
«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Рішенням Загальних зборів Учасників  

ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»  

Протокол № 11/02/21 від 11.02.2021 р. 

                                                                                                                                             
ДОГОВІР  ПОЗИКИ 

(на умовах повернення позики в кінці строку позики) 

 
        ДОГОВІР  ПОЗИКИ  № _______________ 

м. Київ                                                                                                                         _____________201___ року 

Товариство з обмеженою відповідальністю “1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ”,  Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ІК № 146 (надалі 

– «Позикодавець»), в особі виконавчого директора Білана Владислава Ігоровича, що діє на підставі довіреності, платник податку на прибуток на загальних підставах, 

з однієї сторони, та 

_____________________________________________________________________(надалі – «Позичальник»), паспорт серії __ № ______, ІПН____, з іншої Сторони, а 

разом – «Сторони», уклали цей Договір позики (надалі – «Договір»), на наступних умовах: 

 

1. За цим Договором Позикодавець зобов’язується передати Позичальнику у власність грошові кошти (надалі «Позику»), на погоджений  умовами Договору строк 

(надалі – «Строк Позики»), шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок Позичальника, а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві таку 

ж суму грошових коштів у день закінчення Строку Позики, або достроково, та сплатити Позикодавцю плату (Проценти) від суми Позики.  

2. Параметри та умови Позики, параметри, порядок і графік повернення Позики та сплати Процентів: 

 

Сума Позики ______________ грн. 

 

Строк Позики (Строк Договору) ______ днів. 

 

Процентна ставка (базова) / день _______ % (фіксована) 

 

 

 

 

Дата надання 

Позики 

Дата повернення 

Позики 

(останній день) 

Знижена процентна 

ставка/день, % 

Процентна ставка за 

понадстрокове 

користування Позикою 

(її частиною) за день,% 

Орієнтовна реальна 

річна процентна ставка, 

% 

 

Орієнтовна загальна 

вартість позики, у грн. 

      

3. Проценти за цим Договором нараховуються щоденно, включаючи дати отримання та повернення, на залишок Позики.  

4. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що: 

4.1. Позичальник ознайомився на сайті https://mycredit.ua/ua/documents-license/ з повною інформацією щодо Позикодавця та його послуги, що передбачена ст.12 ЗУ 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  

4.2. Позичальник до моменту підписання Договору вивчив цей Договір та Правила надання грошових коштів у позику (на умовах повернення позики в кінці строку 

позики), у тому числі і на умовах фінансового кредиту, розміщені на сайті https://mycredit.ua/ua/documents-license/ (надалі “Правила“), їх зміст, суть, об’єм зобов’язань 

Сторін та наслідки укладення цього Договору, а також зазначена в Правилах процедура і наслідки оформлення Позичальником подовження строку користування 

позикою (пролонгація), йому зрозумілі.  

4.3. Позичальник надав дозвіл Позикодавцю на збір, обробку, зберігання та поширення його персональних даних  з метою оцінки його кредитоспроможності, 

забезпечення виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, інформування про кредитоспроможність та добросовісність, а також на передачу в будь-який 

момент будь-яких персональних даних Позичальника та інформації про укладення і виконання цього Договору  в будь -якій формі будь-яким третім особам з метою 

захисту прав та інтересів Позикодавця та повного виконання зобов’язань за цим Договором, а також на відступлення права вимоги за Договором; при цьому без 

особистого повідомлення Позичальника про таку обробку, передачу чи відступлення.  

4.4. Позичальник надав Позикодавцю (та його довіреним особам) дозвіл телефонувати та направляти йому інформаційні повідомлення, претензії, вимоги про сплату, 

та використовувати для цього будь-які доступні канали зв'язку з Позичальником, включаючи телефон, акаунти, соцмережі, електронну пошту, і т.п.  

5. Цей Договір укладено дистанційно, в електронній формі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, шляхом надсилання електронного 

повідомлення про прийняття (акцепт) пропозиції, та підписано накладенням електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Відповідно до положень Закону 

України “Про електронну комерцію“ Договір прирівнюється до укладеного в письмовій формі.  

6. Договір укладений в результаті зваженого рішення Сторін, на взаємовигідних умовах, на принципах ст.ст.6, 627 Цивільного кодексу України, згідно яких Сторони 

є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору, з урахуванням вимог розумності та справедливості . Договір діє з моменту 

перерахування суми Позики протягом Строку Позики, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань за цим Договором. 

7. Зміна або припинення в односторонньому порядку договірних зобов'язань повністю чи частково, а також одностороння відмова в ід їх виконання, не допускаються, 

якщо інше не встановлено законом чи Правилами. 

8. Позичальник несе повну відповідальність перед Позикодавцем за повернення Позики, сплату Процентів та належне виконання зобов'язань за цим Договором  усім 

своїм майном. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань, передбачену положеннями цього Договору, Правил 

та чинного законодавства. 

9. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця. Претензії приймаються за адресою Позикодавця.  

10. Інші умови цього правочину регулюються Правилами, які є невід’ємною частиною Договору.  

11. Юридичні адреси та реквізити сторін: 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ 

ТОВ “1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ” 

Україна, 01010, м. Київ, Площа Арсенальна, буд. 1Б 

ЄДРПОУ:39861924 , Тел.:0 800 214 111 

Ліцензія НАЦКОМФІНПОСЛУГ від 19.11.2015 року 

на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту, безстрокова. 

Виконавчий директор: В.І. Білан 

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором  

 
ПОЗИЧАЛЬНИК 

Прізвище, Ім’я, По-батькові 

ІПН: __________________ 

Паспорт: _______________ 

Адреса: ________________ 

Поштова адреса: ________ 

e-mail: _________________ 

Рахунок: _______________ 

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором  

 

Поточний рахунок Позикодавця 

для  

повернення Позики та сплати 

процентів: 

Одержувач платежу: ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 

НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», КОД ЄДРПОУ: 39861924, IBAN: 

___________, БАНК: ____________ 

Оплату також можна провести 

через:  

- Особистий кабінет на сайті MyCredit  

- У терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 

City24 

Момент зарахування оплати 

Позики та Процентів 

          Зарахування коштів на банківський рахунок 

Позикодавця 


