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Строк позики – період, протягом якого позика передається у власність Позичальнику, визначений 

Договором. Початковий строк позики визначається п. 2.3.4. Договору. Разом з тим, строк позики може бути 

продовжено шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди. 

Веб-сайт Позикодавця – сайт Товариства в мережі Інтернет за адресою: www.sweetmoney.com.ua.  

Особистий кабінет - особистий розділ Позичальника на Веб-сайті Позикодавця, захищений логіном 

Особистого кабінету та паролем входу до Особистого кабінету, за допомогою якого Позичальник: має 

цілодобовий доступ до будь-якої інформації та документації, пов’язаної з наданням фінансових послуг 
Товариством; здійснює взаємодію з Товариством;  може ознайомлюватись із поточним станом 

заборгованості перед Товариством; може ознайомлюватись зі змістом укладених між Товариством і 

Позичальником договорів. 

Треті особи - особи, які пов‘язані з Позичальником особистими, діловими, професійними або іншими 

стосунками у соціальному бутті Позичальника. 

Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають зміст та значення відповідно до чинного законодавства 

України. 

Терміни по тексту Договору можуть вживатися як з великої, так і з маленької літери, при цьому визначення 

цих термінів не змінюється. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. За цим Договором Позикодавець передає Позичальнику у власність грошові кошти  (позику), а 

Позичальник приймає на себе обов’язок повернути таку ж суму грошових коштів (суму позики) та сплатити 

Позикодавцю проценти від Суми позики та всі інші платежі, пов’язані з виконанням цього Договору.  

2.2. Позика надається на умовах повернення, платності та строковості в національній валюті України – 

гривні. 

2.3. Параметри позики: 

2.3.1. Тип позики: короткострокова, на умовах фінансового кредиту. 

2.3.2. Мета отримання позики: придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з 

підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. 

2.3.3. Сума позики: _____________ грн. 

2.3.4. Строк позики: ______(_____ днів). 

2.4. Розмір процентів за користування позикою: 

2.4.1. Проценти за користування позикою нараховуються на підставі фіксованого середньоденного 

розміру процентів за користування позикою відповідно до Додатку № 1 до Договору. 

2.4.2. Середньоденний розмір процентів за користування позикою, акційний, фіксований:  % від 

суми позики за кожен день користування позикою в межах повного строку позики. 

2.4.3. Середньоденний розмір процентів за користування позикою, базовий, фіксований:  % від 

суми позики за кожен день користування позикою в межах повного строку позики. 

2.4.4. Базова процентна ставка за позикою, фіксована:  % від суми позики за кожен день 

користування позикою. 

2.4.5. Позикодавець надає Позичальнику можливість сплати процентів за користування позикою на 

акційних умовах (відповідно до п.2.4.2. Договору) виключно за умови належного виконання 

Позичальником зобов’язань за цим Договором. У випадку невиконання Позичальником умов щодо 

повернення кредиту та сплати процентів, нарахованих на акційних умовах, в межах строку, 

передбаченого п.2.3.4. Договору та з урахуванням положень п.3.2.2. Договору, за Договором 

застосовується базова процентна ставка за позикою. 

2.5. Розмір процентів на прострочену позику, фіксований:  % від суми позики за кожний день з 

моменту прострочення сплати суми Позики та процентів за користування позикою. 
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2.6. Позика надається Позичальнику протягом __ (________) робочих днів з дати підписання Договору 

шляхом її перерахування на банківський рахунок Позичальника, уключаючи використання реквізитів 

електронного платіжного засобу Позичальника (номер особистого електронного платіжного засобу: 

_____________________), зареєстрованого Позичальником для цієї цілі в Особистому кабінеті на Веб-сайті 

Позикодавця. 

2.7. За цим Договором не передбачається укладення договорів щодо супровідних послуг Позикодавця та/або 

третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням позики, а також забезпечення 

наданої позики. 

2.8. Розмір процентних ставок, визначених п.п. 2.4., 2.5. Договору є фіксованим та може бути змінений 

Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору. 

2.9. Датою видачі позики вважається дата списання відповідної суми грошових коштів з рахунку 
Позикодавця. Датою сплати Заборгованості (повернення позики) вважається дата зарахування грошових 

коштів на банківський рахунок Позикодавця. 

2.10. Протягом строку дії Договору тарифи за фінансовою послугою Позикодавця залишаються незмінними 

або можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. 

  

3. УМОВИ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

ТА СПЛАТИ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ 

3.1. Проценти за користування позикою. 

3.1.1. Проценти за користування позикою нараховуються за фактичну кількість календарних днів 

користування Позикою з дня надання позики до дня повного погашення заборгованості включно. 

3.1.2. У межах строку позики проценти за користування позикою нараховуються на підставі 

фіксованого середньоденного розміру процентів за користування позикою відповідно до п. 3. Додатку 

№ 1 до Договору. 

3.1.3. У період прострочення Позики проценти за користування позикою нараховуються за базовою 

процентною ставкою на позику, визначеною п. 2.4.4. Договору. 

3.2. Проценти на прострочену позику. 

3.2.1. Проценти на прострочену позику нараховуються у випадку неналежного виконання 

Позичальником зобов’язань за цим Договором у розмірі, визначеному п. 2.5. Договору, за кожен день 

прострочення. 

3.2.2. Позичальнику надається право повернути позику та сплатити нараховані проценти за 

користування позикою протягом перших __ (________) календарних днів після спливу строку позики 

без нарахування при цьому процентів на прострочену позику. 

3.3. Першим днем користування позикою є наступний день з дня надання позики. У випадку повернення 
Позичальником позики в день її отримання, Позичальник зобов’язаний сплатити проценти за користування 

позикою в сумі, що відповідає нарахуванням за перший день користування позикою. 

3.4. Повернення позики та сплата нарахованих процентів здійснюється Позичальником до закінчення строку 

позики шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. 

3.5. Позичальнику надається право достроково повернути позику та сплатити проценти за користування 

позикою, що нараховані згідно з Додатком № 1 до Договору, шляхом перерахування грошових коштів на 

поточний рахунок Позикодавця. 

3.6. У випадку укладення додаткової угоди щодо продовження строку позики за цим Договором, проценти 

за користування позикою в період дії такої додаткової угоди нараховуються на підставі фіксованого базового 

середньоденного розміру процентів за користування позикою (п.2.4.3), якщо інше не передбачено 
відповідною додатковою угодою до Договору; графік платежів визначається відповідною додатковою 

угодою до Договору. 

3.7. Зобов’язання Позичальника за Договором вважаються виконаними в повному обсязі в момент 

зарахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Позикодавця. 
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3.8. Усі ризики, пов'язані з безготівковим перерахуванням грошових коштів в рахунок сплати заборгованості 

за Договором, несе Позичальник. 

3.9. Сума заборгованості (сума Позики та нарахованих процентів) постійно оновлюється Позикодавцем в 

режимі реального часу в Особистому кабінеті Позичальника на Веб-сайті Позикодавця. 

3.10. Керуючись ст. 1048 Цивільного Кодексу України, Позикодавець має право нараховувати проценти 

відповідно до умов цього Договору до дня повернення позики. Позикодавець дотримується обмежень щодо 

нарахувань за цим Договором, встановленими Законом України  «Про споживче кредитування». 

3.11. Ініціювання Позичальником продовження строку позики відбувається без змін умов укладеного 

Договору в бік погіршення для Позичальника, разом із зазначенням переліку та цифрового значення умов, 

що підлягають зміні, у відповідній додатковій угоді до Договору про продовження строку позики. 

  

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ 

4.1. Позикодавець зобов’язаний: 

4.1.1 Перерахувати на вказані банківські реквізити Позичальника суму позики; 

4.1.2. Надавати Позичальнику в Особистому кабінеті на Веб-сайті Позикодавця повну й точну інформацію 

про суму заборгованості за Договором станом на конкретну дату, та іншу інформацію, право на отримання 

якої визначено чинним законодавством України; 

4.1.3. Прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі дострокове як в 

повному обсязі, так і частинами); 

4.1.4. Дотримуватися правил етичної поведінки, що встановлені Законом України «Про споживче 

кредитування» та нормативними актами Національного банку України; 

4.1.5. Повідомити Позичальника про відступлення права вимоги протягом 10 робочих днів із дати такого 

відступлення; 

4.1.6. Позикодавець, а в разі залучення – новий кредитор або колекторська компанія, зобов’язаний фіксувати 
кожну безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) із 

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;  

4.1.7. Позикодавець несе також інші зобов'язання, визначені цим Договором та/або чинним законодавством 

України. 

4.2. Позикодавець має право: 

4.2.1. Вимагати від Позичальника своєчасного, повного та належного виконання Позичальником своїх 

обов’язків за Договором; 

4.2.2. У випадку неналежного виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором Позикодавець або 

новий кредитор має право залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, 

відступити право вимоги за цим Договором (без згоди Позичальника), звернутися до суду для примусового 

стягнення заборгованості, звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису нотаріуса чи вжити 

інші заходи, передбачені чинним законодавством України для захисту своїх порушених прав та інтересів. 

Повідомлення щодо залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості, 

відступлення права вимоги за цим Договором направляється Позикодавцем відповідно до вимог чинного 
законодавства шляхом надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації 

або поштових відправлень на вибір Позикодавця; 

4.2.3. Позикодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право звертатися до третіх осіб у порядку 
та на умовах, передбачених Законом України «Про споживче кредитування», з метою інформування про 

необхідність виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором. 

4.2.4.  Позикодавець, а також новий кредитор чи колекторська компанія при реалізації прав відповідно до п. 

4.2.2. та п. 4.2.3. цього Договору має право на передачу у будь-якій формі персональних даних Позичальника, 
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зібраних до укладення цього Договору, під час строку його дії, а також інформації про укладення цього 

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

4.2.5 Направляти Позичальнику інформаційні повідомлення, претензії, вимоги щодо виконання 

Позичальником зобов’язань за Договором, використовуючи при цьому контактні дані, зазначені 
Позичальником в Особистому кабінеті на Веб-сайті Позикодавця, а також  інші доступні канали зв'язку з 

Позичальником, зокрема, але не виключно, повідомлення, розміщені в Особистому кабінеті, акаунти тощо;   

4.2.6. Передавати інформацію щодо Позичальника та правовідносин з Позичальником до бюро кредитних 

історій/отримувати інформацію про Позичальника з бюро кредитних історій; 

4.2.7. В односторонньому порядку зменшити (списати повністю/частково) розмір нарахованих процентів 

та/або припинити нарахування (з наступним надсиланням повідомлення Позичальнику погодженим каналом 

комунікації). Таким каналом комунікації може бути: номер телефону, зазначений у Договорі; Особистий 
кабінет Позичальника; електронна пошта Позичальника, що зареєстрована в Особистому кабінеті. 

Товариство надсилаючи інформацію на один з таких каналів повністю виконує вимоги чинного 

законодавства України. Спосіб та канал, яким буде проінформовано Позичальника обирається Товариством; 

4.2.8. Позикодавцю, новому кредитору, колекторській компанії заборонено повідомляти інформацію про 

укладення Позичальником цього Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої 

заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на 
випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим 

поручителям споживача, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду 

на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам 

споживача із дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування»; 

4.2.9. Позикодавець має також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також ті права, що 

випливають із зобов'язань Позичальника, встановлених цим Договором.  

 4.4. Позичальник зобов’язаний: 

4.4.1. Надати Позикодавцю актуальну і достовірну інформацію, необхідну для укладення та виконання умов 

цього Договору, а також впродовж __ (_________) календарних днів повідомляти Позикодавця про зміну 

будь-якої наданої раніше особистої інформації, у тому числі контактних даних, за якими Позикодавець може 
здійснювати телефонні дзвінки, направляти інформаційні повідомлення, офіційні відповіді на звернення 

Позичальника тощо. При цьому Позичальник самостійно несе ризик неотримання інформації від Товариства 

у разі надання неактуальної інформації щодо контактних даних/несвоєчасного повідомлення щодо їх зміни; 

4.4.2. Повернути позику та сплатити нараховані проценти; 

4.4.3. У разі письмового повідомлення про представництво інтересів Позичальника при врегулюванні 

простроченої заборгованості надати належним чином оформлені документи, що підтверджують таке 

представництво, зокрема копію відповідного договору, завірену нотаріусом, у разі представництва інтересів 
адвокатом – копію ордеру та свідоцтва адвоката про право на зайняття адвокатською діяльністю, копію 

договору, що завірені адвокатом/нотаріусом та оригінал заяви представника про надання згоди на обробку 

персональних даних; 

4.4.4. Позичальник несе також інші зобов'язання, визначені цим Договором та/або чинним законодавством 

України. 

4.5. Позичальник має право: 

4.5.1. Доступу до інформації з питань виконання умов Договору та загальних питань надання Позикодавцем 

фінансових послуг; 

4.5.2. Достроково повернути Позику частинами/ в повному обсязі, при цьому сплативши проценти за строк 

фактичного користування позикою відповідно до Розрахунку за Договором; 

4.5.3. На повернення переплачених коштів за Договором за умови подання Позикодавцю письмової заяви на 

адресу Позикодавця з зазначенням ПІП, РНОКПП, номеру Договору, розміру переплати, банківських 

реквізитів (№ рахунку, номер банківської картки, код банку та код за ЄДРПОУ  банку); 

4.5.4. На ініціювання укладення додаткової угоди щодо продовження строку Позики за цим Договором 
шляхом звернення до Позикодавця з проханням продовжити строк позики, встановлений Договором, в 

електронній формі із застосуванням одноразового ідентифікатора кожного разу під час реалізації 

Позичальником такого права; 
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4.5.5. На звернення до Національного банку України у разі порушення Позикодавцем, новим кредитором 

та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення 

вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної 

поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі 

врегулювання простроченої заборгованості. 

4.5.6. Протягом строку дії Договору в односторонньому порядку відмовитись або має право на  припинення 

за його вимогою списання коштів із банківського рахунку Позичальника на користь Позикодавця шляхом:  

-  направлення на поштову адресу Позикодавця відповідної письмової вимоги Позичальника; 

- направлення з власної електронної пошти, зареєстрованої в інформаційно-телекомунікаційній системі 

Позикодавця, на електронну пошту Позикодавця відповідної письмової вимоги Позичальника; 

-  направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет Позичальника на Веб-сайті 
Позикодавця, за умови доступності Позичальнику такого функціоналу в інформаційно-телекомунікаційній 

системі Позикодавця. 

4.5.7. Позичальник має також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також ті права, що 

випливають із зобов'язань Позикодавця, встановлених цим Договором. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

5.2. За неправомірне використання персональних даних сторонніх осіб, умисну підробку даних та 

документів, а також інші шахрайські дії з метою отримання позики Позичальник несе відповідальність згідно 

з чинним законодавством України. 

5.3. Якщо Позичальник на момент укладання Договору мав право на пільги щодо не нарахування процентів 

за користування позикою, процентів на прострочену позику, неустойки (у разі наявності), передбачені 
Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та не 

повідомив Позикодавця про такі пільги, Позикодавець має право вимагати від такого Позичальника сплати 

штрафу в розмірі подвійної суми Позики за подання недостовірної інформації при ідентифікації щодо своєї 

особи, зайнятості, роду діяльності тощо.  

У разі набуття такого права на пільги протягом дії Договору, Позичальник зобов’язаний письмово 

повідомити про це Позикодавця протягом __ (__________) календарних днів та надати підтверджуючі 

документи. У разі не надання цих документів Позикодавець має право вимагати від такого Позичальника 
сплати штрафу в розмірі суми Позики за несвоєчасне подання інформації, що має суттєве значення для 

ділових правовідносин.  

5.4. За надання Позичальником недостовірної інформації щодо своєї особи, зайнятості, роду діяльності тощо, 

Позикодавець має право вимагати від такого Позичальника сплати штрафу в розмірі подвійної суми Позики. 

5.5. На підставі ст. 259 ЦК України, Сторони погодили, що строк позовної давності по вимогам Позикодавця 

про стягнення заборгованості за цим Договором, в тому числі неустойки (штрафу, пені), становить 5 (п`ять) 

років. 

5.6. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання стало 

результатом дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме: повені, пожежі, стихійні 
лиха, епідемії, рішення державних органів, зміна чинного законодавства та інші обставини, визнані 

обставинами непереборної сили, що виникли поза волею і бажанням Сторін, і які Сторони не могли 

передбачити та/або запобігти розумними заходами (за умови, якщо Сторона доведе, що порушення 
зобов’язання за цим Договором сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

факт існування яких повинен засвідчуватися Торгово-промисловою палатою України та/або 

уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами).  

5.7. При настанні обставин, зазначених у п. 5.6. цього Договору, Сторона, по відношенню до якої такі 
обставини діють, повинна протягом __ (____________) календарного дня з моменту настання таких обставин 

повідомити про них у письмовій формі іншу Сторону. В такому випадку, строк виконання зобов'язань 

Сторонами за цим Договором відповідно продовжується на строк, протягом якого названі обставини діють.  
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5.8. Якщо обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) тривають більше __ (_____) місяців 

поспіль, будь-яка із Сторін має право розірвати Договір, письмово повідомивши іншу Сторону про це не 

менш ніж за __ (____________) календарних днів до передбачуваної дати розірвання. При цьому, 

Позичальник повинен зробити повний взаєморозрахунок з Позикодавцем. 

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори, що стосуються правовідносин за цим Договором Сторони вирішують шляхом 

переговорів/листування та інших способів за домовленістю Сторін. 

6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів/листування, такий спір розглядається 

компетентним судом за підсудністю та підвідомчістю згідно з чинним законодавством України. 

  

7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОЗИКИ 

7.1. Позикодавець має право відмовитися від надання Позики за укладеним Договором частково або в 

повному обсязі в таких випадках:  

7.1.1. встановлення факту порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або інших обставин, які 

явно свідчать про те, що надана Позичальнику позика своєчасно не буде повернена; 

7.1.2. встановлення факту/ймовірності вчинення шахрайських дій щодо персональних даних Позичальника; 

7.1.3. відсутність технічної можливості надання Позики (відсутність вільних грошових коштів, зазначення 

Позичальником неточних/неправильних/недійсних банківських реквізитів для отримання Позики, 

невиконання платіжної системи доручення Позикодавця щодо перерахування Позики тощо). 

7.2. Про відмову від надання Позики Позикодавець повідомляє Позичальника за контактними даними, 

наданими Позичальником, на вибір Позикодавця. 

7.3. Позичальник має право відмовитися від отримання Позики протягом 14 календарних днів з моменту 

отримання позики, але до спливу строку Позики, повідомивши про це Позикодавця у письмовій формі та 
сплативши суму позики й проценти за користування позикою, нараховані за фактичну кількість 

користування Позикою (станом на день повернення Позики). 

7.4. Право на відмову від отримання Позики не застосовується, якщо виконання Договору відбулося до 

закінчення строку на відмову,  визначеного п. 7.3. Договору. 

  

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Усі електронні документи, підписані електронним підписом одноразовим ідентифікатором, мають таку 
ж юридичну силу, як і власноруч підписані документи в паперовій формі та породжують права і обов’язки 

для Сторін. 

8.2. Позикодавець не відповідає за можливі випадки технічного збою в електронних системах, у тому числі 
в системах грошових переказів та оплати, наслідком яких можуть бути, у тому числі, але не виключно, 

невідповідності в розрахунках. У таких випадках Сторони врегульовують невідповідності шляхом обміну 

інформацією, первинними платіжними документами, проведенням відповідних перерахунків, тощо.   

8.3. Підписуючи Договір Позичальник підтверджує, що: 

8.3.1. має всі права та повноваження, необхідні для підписання Договору; 

8.3.2. у разі, якщо Позичальник перебуває в зареєстрованому шлюбі/у фактичних шлюбних відносинах, він 

діє зі згоди другого з подружжя; 

8.3.3. в чіткій та зрозумілій формі отримав інформацію, передбачену ч.2 ст. 12 Закону «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також інформацію щодо своїх прав та обов’язків 

згідно з Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом України «Про захист персональних 

даних»; 

8.3.4. отримав інформацію щодо реквізитів та повноважень Національного банку України, Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 
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8.3.5. ознайомився та повністю погоджується з умовами ПРАВИЛ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В 

ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ», які є невід’ємною 

частиною Договору; 

8.3.6. ознайомився та повністю погоджується з умовами цього Договору; 

отримав та ознайомився з інформацією про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із 

споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки); 

8.3.7. надає згоду на обробку, зберігання, накопичення, передачу, знеособлення та знищення Позикодавцем 

наданих ним персональних даних для укладення Договору/під час строку його дії, не обмежуючись 

юрисдикцією за місцем укладення Договору; 

8.3.8. надає згоду Позикодавцю на ініціювання списання коштів з банківських карток, що були зареєстровані 
Позичальником в Особистому кабінеті, та зарахування цих коштів на виконання грошових зобов’язань за 

цим Договором. Списання на користь Позикодавця здійснюється відповідно до порядку повернення позики 

та сплати процентів за користування позикою у вигляді графіка платежів із визначеними кількістю платежів, 

їх розміром та періодичністю сплати; 

8.3.9. надає згоду на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, 

використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних 
історій, інформації щодо нього та цього Договору, визначеної Законом України "Про організацію 

формування та обігу кредитних історій"; 

8.3.10. повідомлений про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за 

незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб, 

персональні дані яких передані Товариству; 

8.3.11. погоджується, що зміна процентної ставки за Договором не є погіршенням умов Договору згідно 

чинного законодавства України, а є договірним пунктом Договору, що обумовлений та погоджений обома 
Сторонами Договору, а також Позичальник погоджується, що зміна акційної ставки на базову - не є 

змінюваною процентною ставкою в розумінні чинного законодавства України. 

8.4. Договір укладений на взаємовигідних умовах, в результаті зваженого рішення Сторін з урахуванням 

принципів розумності та справедливості.  

8.5. Договір укладений через інформаційно-телекомунікаційну систему Позикодавця, шляхом направлення 

Позичальником електронного повідомлення про прийняття пропозиції (оферти) Позикодавця укласти 

Договір, українською мовою, в електронному вигляді відповідно до Закону України «Про електронну 
комерцію», Закону України «Про споживче кредитування» та інших нормативно-правових актів України. 

Договір вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій 

формі.  

8.6. Договір підписаний Сторонами шляхом накладання електронного підпису одноразовим 

ідентифікатором. Одноразовий ідентифікатор для Позичальника генерується автоматично в інформаційно-

телекомунікаційній системі Позикодавця. Одноразовий ідентифікатор направляється Позичальнику засобом 

зв’язку, зазначеним в Особистому кабінеті Позичальника, та вводиться ним у відповідне поле на Веб-сайті 

Позикодавця під час прийняття пропозиції (оферти) Позикодавця.  

8.7. Примірник укладеного в електронному вигляді Договору направляється Позикодавцем на електронну 

пошту, зазначену Позичальником в Особистому кабінеті на Веб-сайті Позикодавця. Повторне надсилання 
підписаного Договору Позичальнику можливе на адресу електронної пошти, зареєстровану в Особистому 

кабінеті Позичальника. 

8.8. З метою виготовлення Позикодавцем та отримання Позичальником засвідченої копії Договору на папері 
з електронного документа, Позичальник має право звернутися до Позикодавця з відповідною заявою у 

порядку, передбаченому п.8.9. цього Договору. 

8.9. З питань виконання Сторонами умов даного Договору, Позичальник може звернутися до Позикодавця із 

письмовим зверненням за адресою: ___________________________, а також на е-mail: 
____________________. Скарги i письмові звернення громадян розглядаються в порядку, передбаченому 

Законом України  "Про звернення громадян". 

8.10. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця. Претензії щодо правовідносин за 

Договором приймаються за місцезнаходженням Позикодавця. 

https://sweetmoney.com.ua/
http://money4you.ua/ui/assets/documents/ПРАВИЛА%20НАДАННЯ%20КОШТІВ%20У%20ПОЗИКУ/ПРАВИЛА%20НАДАННЯ%20КОШТІВ%20У%20ПОЗИКУ,%20введені%20в%20дію%20з%2013.03.2021%20року.pdf
http://money4you.ua/ui/assets/documents/ПРАВИЛА%20НАДАННЯ%20КОШТІВ%20У%20ПОЗИКУ/ПРАВИЛА%20НАДАННЯ%20КОШТІВ%20У%20ПОЗИКУ,%20введені%20в%20дію%20з%2013.03.2021%20року.pdf
http://money4you.ua/ui/assets/documents/ПРАВИЛА%20НАДАННЯ%20КОШТІВ%20У%20ПОЗИКУ/ПРАВИЛА%20НАДАННЯ%20КОШТІВ%20У%20ПОЗИКУ,%20введені%20в%20дію%20з%2013.03.2021%20року.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15


URL доменне ім’я Веб-сайту Позикодавця: https://sweetmoney.com.ua  

 

8.11. Зміна або припинення договірних зобов'язань в односторонньому порядку, одностороння відмова від їх 

виконання не допускаються, якщо інше не встановлено цим Договором, ПРАВИЛАМИ НАДАННЯ КОШТІВ 

У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  або 

чинним законодавством України; 

8.12. Умови Договору можуть бути змінені/доповнені лише за угодою Сторін шляхом укладення відповідної 

додаткової угоди. 

8.13. Сплив строку дії Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань. 

8.14. Усі додаткові угоди, а також додатки до Договору є його невід'ємними частинами. 

8.15. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.  

8.16. Інформація стосовно уповноваженого державного органу з питань захисту прав споживачів - 
Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України: Адреса для 

листування: вул. Інститутська, 9, м Київ, 01601; адреса для подачі письмових звернень громадян: вул. 

Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601; телефон 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua. 

8.17. Реквізити органу з питань захисту прав споживачів: Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70, 278 84 

60, 278 41 70, е-mail: info@dpss.gov.ua. 

8.18. Належна перевірка Позичальника здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правових актів Національного 

банку України з питань здійснення установами фінансового моніторингу. Ідентифікація та верифікація 
Позичальника здійснюється відповідно до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, 

затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107, зокрема одним із 

наступних способів: отримання через Систему BankID НБУ ідентифікаційних даних; отримання 
ідентифікаційних даних та фінансового номера телефону з бюро кредитних історій (за умови, що джерелом 

таких даних є банк) та коректного введення особою, верифікація якої здійснюється, otp-пароля, надісланого 

установою на такий фінансовий номер телефону, та фотофіксації особи із використанням методу 
розпізнавання реальності особи та особи з власним ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, 

що містить фото власника, з подальшим накладенням КЕП уповноваженим працівником установи та 

кваліфікованої електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що містить фото; або iншим 

способом, що визначений вищевказаним нормативно-правовим актом. 

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН  

ПОЗИКОДАВЕЦЬ 

ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» 

  

Місцезнаходження: ___________________ 

IBAN: ______________________________ 

в __________________________________,  

МФО _______ 

Ідентифікаційний код: ________________ 

Платник податку на прибуток на загальних 

підставах.  

ПОЗИЧАЛЬНИК 

_________________________ 

  

Місце проживання:______________________ 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: _______________________ 

паспорт: ________________________________ 

виданий: _______________________________ 

Тел.:__________________ 

Директор 

Електронний підпис одноразовим 

ідентифікатором 

______________/________________/ 

Електронний підпис одноразовим 

ідентифікатором 

______________/________________/ 

https://sweetmoney.com.ua/
mailto:nbu@bank.gov.ua
mailto:info@dpss.gov.ua


 

Додаток № 1 

до Договору позики №_______ від ___________ 

  

Розрахунок за Договором позики № _________ від ____________ 

1. Основні параметри позики: 

Сума позики: ______________ грн. 

Строк позики: ________(_________ днів). 

Середньоденний розмір процентів за користування позикою, акційний:__________ % 

2. Графік обов’язкових платежів за Договором: 
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Усього                  

* Значення реальної річної процентної ставки та загальної вартості позики розраховано згідно з методикою розрахунку, встановленою 

Національним банком України. 

 

3. Графік нарахування процентів за користування позикою в межах строку позики, визначеного Договором: 

День 
користування 

позикою  
Сума позики 

 

Сума нарахованих процентів за 

користування позикою станом на 

відповідний день користування 

Всього до сплати  

станом на  

відповідний  

день користування 

позикою, грн.  

    

Усього:    

  

* У цьому Графіку зазначені нарахування за користування позикою в межах строку позики. У випадку дострокового повернення позики 

Позичальник зобов’язаний сплатити суму нарахованих процентів за користування позикою, передбачену Графіком.  

  

**Проценти за користування позикою нараховуються за встановленим середньоденним розміром  процентів за користування позикою, у будь-

якому випадку не менше, ніж 0,01 грн. на день. 

  



 

 

 

4. Дані, наведені в цьому Розрахунку за Договором позики №____________ від ____________, встановлені на припущенні, що цей Договір залишається 

дійсним протягом визначеного в ньому строку позики, та що Сторони цього Договору виконають свої обов’язки на умовах та в строки, визначені в 

договорі. 

 

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

  

ПОЗИКОДАВЕЦЬ 

ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» 

  

Місцезнаходження: ___________________ 

IBAN: ______________________________ 

в __________________________________,  

МФО _______ 

Ідентифікаційний код: ________________ 

Платник податку на прибуток на загальних 

підставах.  

ПОЗИЧАЛЬНИК 

_________________________ 

  

Місце проживання:______________________ 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: _______________________ 

паспорт: ________________________________ 

виданий: _______________________________ 

Тел.:__________________ 

Директор 

Електронний підпис одноразовим 

ідентифікатором 

______________/________________/ 

Електронний підпис одноразовим 

ідентифікатором 

______________/________________/ 

 




