
Затверджено наказом Директора Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Фінансова 

компанія Європошта» № 16 від 30.11.2021 року  

 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

м. ____________                                                                     «____» ____________ 20__ року  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА», що є юридичною особою за законодавством України, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40214866, зареєстроване місцезнаходження: 76018, 

м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 9 (надалі – Кредитодавець), в особі 

директора/уповноваженої особи _________________________________________________, 

діючого на підставі Статуту/Довіреності, з однієї сторони,  

та 

фізична особа_________________________________________________________________, 

народився/лась______________р., місце народження ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО 

___________________ (за наявності), паспорт серії ___ № ______________, 

виданий______________________________________________________________________, 

адреса 

проживання:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (надалі – 

Позичальник) з другої сторони, разом за текстом цього Договору Кредитодавець та 

Позичальник іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про 

наступне:  

 

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ 

Фінансовий кредит – кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на 

визначений строк та під процент.  

Кредитодавець – небанківська фінансова установа, яка відповідно до законів України має 

право надавати споживчі кредити та кошти в позику, у тому числі на умовах фінансового 

кредиту. 

Каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, 

видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів 

Касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що 

застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси 

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – надзвичайні та невідворотні 

обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених 

умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими 

нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза 

такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, 

військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, 



Від імені Кредитодавця_________________     Від імені Позичальника _________________  

оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, 

диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові 

заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, 

реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, 

пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних 

рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона 

(обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами 

і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, 

повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, 

перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні 

лиха тощо. 

Проценти -  плата  за  використання   фінансового кредиту,   що нараховується за кожен 

календарний день фактичного користування фінансовим кредитом від залишку 

заборгованості по фінансовому кредиту.  

Неустойка (штраф, пеня) – грошова сума, яку Позичальник повинен передати 

Кредитодавцеві у разі порушення Позичальником зобов'язання. 

Пеня – неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного 

грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитодавець надає, а Позичальник отримує фінансовий кредит (надалі – Кредит) на 

засадах строковості, зворотності та платності в розмірі та на умовах, передбачених даним 

Договором. Позичальник зобов'язується повернути Кредит, сплатити проценти за 

користування ним, виконати свої зобов'язання у повному обсязі у порядку та строки, 

передбачені Договором.  

1.2. Предметом Кредиту по даному Договору є фінансова послуга (операція) з надання 

Позичальнику фінансового кредиту на умовах, визначених у даному Договорі.  

1.3. Виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем за цим Договором 

забезпечується: _______________________________________ (вказати вид забезпечення).  

 

2. РОЗМІР КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ, 

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 

2.1. Сума Кредиту за цим Договором становить ____________ 

(_______________________________________прописом) гривень  _____ коп.   

2.2. Щоденний розмір процентів за цим Договором складає ____________ 

(_______________________________________прописом) % (процентів) від розміру 

Кредиту. Процентна ставка є фіксованою та незмінною протягом усього строку дії 

кредитного договору та не може бути збільшена Кредитодавцем в односторонньому 

порядку.  

2.3. Нарахування процентів, визначених п.2.2. цього Договору здійснюється за кожен 

календарний день фактичного користування кредитом від залишку заборгованості по 

Кредиту.  

2.4. Сплата процентів за цим Договором здійснюється в готівковій формі, шляхом 

внесення грошових коштів в касу Кредитодавця або в безготівковій формі, шляхом 

перерахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, за наступними 
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реквізитами: ТОВ «Фінансова компанія «Європошта», ЄДРПОУ 40214866, п/р 

UA883805000000000265002755, МФО 380805 в АТ «Райффайзенбанк Аваль» у м.Києві.  

2.5. Позичальник повинен сплачувати проценти за користування Кредитом згідно з 

Графіком, який  затверджений Сторонами у Додатку №1 до Договору фінансового 

кредиту. 

2.6. Орієнтовна реальна річна процентна ставка за Договором на дату укладення становить 

____________ (_______________________________________прописом) % (процентів).  

2.7. Орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника за Договором на дату 

укладення становить ___________ (__________________________прописом) гривень ___ 

копійок.  

 

3. СТРОК КРЕДИТУ 

3.1. Дата видачі кредиту Позичальнику “___” ______ _____ р. Дата повернення кредиту 

Позичальником “___” ______ _____ р.  

3.2. Кредит надається строком на  _____________________ (період прописом) днів.  

3.3. Строк, вказаний у п.3.2 цього Договору, може бути продовжений за згодою Сторін, 

яка оформляється у вигляді додаткового договору, що є невід’ємною частиною даного 

Договору. 

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 

4.1. Рішення про видачу Кредиту та видача Кредиту, обслуговування та погашення 

Кредиту відбувається згідно Внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» з врахуванням норм, передбачених 

Цивільним кодексом України, Законом України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», Законом України «Про споживче кредитування» 

та Законом України «Про захист прав споживачів».  

4.2. Кредит надається у готівковій та/або безготівковій формі. У разі надання кредиту у 

безготівковій формі Позичальник надає заяву із реквізитами для безготівкового 

перерахування суми кредиту.  

4.3. Кредит вважається наданим Кредитодавцем Позичальнику з моменту підписання 

Позичальником видаткового касового ордеру про отримання коштів або перерахування 

коштів Позичальнику згідно реквізитів, вказаних Позичальником у заяві на перерахування 

коштів.  

4.4. Позичальник зобов’язується в строк, вказаний в п. 3.2 даного Договору, повернути 

суму Кредиту та сплатити проценти.  

4.5. Кредит повертається готівкою шляхом внесення коштів в касу Кредитодавця, або 

безготівковим перерахунком на поточний рахунок Кредитодавця, вказаний в п. 2.4. 

Договору у строки та розмірах згідно з Графіком, який затверджений Сторонами у 

Додатку № 1 до Договору фінансового кредиту та вважається повернутим Кредитодавцю 

Позичальником з моменту внесення грошових коштів в касу Кредитодавця, що 

підтверджується підписанням прибуткового касового ордеру або у разі безготівкового 

перерахунку з моменту надходження коштів на поточний рахунок Кредитодавця.  

4.6. Зобов’язання за цим Договором можуть бути виконані будь-якою третьою особою без 

отримання згоди Кредитодавця.  
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4.7. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій 

одиниці України - гривні.  

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Кредитодавець зобов’язується надати Кредит Позичальнику в розмірі та в порядку, 

передбаченому умовами цього Договору.  

5.2. Кредитодавець має право вимагати від Позичальника сплати неустойку у разі 

порушення останнім строків та умов цього Договору.  

5.3. Кредитодавець має право у випадку несвоєчасного повернення Кредиту (окремої його 

частини) чи сплати процентів за користування Кредиту звернутися до суду з вимогою про 

стягнення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом та неустойки.  

5.4. Кредитодавець має право передати іншій особі права Кредитора за правочином 

відступлення права вимоги без згоди Позичальника.  

5.5. Кредитодавець зобов’язаний повідомити Позичальника про відступлення права 

вимоги протягом 10 робочих днів із дати такого відступлення.  

5.5. Кредитодавець, а у разі відступлення права вимоги - новий кредитор, зобов’язаний 

здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання 

простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Позичальником, його близькими 

особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми 

особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, 

за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, а також зобов’язаний 

попередити зазначених осіб про таке фіксування.  

5.6. Позичальник зобов’язується повернути Кредит та проценти за користування ним 

своєчасно, в строки та на умовах, визначених цим Договором.  

5.7. Позичальник має право достроково повернути Кредит у повному обсязі з виплатою 

процентів за фактичний час його користування.  

5.8. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору 

відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним 

грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє 

Кредитодавця у письмовій формі. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, 

воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності 

довіреності на вчинення таких дій.  

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову 

від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, 

одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів 

до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. 

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від 

Договору. 

5.9. Кредитодовець, на письмову вимогу Позичальника, 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 з питань 

виконання Сторонами умов Договору, надання якої передбачено чинним законодавством, 
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а також Договором. Кредитодовець надає Позичальнику відповідну інформацію в строк не 

більше ніж 10 (десять) робочих днів з дати звернення Позичальника  

5.10. Позичальник має право на звернення до Національного банку України у разі 

порушення Кредитодавцем/новим кредитором законодавства у сфері споживчого 

кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при 

врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на 

звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі 

врегулювання простроченої заборгованості.  

5.11. Кредитодавець не має права повідомляти інформацію про укладення Позичальником 

Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір 

особам, які не є стороною цього Договору крім випадків повідомлення зазначеної 

інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям 

Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали 

згоду на таку взаємодію. 

 

  6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням 

зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.  

6.2. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання за цим Договором, звільняється від 

відповідальності за порушення зобов'язання за цим Договором, якщо вона доведе, що це 

порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини 

непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та 

уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Сторона, для якої 

склались обставини непереборної сили, зобов'язана не пізніше 7 календарних днів з дати 

настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.   

6.3. За порушення Позичальником зобов’язання щодо повернення Кредиту та/або 

процентів в строк, вказаний в п. 3.2 цього Договору, Позичальник повинен сплатити 

Кредитодавцю пеню в розмірі ____________ 

(_______________________________________прописом) % (процентів), але не більше 

подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який 

сплачується пеня від розміру суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за 

кожний день прострочення повернення Кредиту та/або процентів, але не більше за 15 

відсотків суми простроченого платежу.  

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем 

на підставі Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за 

таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. 

У випадку якщо загальний розмір кредиту не перевищує розміру однієї мінімальної 

заробітної плати сукупна сума пені не може перевищувати розміру подвійної суми, 

одержаної Позичальником за таким Договором.  

6.4. Кредитодавець за невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором 

несе відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

6.5. Сторони зобов’язані при зміні своєї адреси, банківських чи інших реквізитів письмово 

сповістити одна одну про такі зміни протягом 5-ти робочих днів з моменту настання такої 

зміни. У випадку порушення цієї вимоги відповідна кореспонденція вважається 



Від імені Кредитодавця_________________     Від імені Позичальника _________________  

направленою та отриманою належним чином, якщо її було направлено за адресою 

Сторони, зазначеною у цьому Договорі або останньому письмовому повідомлені 

відповідної Сторони.  

6.6. Позичальник підтверджує та гарантує, що він/вона необмежений в дієздатності та 

укладання цього Договору не потребує узгодження з третіми особами.  

 

7. ПРИПИНЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 

7.1. Дія Договору припиняється його повним виконанням, або в інших випадках, 

передбачених чинним законодавством України. Одностороннє розірвання Договору 

Сторонами не допускається. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним 

законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю 

Сторін, яка оформлюється додатковим договором до даного Договору.  

7.2. Позичальник не має права продовжувати строк кредитування або строк виплати 

кредиту, установлених Договором на підставі звернення до Кредитодавця в письмовій 

формі. Сторони мають право продовжувати строк кредитування або строк виплати 

кредиту в порядку, встановленому в п. 7.3. Договору. Ініціювання Позичальником 

продовження строку кредитування/строку договору відбувається без змін умов 

попередньо укладеного Договору в бік погіршення для Позичальника  

7.3. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору повинні оформляються Сторонами 

у вигляді додаткових договорів до даного Договору у письмовому вигляді. Додаткові 

договори є невід'ємною частиною даного Договору.  

7.4. Будь-які усні домовленості Сторін, листування, тощо, щодо предмету цього Договору 

не мають юридичної сили, якщо вони не оформлені відповідно до п. 7.3. Договору.  

 

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1.Укладаючи цей Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови Договору 

для нього зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та справедливими.  

8.2. Позичальник підтверджує, що під час укладання та виконання цього Договору не 

знаходиться під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу тяжких 

обставин.  

8.3. Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним 

чином обмеженим законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, 

передбаченим чинним законодавством України, способом в своєму праві укладати 

правочини та виконувати усі умови, що з них виникають. 

8.4. Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін.  

8.5. Всі спори що виникають з предмету даного договору по цьому Договору, 

вирішуються шляхом переговорів, в разі недосягнення згоди спори вирішуються в 

судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

8.6. Повідомлення та інша кореспонденція між Сторонами за цим Договором 

здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів за адресами 

Сторін та/або вручення відповідних документів під особистий підпис іншої Сторони, або 

іншим способом, який дозволяє достовірно довести дату та зміст відправлення. 

8.7. Цей Договір вступає в силу з моменту його укладання в письмовій формі і діє до дати 

повного виконання Позичальником усіх істотних умов даного Договору.  



Від імені Кредитодавця_________________     Від імені Позичальника _________________  

8.8. Невідповідність окремих пунктів Договору чинному законодавству України, не тягне 

за собою недійсність (нікчемність) договору в цілому та обмежується лише недійсністю 

відповідних пунктів та /або розділів даного Договору.  

8.9. Позичальник шляхом підписання даного договору, відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» надає згоду на обробку особистих персональних даних 

у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази 

персональних даних Кредитодавця.  

8.10. Позичальник шляхом підписання даного договору, підтверджує про те, що перед 

укладенням цього Договору був ознайомлений Кредитодавцем із інформацією відповідно 

до ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та ст. 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  

8.11. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

українською мовою, по одному для кожної із Сторін. 

8.12. Позичальник надає згоду Кредитодавцю на доступ до інформації, що складає його 

кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро 

кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації 

щодо нього та цього кредиту. 

8.13. Національний банку України є уповноваженим державним органом, до якого 

відповідно до законодавства України має право звернутися Позичальник з питань захисту 

прав споживачів фінансових послуг.  

8.14. Даний договір складено відповідно до вимог чинного законодавства України та 

Внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 

кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європошта», 

затверджених наказом директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 

компанія «Європошта» № 15 від 01.11.2021 року. 

 

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА»  

76018, м. Івано-Франківськ,  

вул. Вовчинецька, будинок 9  

п/р UA883805000000000265002755 

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

МФО 380805,  

код ЄДРПОУ 40214866  

Платник податку на прибуток на загальних 

підставах  

Не є платником ПДВ 

 

Директор/уповноважена особа ТОВ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ЄВРОПОШТА» 

____________/______________/ М.П. 

      ПІДПИС                    ПІБ                        

ПОЗИЧАЛЬНИК 

__________________________________________ 

(найменування фізичної особи) 

народився/лась__________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків______________________  

Паспорт серія___№______ 

виданий ______________________________ 

______________________________________  

______________________________________ 

Адреса____________________________________ 

__________________________________________ 

Банківські реквізити позичальника 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Позичальник ______________ /_______________/ 

                           ПІДПИС                    ПІБ 



Від імені Кредитодавця_________________     Від імені Позичальника _________________  

 

Додаток № 1  

до договору фінансового кредиту 

№____ від «____» ____________ 20__ року 

 

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача 

та реальної річної процентної ставки  
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КРЕДИТОДАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА»  

76018, м. Івано-Франківськ,  

вул. Вовчинецька, будинок 9  

п/р UA883805000000000265002755 

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

МФО 380805,  

код ЄДРПОУ 40214866  

Платник податку на прибуток на загальних 

підставах  

Не є платником ПДВ 

 

Директор/уповноважена особа ТОВ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ЄВРОПОШТА» 

____________/______________/ М.П. 

      ПІДПИС                    ПІБ                        

ПОЗИЧАЛЬНИК 

__________________________________________ 

(найменування фізичної особи) 

народився/лась__________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків______________________  

Паспорт серія___№______ 

виданий ______________________________ 

______________________________________  

______________________________________ 

Адреса____________________________________ 

__________________________________________ 

Банківські реквізити позичальника 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Позичальник ______________ /_______________/ 

                           ПІДПИС                    ПІБ 

 

Директор  

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  

«ЄВРОПОШТА»                                                                                   Галина Кирик 

 

 


