю документи, що потрібні для здійснення ідентифікації, верифікації та 
вивчення Кредитодавцем Позичальника, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають 
фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує 
Кредитодавець з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
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фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 
5.2.19. Надавати Кредитодавцю документи чи відомості для з'ясування суті його діяльності, 
фінансового стану, виконання Кредитодавцем вимог Закону FATCA, інші відомості на запит 
Кредитодавця (в тому числі первинні документи, договори, рахунки-фактури, тощо), що 
підтверджують законність та зміст операції/й Позичальника. 
5.2.20. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати укладання Договору надати Кредитодавцю 
документи, що підтверджують цільове використання фінансового кредиту (у т.ч. виписку по 
поточному рахунку Позичальника, копії договорів, на виконання яких були направлені кредитні 
кошти). 

6. ПРАВА СТОРІН 
6.1. Кредитодавець має право: 
6.1.1. Вимагати в Позичальника інформацію та документи щодо його фінансового і майнового 
становища (платоспроможності), а також документи, які підтверджують цільове використання  
фінансового кредиту; 
6.1.2. Відмовитися від надання Позичальникові передбаченого Договором  фінансового кредиту у 
випадках, передбачених Договором; 
6.1.3. Дозволяти за запитом Позичальника, у виняткових випадках та у разі наявності вільних 
фінансових ресурсів, перенесення строків повернення фінансового кредиту та/або сплати процентів. 
Перенесення строків повернення фінансового кредиту та/або сплати процентів оформляється у 
порядку, передбаченому п. 7.9 Договору; 
6.1.4. Вимагати дострокового повернення кредиту та/або достроково розірвати Договір та стягнути 
неповернуту суму фінансового кредиту та проценти за користування фінансовим кредитом з 
Позичальника за весь час фактичного користування фінансовим кредитом, звернути стягнення на 
майно Позичальника при настанні одної або кількох обставин (випадків), передбачених у п.6.1.9, п. 
7.1 Договору; 
6.1.5. Здійснити відступлення права вимоги за Договором на користь третіх осіб без згоди 
Позичальника. При цьому, шляхом підписання Договору Позичальник згоден, що Кредитодавець 
буде надавати третій стороні, яка має наміри набути право вимоги, інформацію про Позичальника, 
що містить конфіденційну інформацію в обсягах та формі, визначеній Кредитодавцем та необхідних 
для укладання відповідного договору; 
6.1.6. Вимагати від Позичальника повернення суми наданого фінансово кредиту з нарахованими 
процентами; 
6.1.7. Вимагати від Позичальника виконання ним умов Договору; 
6.1.8. Вимагати від Позичальника надання додаткового забезпечення за фінансовим кредитом; 
6.1.9. Кредитодавець має право  вимагати дострокового повернення фінансового кредиту та/або 
достроково розірвати Договір у випадку настання однієї із зазначених нижче подій: 
• Позичальник прострочив належні до сплати платежі більше ніж 5 (п’ять) календарних днів; 
• наявне суттєве погіршення фінансового стану Позичальника або вартості наданого забезпечення, 
або якщо таке погіршення виглядає неминучим, і навіть якщо забезпечення було б реалізоване, 
зазначене погіршення все одно загрожує, чи загрожуватиме погашенню фінансового кредиту; 
• подано заяву щодо початку процедури банкрутства Позичальника, або якщо проти Позичальника 
розпочата процедура звернення стягнення для відшкодування суттєвих несплачених боргів; 
• інформація, надана Позичальником стосовно свого фінансового стану чи інших суттєвих обставин, 
у подальшому визнана недостовірною чи неповною;  
• Позичальник використовує фінансовий кредит з порушенням цільового призначення, для якого він 
був наданий; 
• з інших підстав, визначених розділом 7 Договору; 
• Позичальник порушує інші свої зобов’язання за будь-якими договорами, що укладені з 
Кредитодавцем та/або з учасниками ТОВ «НоваПей» та/або із суб’єктами господарювання, що 
працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта»; 
6.1.10. Зараховувати в рахунок погашення заборгованості (у т.ч. поточної, простроченої) 
Позичальника перед Кредитодавцем за Договором грошові кошти, які підлягають перерахуванню 
Позичальнику в якості оплати послуг за Договорами про надання послуг, зазначеними у п.8.6 
Договору. 

6.2.  Позичальник має право: 
6.2.1. Відмовитися від одержання фінансового кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши 
про це Кредитодавця у письмовій формі до його надання у відповідності до умов  Договору; 
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6.2.2. Звертатись до Кредитодавця із запитом про перенесення строків платежів за Договором (а 
саме: строків повернення фінансового кредиту чи його частини та/або сплати процентів) у разі 
виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин. 
Перенесення строків платежів за Договором оформлюється додатковим договором/додатковою 
угодою, що є невід’ємною частиною Договору; 
6.2.3. Достроково повернути фінансовий кредит та/або достроково розірвати Договір в порядку та 
на умовах, визначених п.п.7.4, 7.6 Договору. 
6.2.4. Відмовитися від Договору в порядку, строк та на умовах, визначених п.7.11 Договору. 
 
7. ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ 

(ПРИПИНЕННЯ) ДОГОВОРУ. ВІДМОВА ПОЗИЧАЛЬНИКА ВІД ДОГОВОРУ 
7.1. Кредитодавець має право  вимагати дострокового повернення фінансового кредиту та/або 
достроково розірвати Договір у випадку настання однієї із зазначених нижче подій: 
7.1.1. Якщо Позичальник використав або використовує кредит не за ціллю, визначеною п. 1.3  
Договору (у випадку нецільового використання); 
7.1.2. Надання Позичальником недостовірної, неправдивої (такої, що не відповідає дійсності) 
інформації і документів замість достовірної, яка вимагається відповідно до Договору, якщо такий 
факт виявлено після укладення Договору; 
7.1.3. Якщо на майно Позичальника за ініціативою третіх осіб звернуто стягнення або накладено 
арешт, або третіми особами пред'явлено права на забезпечення зобов’язань Позичальника за 
Договором; 
7.1.4. Неповідомлення Позичальником інформації, визначеної в п.п. 5.2.3 Договору, що спричинило 
неможливість перевірки Кредитодавцем цільового використання кредиту або наявності забезпечення 
кредиту, чи зробило неможливим належне виконання інших умов Договору будь-якою із Сторін; 
7.1.5. Порушення Позичальником зобов’язань, що визначені у п.п.5.2.10.-5.2.20 Договору; 
7.1.6. Ініціювання Кредитодавцем та/або учасниками ТОВ «НоваПей», та/або суб’єктами 
господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта», дострокового 
розірвання (припинення) будь-яких договорів, укладених цими особами із Позичальником; 
7.1.7. З інших підстав, визначених п.6.1.9 Договору.  

якщо Договір не забезпечується порукою (забезпечується тільки заставою Транспортного 
засобу), застосовуються наступні редакції пунктів 7.1.8, 7.1.9 Договору: 
«7.1.8. Невиконання та/або неналежне виконання Позичальником зобов’язань щодо забезпечення 
Договору заставою Транспортного засобу, визначених п.п. 8.7-8.9 Договору; 
7.1.9. Порушення Позичальником як заставодавцем будь-яких своїх зобов’язань за договором 
застави Транспортного засобу, укладеного з Кредитодавцем згідно із п.п.8.7-8.9 Договору;»   

якщо Договір забезпечується одночасно порукою та заставою Транспортного засобу, 
застосовуються наступні редакції пунктів 7.1.8, 7.1.9 Договору: 
«7.1.8. Невиконання та/або неналежне виконання Позичальником зобов’язань щодо забезпечення 
Договору порукою Поручителя та/або заставою Транспортного засобу, визначених п.п. 8.7-8.10 
Договору;» 
7.1.9. Порушення будь-яких своїх зобов’язань Поручителем за договором поруки та/або порушення 
Позичальником як заставодавцем будь-яких своїх зобов’язань за договором застави Транспортного 
засобу, укладеними з Кредитодавцем згідно із п.п.8.7-8.10 Договору;»  
7.2. У будь-який момент після настання випадку або випадків, визначених у п.6.1.9, п. 7.1 Договору, 
Кредитодавець вправі шляхом письмового повідомлення (вимоги) про дострокове повернення 
фінансового кредиту та/або дострокове розірвання Договору на адресу Позичальника, що визначена 
в Договорі, вимагати негайного дострокового повернення фінансового кредиту та сплати процентів 
за весь час фактичного користування фінансовим кредитом за цим Договором. Позичальник 
зобов'язаний повернути фінансовий  кредит Кредитодавцеві та сплатити проценти за користування 
фінансовим кредитом не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати направлення Позичальнику 
письмового повідомлення (вимоги) Кредитодавця про  дострокове повернення кредиту та/або про 
дострокове розірвання Договору. Зазначений триденний строк починає відліковуватись з дати 
направлення Кредитодавцем цього повідомлення (вимоги) Позичальнику засобами поштового 
зв’язку на адресу Позичальника, зазначену в Договорі. Датою направлення Кредитодавцем вимоги 
Позичальнику вважається дата, зазначена оператором поштового зв’язку на квитанції, яка надається 
Кредитодавцю відділенням зв’язку при відправленні зазначеної вимоги. 
7.3. Договір вважається достроково розірваним Кредитодавцем з підстав, визначених п.6.1.9, п.7.1 
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Договору, з дня, наступного за днем закінчення строку направлення Позичальнику письмового 
повідомлення про дострокове розірвання Договору відповідно до п.7.2 Договору. 
7.4. Позичальник, в межах строку користування фінансовим кредитом, визначеного п.1.6 Договору, 
має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути фінансовий кредит за 
власною ініціативою, за умови одночасної сплати нарахованих Кредитодавцем процентів за весь 
період фактичного користування фінансовим кредитом. 
7.5. Дострокове повернення частини кредиту Позичальником згідно із п.7.4 Договору, не має 
наслідком дострокове розірвання Договору, та не звільняє Позичальника від сплати чергового 
платежу у наступному періоді згідно із Графіком погашення кредиту та сплати процентів. В такому 
випадку, Сторони мають право визначити новий Графік погашення кредиту та сплати процентів 
шляхом укладання додаткової угоди до Договору.  
7.6. Позичальник, у разі здійснення дострокового повернення Кредитодавцю фінансового кредиту у 
повному обсязі та сплати процентів за весь час фактичного користування фінансовим кредитом має 
право достроково розірвати Договір шляхом направлення Кредитодавцеві письмового повідомлення 
не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати дострокового розірвання Договору. 
7.7. Договір вважається достроково розірваним Позичальником згідно із п.7.6 Договору виключно у 
випадку повернення Позичальником фінансового кредиту у повному обсязі та сплати процентів за 
весь час фактичного користування фінансовим кредитом, та за умови отримання Кредитодавцем 
письмового повідомлення Позичальника про дострокове розірвання Договору у строк, визначений 
п.7.6 Договору. 
7.8. Договір може бути достроково розірваний (припинений) за домовленістю Сторін, про що 
Сторони укладають додаткову угоду/договір про його розірвання, та в інших випадках, визначених 
законодавством. Договір припиняється після виконання Сторонами своїх обов'язків та на інших 
підставах, встановлених чинним законодавством. 
7.9. Будь-які зміни та доповнення до Договору дійсні лише у тому випадку, якщо вони оформлені як 
додаткові договори/додаткові угоди до Договору у письмовому вигляді за належними підписами 
уповноважених представників Сторін, крім випадків, передбачених в Договорі. Такі додаткові 
договори/додаткові угоди будуть невід’ємною частиною Договору. 
7.10. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній, повинні бути здійснені у 
письмовій формі, якщо інше не передбачено Договором. Такі повідомлення вважаються 
направленими належним чином, якщо вони направлені адресату наручно, цінним або 
рекомендованим листом:  
 - Позичальнику – за адресою вказаною у розділі 12 Договору; 
 - Кредитодавцю – за адресою місцезнаходження, вказаною в розділі 12 Договору, або повідомленою 
Кредитодавцем додатково відповідно до умов Договору. 
7.11. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня набрання чинності 
цим Договором використати право на відмову від Договору, в тому числі у випадку отримання ним 
фінансового кредиту, шляхом направлення Кредитодавцеві у цей період письмового повідомлення. 
7.12. Договір вважається припиненим Позичальником внаслідок відмови від нього згідно із п.7.11 
Договору виключно у випадку повернення Позичальником фінансового кредиту у повному обсязі та 
сплати процентів за весь час фактичного користування фінансовим кредитом, та за умови отримання 
Кредитодавцем письмового повідомлення Позичальника про відмову від Договору у період, 
визначений п.7.11 Договору. 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ. 

8.1. Кредитодавець може передавати і розкривати будь-яку інформацію про Позичальника у 
відповідності до вимог чинного законодавства України, суду, правоохоронним органам, іншому 
державному органу, своїм пов’язаним особам, контролерам, власникам.  
8.2. Кожна із Сторін відповідає за правильність зазначених у Договорі реквізитів (найменування, 
місцезнаходження, банківських реквізитів тощо) та зобов’язується у разі їх зміни негайно, але в 
будь-якому випадку, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту настання відповідної зміни 
письмово повідомляти про неї іншу Сторону у письмовій формі.  
8.3. Позичальник цим заявляє та запевняє Кредитодавця про фактичне існування наступних 
обставин, які Кредитодавець вважає істотними для укладення Договору, і визнає, що Кредитодавець 
уклав Договір, покладаючись в тому числі на зазначені нижче заяви та запевнення, а саме: 
8.3.1. Позичальник гарантує, що він є належним чином зареєстрованим суб’єктом господарювання.  
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8.3.2. Особа, яка підписала Договір, є належним чином обраною/уповноваженою відповідно до 
установчих документів Позичальника та чинного законодавства України та має достатні 
повноваження для підписання і укладання Договору; 
8.3.3. Позичальник свідчить, що під час укладання та виконання Договору Позичальник не 
знаходиться під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу тяжких обставин; 
8.3.4. Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим 
законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним 
законодавством України, способом в своєму праві укладати Договір та виконувати усі умови, 
визначені у ньому; 
8.3.5. Фінансова звітність Позичальника, надана Кредитодавцю з метою отримання фінансового 
кредиту, була підготовлена у відповідності до законодавства України і стандартів бухгалтерського 
обліку, чинних на дату підготовки такої звітності; 
8.3.6. Позичальник не має жодної очевидної простроченої заборгованості по сплаті податків. 
8.4. Позичальник, укладаючи Договір, підтверджує, що він розуміє суть фінансової послуги, що 
надається йому Кредитодавцем  за Договором, умови її надання Кредитодавцем, в тому числі її 
вартість, строки та порядок погашення та відсутнє жодне нав’язування зі сторони Кредитодавця 
придбання такої фінансової послуги на умовах, визначених Договором; всі умови Договору для 
нього зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та справедливими. 
8.5. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та 
іншої інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам, за 
винятком уповноважених осіб і організацій, можлива лише з письмової згоди іншої Сторони, а 
також у випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором. Передача такої 
інформації третім особам, за винятком уповноважених осіб і організацій, можлива лише з письмової 
згоди іншої Сторони, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України та 
Договором. 
8.6.  Позичальник підтверджує та гарантує, що з метою врегулювання заборгованості перед 
Кредитодавцем за Договором, Позичальник одночасно з укладанням Договору, на визначених 
Кредитодавцем умовах, укладе: 
8.6.1. з Кредитодавцем – додаткову угоду до Договору про надання послуг з надання персоналу 
№____ від ___.____.________, про зарахування оплати вартості послуг в рахунок погашення 
простроченої заборгованості за Договором; 
8.6.2. з Кредитодавцем та ТОВ «НОВА ПОШТА» (код за ЄДРПОУ 31316718) – додаткову угоду до 
Договору надання послуг №____ від ___.____.________, про перерахування оплати вартості послуг в 
рахунок погашення простроченої заборгованості за Договором. 
8.7. Підписанням Договору Позичальник підтверджує та гарантує, що виконання зобов’язань 
Позичальника перед Кредитодавцем за Договором забезпечуватиметься заставою транспортного 
засобу (надалі по тексту Договору іменується «Транспортний засіб»): 
- вид транспортного засобу (в т.ч. марка, модель, рік випуску, виробник) - ________________ 
__________________________________________; 
- номер кузова - _________________________________________________; 
8.8. З метою виконання п.8.7 Договору Позичальник зобов’язується в забезпечення виконання 
своїх зобов’язань за Договором передати у заставу Кредитодавцю Транспортний засіб не пізніше 10 
(десяти) календарних днів з дати укладання Договору. 
8.9. З метою виконання п.п.8.7, 8.8 Договору Позичальник зобов’язується: 
8.9.1. Не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати укладання Договору – придбати у власність 
Транспортний засіб та зареєструвати його за собою, як юридичною особою згідно чинного 
законодавства; 
8.9.2. Не пізніше 2-х (двох) робочих днів з дати укладання Договору – надати Кредитодавцю 
оригінал (для огляду) та належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують 
правомірність набуття Позичальником у власність Транспортного засобу (у т.ч. оплату його 
вартості), а також документів, що підтверджують державну реєстрацію Транспортного засобу за 
Позичальником, як юридичною особою згідно чинного законодавства України; 
8.9.3. Не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати укладання Договору – укласти з 
Кредитодавцем в забезпечення виконання своїх зобов’язань за Договором нотаріально посвідчений 
договір застави Транспортного засобу на умовах, визначеним Кредитодавцем. 

якщо Договір забезпечується додатково порукою, зазначається пункт 8.10 Договору 
наступного змісту: 
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«8.10. Підписанням Договору Позичальник підтверджує та гарантує, що виконання зобов’язань 
Позичальника перед Кредитодавцем за Договором забезпечуватиметься порукою 
__________________________ (найменування /П.І.Б поручителя), код за ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника податків  ___________________ (по тексту договору іменується - 
Поручитель), та договір поруки Поручитель укладе з Кредитодавцем в день укладання Договору.» 

 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами. Строк дії Договору -  __ 
(_____________) місяців з дати набрання ним чинності. Закінчення строку дії Договору не звільняє 
Сторони від виконання невиконаних зобов’язань та відповідальності за їх порушення. 
 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ФОРС-МАЖОР). ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору, винна сторона несе 
відповідальність згідно із чинним законодавством України. 
10.2.  Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання 
з порушенням умов, визначених змістом Договору. 
10.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно  
Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим прямі збитки. 
10.4. У разі прострочення виконання грошового зобов’язання, Позичальник зобов’язаний сплатити 
за вимогою Кредитодавця суму боргу з урахуванням індексу інфляції за час прострочення та 3% 
річних від простроченої суми. 
10.5. За несвоєчасне повернення фінансового кредиту/частини фінансового кредиту та/або 
несвоєчасну сплату процентів за користування фінансовим кредитом Позичальник зобов’язаний 
сплатити за вимогою Кредитодавця на користь Кредитодавця пеню у розмірі подвійної облікової 
ставки Національного банку України, що діє на період прострочення, яка обчислюється від суми 
простроченого платежу за кожен день прострочення та додатково штрафну неустойку  у розмірі 
0,5%  від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. 
10.6. За порушення Позичальником зобов’язань, що визначені у п.п.5.2.2 Договору, Позичальник 
зобов’язаний сплатити за вимогою Кредитодавця штраф у розмірі 20% від суми фінансового 
кредиту, використаного з порушенням цільового призначення. 
10.7. При невиконанні будь-яких зобов’язань Позичальника, обумовлених п.п.5.2.8-5.2.20 Договору 
Позичальник зобов’язаний сплатити за вимогою Кредитодавця штраф у розмірі 10 000 грн.  (десять 
тисяч гривень 00 копійок) за кожен випадок невиконання. 

якщо Договір не забезпечується порукою (забезпечується тільки заставою Транспортного 
засобу), застосовуються наступні редакції пунктів 10.8-10.10 Договору: 
«10.8. За порушення Позичальником зобов’язань, що визначені у п.1.5 Договору, Позичальник 
зобов’язаний сплатити за вимогою Кредитодавця неустойку у розмірі 0,01 % від суми Фінансового 
кредиту за кожен день прострочення. 
10.9. За порушення Позичальником зобов’язань, що визначені у п. 8.6-8.9 Договору, Позичальник 
зобов’язаний сплатити за вимогою Кредитодавця неустойку у розмірі 0,01 % від суми Фінансового 
кредиту за кожен день прострочення.  
10.10. За невиконання та/або неналежне виконання Позичальником зобов’язань щодо забезпечення 
Договору заставою Транспортного засобу, визначених п.п.8.7-8.9 Договору, Позичальник 
зобов’язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 20 (двадцяти) % від суми фінансового 
кредиту.» 

якщо Договір забезпечується одночасно порукою та заставою Транспортного засобу, 
застосовуються наступні редакції пунктів 10.8-10.10 Договору: 
«10.8. За порушення Позичальником зобов’язань, що визначені у п.1.5, п.8.6-8.10 Договору, 
Позичальник зобов’язаний сплатити за вимогою Кредитодавця неустойку у розмірі 0,01 % від суми 
Фінансового кредиту за кожен день прострочення. 
10.9. У разі незабезпечення виконання Позичальником зобов’язань за Договором порукою на умовах 
та у строк, визначений п. 8.10 Договору, Позичальник зобов’язаний сплатити за вимогою 
Кредитодавця штраф у розмірі 10 (десяти) % від суми фінансового кредиту.  
10.10. За невиконання та/або неналежне виконання Позичальником зобов’язань щодо забезпечення 
Договору заставою Транспортного засобу, визначених п.п.8.7-8.9 Договору, Позичальник 
зобов’язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 20 (двадцяти) % від суми фінансового 
кредиту.» 
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10.11. Санкції (включаючи штраф, пеню, неустойку), визначені розділом 10 Договору, 
нараховуються та застосовуються до Позичальника за рішенням Кредитодавця, що реалізовується 
виключно як його право, та у разі пред’явлення Кредитодавцем відповідної вимоги Позичальнику. У 
разі прийняття Кредитодавцем рішення про нарахування пені, штрафної неустойки, яка передбачена 
Договором, їх нарахування припиняється в момент виконання Позичальником зобов‘язання, за 
невиконання якого така пеня/штрафна неустойка була застосована до Позичальника, або з дати, 
визначеної рішенням Кредитодавця про незастосування пені/штрафної неустойки. При цьому 
останнім днем нарахування пені/штрафної неустойки є день фактичного погашення заборгованості 
(нарахування пені/штрафної неустойки припиняється починаючи з дня, наступного за днем 
погашення заборгованості) або дата, визначена рішенням Кредитодавця про незастосування 
пені/штрафної неустойки. Нарахування штрафу, який передбачений Договором, у разі прийняття 
Кредитодавцем рішення про його нарахування, здійснюється в день виявлення факту невиконання 
Позичальником зобов‘язання, за порушення якого передбачено штраф. При цьому нарахування 
штрафу, у разі прийняття Кредитодавцем рішення про його нарахування, проводиться за кожний 
факт порушення Позичальником умов Договору. 

Пеня, неустойка та/або штрафи, зазначені в розділі  10 Договору, у разі їх нарахування та 
застосування Кредитодавцем, повинні бути  сплачені Кредитодавцю в строк не пізніше 10 (десяти) 
календарних днів із дати направлення Кредитодавцем вимоги Позичальнику про їх нарахування та 
сплату. Зазначений десятиденний строк починає відліковуватись з дати направлення Кредитодавцем 
цієї вимоги Позичальнику засобами поштового зв’язку на адресу Позичальника, зазначену в 
Договорі. Датою направлення Кредитодавцем вимоги Позичальнику вважається дата, зазначена 
оператором поштового зв’язку на квитанції, яка надається Кредитодавцю відділенням зв’язку при 
відправленні зазначеної вимоги. 
10.12. Сплата пені та/або штрафів не звільняє Позичальника від виконання зобов’язань, за 
порушення яких вони передбачені, і так само не звільняє його від обов’язку понад суму 
пені/штрафної неустойки та/або штрафів відшкодувати Кредитодавцю збитки, заподіяні 
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. 
10.13. Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов’язана 
протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати настання цих обставин письмово повідомити іншу Сторону 
про виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору). Обставини непереборної сили (форс-
мажору) повинні бути засвідчені сертифікатом Торгово-промислової палати України або 
регіональними торгово – промисловими палатами. 
10.14. Неповідомлення Стороною, що опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), 

про настання чи припинення дії обставин непереборної сили та ненадання документів, що 
засвідчують обставини непереборної сили, виданих Торгово-промисловою палатою України або 
регіональними торгово – промисловими палатами у визначений п.10.13 Договору строк, позбавляє 
цю Сторону права посилатися на обставини непереборної сили (форс-мажору) як на підставу 
звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків за 
Договором. 
10.15. Обставини непереборної сили повинні бути засвідчені сертифікатом Торгово-промислової 
палати України або регіональними торгово – промисловими палатами. 
10.16. Неповідомлення про настання чи припинення дії обставин непереборної сили та ненадання 
документів, що засвідчують обставини непереборної сили, виданих Торгово-промисловою палатою 
України або регіональними торгово – промисловими палатами, позбавляє Сторону права посилатися 
на обставини непереборної сили як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання 
(неналежне виконання) своїх обов’язків за Договором. 
10.17. Всі спори, які виникають при виконанні Договору, припиненні, зміні, визнання недійсним 
повністю або частково, або у зв’язку з ним, або випливають з нього, підлягають розгляду у судах 
загальної юрисдикції відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених чинним 
законодавством України. 
10.18. До стягнення пені та штрафної неустойки застосовується позовна давність тривалістю три 
роки. 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
11.1. Взаємовідносини Сторін, не урегульовані Договором, регулюються чинним законодавством 
України. 
11.2. Підписанням Договору Позичальник засвідчує, що він: 
- отримав свій примірник оригіналу Договору (оригінал додатків до нього (у разі їх наявності)); 
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- належним чином ознайомлений із Правилами; 
- отримав у повному обсязі та належним чином ознайомлений із інформацією, яка надається 
Позичальнику згідно із статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг». 
11.3. Підписанням Договору представник Позичальника/Позичальник надає згоду на обробку своїх 
персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою 
виконання Кредитодавцем умов Договору. Позичальник розуміє, що уся надана інформація стосовно 
своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Позичальник 
підтверджує надання ним та зазначеними суб'єктами згоди на обробку та використання 
персональних даних відповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення 
зазначених суб'єктів зі своїми правами відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних 
даних». Підписанням Договору представник Позичальника підтверджує, що він ознайомлений з 
умовами «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей», що затверджене 
Фінансовою установою та розміщене на Офіційному сайті Фінансової установи https://novapay.ua/ та 
погоджується з умовами зазначеного «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ 
«НоваПей»». 

Підписанням Договору представник Позичальника/Позичальник також надає Кредитодавцю 
згоду (дозвіл) на обробку інформації щодо Позичальника та його зобов’язань за Договором в обсязі, 
що передбачений Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», в 
тому числі, на збір, зберігання, використання, передання та поширення інформації про Позичальника 
через бюро кредитних історій – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код ЄДРПОУ №33546706, місцезнаходження: 
01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д) (надалі – ТОВ «УБКІ»). 
          При цьому, підписанням Договору представник Позичальника/Позичальник надає згоду ТОВ 
«УБКІ» на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, що впливає на можливість 
виконання Позичальником власних зобов'язань відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про 
організацію формування та обігу кредитних історій», а також на доступ і отримання кредитної 
історії Позичальника в ТОВ «УБКІ» в порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про 
організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних». 
11.4. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України. 
11.5. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, 
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи 
інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. 
11.6.  Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін, Сторони 
досягли згоди з усіх його істотних умов та не існує будь-яких інших умов, які можуть бути 
істотними та необхідними, але не відображені в Договорі. 
11.7.  Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної із Сторін. 

 
12. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН: 

Кредитодавець: 
 

Позичальник:  

ТОВ «НоваПей»  
місцезнаходження:  
03026, місто Київ, Столичне шосе, будинок 103, 
корпус 1, поверх 13, офіс 1304 
код ЄДРПОУ: 38324133 
платник ПДВ, ІПН 383241328105 
рах. ____________________________________ 
в АТ «ОТП БАНК» 
 
Генеральний директор 
 
 
__________________/Андрій КРИВОШАПКО/ 
 

______________«_________________________»  
місцезнаходження: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
код ЄДРПОУ:_____________________________ 
рах. __________________________________ 
в банку «__________________» 
тел. __________________ 
 
_______________             
 
 
_________________             _____________. 

 

https://novapay.ua/
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Додаток № 1 
до  Договору про надання фінансового кредиту  

№ _______ від «___»____________ 20__р. 
 

ГРАФІК  
ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 

м. Київ                                       «___» _____ 20_ р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей» (надалі іменується 
«Кредитодавець»), в особі Генерального директора Кривошапка Андрія Володимировича, який діє 
на підставі Статуту, з однієї сторони,  

та 
_____________________________________ «_________________________» (надалі іменується 

«Позичальник»), в особі ____________ __________________________, який діє на підставі 

_______________________ та згідно рішення Загальних зборів учасників (Протокол №____  від 
«___» ______________р.), з іншої сторони, 

відповідно до п.4.1 Договору погодили такий Графік повернення фінансового кредиту та 
сплати процентів: 

1. Позичальник згідно умов Договору зобов’язується повернути Кредитодавцю кредит та сплатити 
проценти у таких розмірах, щоб станом на нижче вказану дату сума заборгованості за кредитом та 
процентами не перевищувала наступний розмір, а саме: 

Пер
іод 

Дата Сума 
щомісячного 
платежу по 

кредиту, грн. 

Сума процентів 
по кредиту, грн. 

Всього до 
сплати 
(сума 

щомісячного 
платежу та 

процентів по 
кредиту) 

Залишок суми 
кредиту та процентів, 

грн. 

1      

…      

2. Будь-яка сума заборгованості за кредитом та процентами, що перевищує розмір максимального 
допустимої заборгованості за сумою неповерненого кредиту та процентами, який (розмір) 
встановлений на відповідну дату, зазначену в пункті 1 вищевказаного графіку, вважається 
простроченою сумою основного боргу та процентів за Договором.    

3. Цей графік погашення кредиту та сплати процентів є невід’ємною частиною Договору. 

Кредитодавець: 
 

Позичальник: 

ТОВ «НоваПей»  
місцезнаходження:  
03026, місто Київ, Столичне шосе, будинок 103, 
корпус 1, поверх 13, офіс 1304 
код ЄДРПОУ: 38324133 
платник ПДВ, ІПН 383241328105 
рах. ____________________________________ 
в АТ «ОТП БАНК» 
 
Генеральний директор 
 
 
__________________/Андрій КРИВОШАПКО/ 

______________«_________________________»  
місцезнаходження: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
код ЄДРПОУ:_____________________________ 
рах. __________________________________ 
в банку «________________» 
тел. __________________ 
 
 
_______________             
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 _________________             _____________. 
 


