ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом №2501-1
від «25» січня 2022 року
Директор ТОВ «СС ЛОУН»
Н.В. Клєвакіна

Примірний кредитний договір №_______
(надання фінансового кредиту юридичним особам «погашення кредиту частинами»)
м. Київ

«___» ___________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СС ЛОУН», код ЄДРПОУ 40071779, що діє на
підставі ліцензії на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту виданої розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.04.2017 № 1127 (далі – Кредитодавець), в
особі директора Клєвакіної Наталії Валентинівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
__________________, (вказати найменування, код ЄДРПОУ юридичної особи або
прізвище, ім’я і по батькові фізичної особи – підприємця та її адресу) (далі – Позичальник) в
особі _______________ (зазначити посаду (за наявності) та П.І.Б. уповноваженого
представника клієнта, якщо від імені клієнта договір укладається його уповноваженим
представником), що діє на підставі ________________ (зазначити документ, що засвідчує
повноваження представника клієнта, якщо від імені клієнта договір укладається його
уповноваженим представником) з іншої сторони, а разом іменовані по тексту – Сторони, уклали
цей кредитний договір (далі – Договір) про наступне.
Цей договір укладено відповідно до Правил ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» щодо надання коштів на умовах фінансового кредиту
юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, які розміщені на сайті:
https://www.ccloan.ua разом з примірним договором.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти (кредит)
Позичальнику у сумі ____ грн. _____ коп. (_____(сума прописом)___ грн. _____
коп.)______, що надаються на строк на визначений п.п.1.5. Договору на умовах
зворотності, cтроковості, цільового характеру використання, платності, а Позичальник
зобов’язується повернути грошові кошти та сплатити проценти за користування ними у
розмірі _______% (____(розмір прописом) ___) відсотків річних. Тип процентної ставки –
фіксована.
1.2. Кредит
надається
Позичальнику
на
наступні
цілі
–
_____________________________________.
1.3. Кредитодавець зобов’язаний надати кредит Позичальнику протягом строку дії цього
Договору в межах, встановлених п.1.1 цього Договору. Проценти нараховуються з
першого дня отримання коштів Позичальником.
1.4. Строк дії договору з дня підписання договору до «___» ____________ 20__ р., включно.
1.5. Кредит надається строком з «___» ____________ 20__ р. по «___» ____________ 20__ р.
1.6. Строк вказаний у п.п.1.4. та п.п.1.5. цього Договору може бути продовжений за згодою
Сторін шляхом підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору.
1.7. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на
рахунок, вказаний Позичальником у даному Договорі. Ненадання Позичальником
реквізитів рахунку (надання реквізитів з помилками) звільняє Кредитодавця від
відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.1. цього Договору.
1.8. Датою надання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку
Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати
процентів вважається дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
1.9. Сукупна вартість кредиту складає __________ гривень ____ коп. та включає в себе:

- Суму кредиту ____________ гривень ____ коп.;
- Проценти за користування кредитом ___________ гривень ___ коп.
1.10. Без письмової згоди Позичальника Кредитодавець не має можливості збільшення
фіксованої ставки за даним Договором.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Права та обов’язки Кредитодавця:
2.1.1. Кредитодавець має право:
1)
вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування
кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим
Договором.
2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:
1)
прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором;
2)
письмово повідомити Позичальника про зміну власного місцезнаходження в 10 (десяти)
денний строк з моменту виникнення таких змін;
3)
на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та
інформацію, право на отримання якої передбачено чинним законодавством України;
4)
розглянути впродовж 2 (двох) робочих днів та на наступний робочий день надати чітку і
однозначну письмову відповідь у разі отримання Заяви Позичальника (не пізніше ніж за
7 (сім) календарних днів до дати чергового платежу) з проханням про перенесення
строків або термінів платежів за цим Договором.
5)
Повідомити Позичальника протягом двадцяти чотирьох годин після переказу суми
кредиту про таку дію.
2.2. Права та обов’язки Позичальника:
2.2.1. Позичальник має право:
1)
вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог п.1.1. цього
Договору, інших умов Договору та законодавства України;
2)
достроково погашати кредит частинами і сплачувати проценти за фактичний строк
користування кредитом, або достроково погасити кредит та сплатити проценти за
фактичний строк користування одноразовим платежем;
3)
письмово звернутися до Кредитодавця не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до
початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати
процентів) щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором у зв’язку
з виникнення тимчасових фінансових та/або інших ускладнень.
2.2.2. Позичальник зобов’язаний:
1)
погашати кредит та сплачувати проценти в порядку, визначеному цим Договором;
2)
письмово повідомляти Кредитодавця про зміну місцезнаходження (для фізичної особи
– підприємця – зміну адреси) в 10 (десяти) денний строк з моменту виникнення таких
змін;
3)
виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1. Кредитодавець надає кредит на підставі цього Договору.
3.2. Сторони домовились, що проценти за користування кредитом сплачуються
Позичальником на користь Кредитодавця - _______________(за календарний місяць/в
кінці строку кредиту) _____________.
(зазначити можливий інший варіант погоджений Сторонами договору).

3.2.1. Якщо перший та/або останній місяць користування кредитом виявиться меншим ніж
календарний, проценти сплачуються за фактичну кількість днів користування кредитом з
урахуванням п.3.8 цього Договору.
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3.2.2. При оплаті процентів в кінці строку користування кредитом, оплата здійснюється не
пізніше останньої дати дії договору, що визначена у п.1.4. цього Договору.
3.3. Сторони можуть погодити інший порядок нарахування та сплати процентів ніж той, який
передбачений в п. 3.2 Договору шляхом укладання відповідної додаткової угоди до
цього Договору.
3.4. Сторони домовились, що погашення суми кредиту здійснюється у відповідності до п.3.5
цього Договору на реквізити, зазначені в цьому Договорі.
3.5. Позичальник здійснює погашення повної суми кредиту, частинами, наступним чином:
(Сторони можуть погодити будь-які інші варіанти графіків погашення кредиту частинами).

3.5.1. частину суми кредиту в розмірі ______________ (_____(сума прописом)______) гривень
___ коп. Позичальник повертає Кридитодавцю не пізніше _________________________;
(Сторонами Договору погоджується відповідний строк або термін, подія повернення кредиту, що зазначається у пункті
відповідно).

3.5.2. решту суми кредиту у розмірі ______________ (_____(сума прописом)_____) гривень ___
коп. /пропуск/ або /та всі проценти, що нараховані за користування кредитом/
Позичальник сплачує Кредитодавцю до «___» ____________ 20____ року, (/пропуск/ або
/включно/).
(можливий інший варіант погашення кредиту частинами, що узгоджений Сторонами договору).

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.
1)

2)
3)
4)
5)
6)

5.1.

Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором
здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому
проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми наданого
кредиту з дня надання кредиту Позичальнику (що відповідає списанню відповідної суми
з рахунку Кредитодавця) до спливу строку Договору. Нарахування і сплата процентів
проводиться на залишок заборгованості за кредитом.
Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у
календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році
приймається за 365. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів
користування кредитом (його частиною). Нарахування процентів відбувається щомісячно
за календарний місяць. При нарахуванні процентів за користування кредитом
враховується перший, та не враховується останній день користування кредитом.
У випадку ліквідації Позичальника – юридичної особи або ліквідації/смерті Позичальника
– фізичної особи-підприємця нарахування процентів за цим Договором припиняється з
дня ліквідації/смерті.
4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ
При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:
він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і
не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання
недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;
його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей
Договір;
він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи
обману;
він вважає умови цього Договору вигідними для себе;
документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають
реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.1.
8.2.

законодавства України.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
Спори, що виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню
шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом проведення
переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним
законодавством України.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання
Сторонами додаткових договорів (угод) у письмовій формі в такому порядку:
письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом
або вручається під особистий підпис;
сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих
днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;
якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк
передбачений п.6.1.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою;
якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір (угода)
укладається за місцезнаходженням Кредитодавця, в письмовій формі, протягом 7 (семи)
робочих днів з дня надання письмової відповіді;
зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни,
доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами, є його
складовою і невід'ємною частиною.
7. ПОРЯДОК ПРИПИНЯННЯ ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору (угоди) в порядку
передбаченому п.6.1.1- 6.1.4 Договору.
У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами
Договору.
В інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством.
Договір може бути достроково розірваний в судовому порядку:
за позовом Кредитодавця з підстав, передбачених Договором та/або з інших підстав,
встановлених законодавством України;
за позовом Позичальника з підстав, передбачених законодавством України.
Позичальник має право на відмову від Договору (на одностороннє розірвання,
припинення Договору) протягом 14 днів з моменту його укладення. Про свою відмову від
Договору (одностороннє розірвання, припинення Договору) Позичальник повідомляє
Кредитодавця у письмовій формі. У випадку відмови Позичальника від Договору
(дострокового розірвання, припинення цього Договору) Позичальник зобов’язаний
повернути Кредитодавцю всю суму неповернутого кредиту та сплатити нараховані
проценти за фактичний строк користування Кредитом в день розірвання Договору.
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по
одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові
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домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
8.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним
законодавством України.
8.4. Позичальник підтверджує, що:
- отримав у письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію,
вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»;
- ознайомлений з Правилами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС
ЛОУН» щодо надання коштів на умовах фінансового кредиту юридичним особам та
фізичним особам - підприємцям, розміщеними на веб-сайті: https://www.ccloan.ua;
- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства України та
забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без
нав'язування її придбання.
8.5. Підпис Позичальника в розділі 9 цього Договору є підтвердженням того, що
Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 8.4 Договору та один
з оригіналів цього Договору.
9. РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник
Кредитодавець
ХХХ
ТОВ «СС ЛОУН»
код ЄДРПОУ: ______________________________ код ЄДРПОУ: 40071779
Адреса: __________________________________ Адреса: 03066, Україна, м. Київ,
__________________________________________ вул. Михайла Максимовича, буд. 8
п/р: ______________________________________ п/р UA 96 300528 0000026506455000236
в ________________________________________ в АТ «ОТП БАНК», м. Київ
не є платником ПДВ / є платником ПДВ
Свідоцтво про реєстрацію фінансової
(необхідне зазначити)
установи серія та номер свідоцтва ФК
№В0000108 видане НБУ 23.12.2020
Електронна пошта: _________________________ Електронна пошта: help@ccloan.com.ua
Телефон: _________________________________ Телефон: (044) 222 77 33
/Посада/ ______________________ /ПІБ/

Директор ___________ Наталія КЛЄВАКІНА

(підпис)
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