
Договір надання грошових коштів у позику
№ ____________

м. Київ ____________ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВА ФІНАНС», код ЄДРПОУ 44127243 (надалі -
«Позикодавець» та/або «Товариство»), в особі директора Дмитраш У. Б., що діє на підставі Статуту, з однієї
Сторони, та

Фізична особа ____________ (надалі - «Позичальник»), що проживає за адресою: ____________,
зареєстрований (а) за адресою: ____________, паспорт: серія ____________ № ____________, реєстраційний
номер облікової картки платника податків ____________, з іншої Сторони, в подальшому разом іменуються
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір № ____________ від ____________ (далі -
Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Позикодавець зобов’язується надати Позичальнику Позику на суму у розмірі

____________ грн. ____________ коп. шляхом перерахунку на банківський рахунок (банківську картку) на
умовах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов’язується повернути Позику у погоджений
умовами Договору строк або достроково та сплатити проценти за користування Позикою, нараховані згідно
п.1.3., п.1.4. та/або 1.5. цього Договору, його додатків.

1.1.1. Тип позики - Кредит.
1.1.2. Мета отримання кредиту – для власних потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльності,

незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
1.1.3. Процентна ставка – фіксована.
1.1.4. Дисконтна (знижена) процентна ставка (застосовується у відповідності до умов Програми

Лояльності ТОВ “ІННОВА ФІНАНС”  - _______ % на день ( _______ % річних).
1.1.5. Процентна ставка Позаакційна (базова)  – _______ % на день ( _______ % річних)
1.2. Строк Позики (строк дії Договору) становить _______ днів.
1.3. Орієнтовний строк повернення позики – на останній день дії договору з моменту отримання

позики або достроково.
1.3.1. Дата надання позики _______ .
1.3.2. Дата повернення позики _______ .
1.3.3. Повернення Позики та процентів здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на

розрахунковий (картковий) рахунок Позикодавця або через Особистий кабінет на Сайті Позикодавця або
шляхом внесення грошових коштів у терміналах самообслуговування партнерів, перелік яких розміщено на
веб-сайті https://finsfera.ua. Моментом зарахування оплати Позики та процентів є момент (дата) зарахування
коштів на банківський рахунок Позикодавця або отримання відповіді від партнера Позикодавця про
зарахування коштів.

1.4. На період строку, визначеного п. 1.2. Договору, нарахування процентів здійснюється за
Дисконтною процентною ставкою в розмірі _______ % з урахуванням Програми Лояльності ТОВ
“ІННОВА ФІНАНС”,  від суми Позики за кожний день користування Позикою.

https://finsfera.ua


1.4.1. У межах строку Позики, якщо відбулася пролонгація відповідно до п.1.3. цього Договору
застосовується позаакційна (базова) процентна ставка визначена у пункті 1.1.5. цього Договору з
першого дня дії Договору, якщо інше не буде визначено в додатковій угоді, укладеній між Сторонами.
Перелік та цифрові значення умов, що підлягають зміні у зв’язку з продовженням Строку Позики
визначаються у відповідній додатковій угоді, що укладається між Сторонами та відображаються
Позичальнику в особистому кабінеті.

1.5. У випадку користування Позикою понад строк, встановлений п. 1.2. Договору, з наступного
дня після спливу строку вказаного в п. 1.2 цього Договору умови щодо нарахування процентів за
Дисконтною процентною ставкою у розмірі _______ на день (з урахуванняи Програми Лояльності
ТОВ “ІННОВА ФІНАНС”) перераховуються і до взаємовідносин між Сторонами застосовується
Позаакційна (Базова) процентна ставка в розмірі _______ % на день від суми Позики за кожен день
користування Позикою з першого дня дії Договору.

1.5.1. За порушення Позичальником строків повернення позики та/або прострочення сплати
процентів у строки, визначені Договором, Позикодавець має право стягнути з Позичальника пеню за
кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла у період прострочення, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу. Даний пункт не
застосовується у період дії введеного карантину на території України.

1.6. Відповідно до умов Правил Товариства Позичальник погоджується та беззастережне приймає
умови, що акцептуючи оферту шляхом здійснення дій Позичальником на укладення (прийняття) договору
надання грошових коштів всі додаткові угоди та додатки, які можуть бути укладені у зв’язку із повним чи
частковим невиконанням, вважаються підписаними та погодженими Сторонами у розумінні Закону України
«Про електронну комерцію» та Закону України «Про споживче кредитування».

1.7. Позичальник зобов’язаний повернути Товариству Позику, нараховані проценти згідно умов
Договору не пізніше строку вказаного в п.1.2. та/або п.1.3. Договору.

1.8. Розрахунок сукупної вартості Позики за Дисконтною (зниженою) процентною ставкою та термін
платежу згідно строку передбаченого п. 1.2. цього Договору, зазначені в Графіку розрахунків (таблиця
обчислення загальної вартості позики та реальної річної процентної ставки за договором надання грошових
коштів у позику), який є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до Договору).

1.9. Договір підписується електронним підписом Позикодавця та надсилається для ознайомлення та
узгодження умов Позичальнику в особистий кабінет разом з електронним повідомленням – пропозицією
укласти Договір. На вказану Позичальником електронну пошту або смс повідмоленням надсилається
одноразовий ідентифікатор для підписання Договору, що згенерований під час проходження Позичальником
процедури укладення Договору. Позичальник, приймаючи пропозицію Позикодавця укласти Договір,
підписує в інформаційно-телекомунікаційній системі електронне повідомлення одноразовим
ідентифікатором шляхом натискання кнопки “підписати”. Сформовані таким чином електронні підписи
Позичальника та Позикодавця накладені на Договір. Після підписання такими електронними підписами
Договору його умови вважаються прийнятими, а Договір є укладеним.

1.10. Протягом строку дії договору тарифи та комісії за позикою, а також за супровідними послугами
Позикодавця чи третіх осіб, що надаються під час укладення договору, залишаються незмінними.

1.11. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
2.1. Права та обов’язки Позикодавця.
2.1.1. Позикодавець має право:
2.1.2. Отримати від Позичальника повернення суми Позики, процентів за користування Позикою та

виконання всіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором.
2.1.3. Вимагати від Позичальника дострокового повернення Позики та сплати процентів за

користування Позикою, в тому числі шляхом звернення до суду в разі виявлення недостовірної, неповної
або помилкової інформації у Заявці на отримання Позики та/або отримання негативної інформації про



Позичальника в Бюро кредитних історій та/або в разі дострокового припинення надання Позичальником
фінансових послуг та/або порушення Позичальником своїх зобов’язань за Договором.

2.1.4. Ініціювати / здійснювати договірне списання грошових коштів із відповідного
банківського рахунку Позичальника із використанням реквізитів платіжних карток, що були
зазначені Позичальником при отриманні/поверненні Позики, в тому числі за попередніми
Договорами, сплаті процентів за їх користування, та направляти їх на виконання грошових
зобов'язань Позичальника за Електронним Договором позики, укладеним із Товариством.
Позичальник має право в односторонньому порядку припинити/відновити списання коштів на
користь Позикодавця шляхом заповнення відповідної форми в особистому кабінеті Позичальника.

2.1.4.1. Списання на користь Позикодавця здійснюються відповідно до порядку повернення позики та
сплати процентів за користування позикою у вигляді графіка платежів із визначеними кількістю платежів, їх
розміром та періодичністю сплати.

2.1.5. Відмовити у видачі позики у разі технічної неможливості надати Позику обраним
Позичальником шляхом.

2.1.6. Відмовити у видачі позики без додаткових пояснень не зважаючи на прийняття (акцепту) та
підписання позичальником позики у разі наявності у Товариства вважати, що Позичальником не можуть
бути виконані умови цього договору та/або позичальником надані невірні дані про свою особу, або з інших
підстав.

2.1.7. Зберігати та передавати персональні дані Позичальника в тому числі у випадку настання
обставин невиконання повного та/або часткового невиконання умов цього Договору, додаткових угод та
Правил.

2.1.8. У випадку зміни з боку Позичальника строку надання Позикою за згодою Позичальника
змінити Дисконтну процентну ставку за користування Позикою на Базову процентну ставку або на ставку
що не перевищує ставку визначену пунктом 1.1.5. цього Договору.

2.1.9. Укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будь-якою
третьою особою, з урахуванням вимог законодавства України.

2.1.2. Позикодавець зобов’язаний:
2.1.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі

дострокове як частинами, так і в повному обсязі).
2.1.2.2. Попередити про здійснення 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 про обов’язок попередити зазначених осіб про таке
фіксування.

2.1.2.3. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
2.2. Права та обов’язки Позичальника.
2.2.1. Позичальник має право:
2.2.1.1. достроково повернути Позику як одним платежем, так і частинами, сплативши проценти за

користування Позикою, виходячи з фактичного залишку суми Позики та строку користування Позикою.
2.2.1.2. доступу до інформації, право на отримання якої встановлено законодавством України.
2.2.1.3. звернутися до Позикодавця з наміром продовження строку надання Позики та/або

реструктуризації чи рефінансуванню зобов’язань за Договором.
2.2.1.4. Протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відмовитись від договору без

пояснення причини, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від
договору позичальник повідомляє товариство у письмовій формі до закінчення строку у 14 календарних
днів з дня укладення договору відповідно до Правил Товариства.

2.2.1.5. Звернутись до Національного банку України у разі порушення Позикодавцем 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 Позичальнику у процесі врегулювання простроченої
заборгованості. Позичальник має право звернутись до Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів у разі порушення Позикодавцем законодавства у сфері захисту
прав споживачів.

2.2.1.6. Звернутись до Позикодавця для врегулювання спірних питань в позасудовому порядку
відповідно до порядку розміщеного на сайті Товариства
https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya.

2.2.2. Позичальник зобов’язаний:
2.2.2.1. вчасно повернути Позику, сплатити проценти за користування Позикою в порядку,

визначеному цим Договором.
2.2.2.2. у випадку неповної та/або невчасної сплати Позики та процентів за користування нею,

сплатити також пеню в розмірі, нарахованому відповідно до умов цього Договору.
2.2.2.3. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.
2.2.2.4. заходити до особистого кабінету з метою ознайомлення із станом поточної заборгованості (за

наявності), отримання інформаційних повідомлень передбачених цим Договором, чинним законодавством
чи іншою інформацією, яка стосується цього Договору.

2.2.2.5. до моменту укладання цього Договору ознайомитись з Правилами надання грошових коштів у
позики ТОВ “ІННОВА ФІНАНС”, з повною інформацією про Позикодавця, у тому числі з інформацією
передбаченою статтею 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг” та нормативно правовими актами Національного банку України, з вартістю фінансових
послуг які надаються Позикодавцем, з можливими наслідками користування Позикою та іншою
інформацією яка розміщена на сайті Позикодавця https://finsfera.ua/raskritie_informacii/publica_informaciya

2.2.2.6. вчасно повідомляти про зміну своїх даних, у тому числі, але не виключно, даних які надавали
Позичальником під час заповнення Заявки на сайті Позикодавця протягом 3-х днів від дня коли сталась така
зміна.

2.2.2.7. протягом 3-х календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
договору позики повернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплати проценти за
період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором.

2.4. Будь-які повідомлення, інформація, комунікація між Сторонами є невід’ємною частиною
Договору позики.

2.5. Позичальник доручає Позикодавцю ініціювати списання коштів із відповідного банківського
рахунку із використанням реквізитів платіжних карток, що були зазначені Позичальником при
отриманні/поверненні Позики, сплаті Процентів за користування, та направляти їх на виконання грошових
зобов’язань Позичальника за цим Договором. Позичальник доручає здійснювати таке списання виключно з
дати прострочення повернення Позики.

Списання може бути здійснено необмежену кількість разів, але у сумі, що не перевищує фактичної
заборгованості Позичальника на день такого списання.

2.6. Позичальник надає згоду (дозвіл) Позикодавцю на збір, обробку, зберігання та поширення його
персональних даних з метою оцінки його кредитоспроможності, забезпечення виконання зобов’язань за цим
Договором, інформування про кредитоспроможність та добросовісність, а також на передачу в будь-який
момент персональних даних Позичальника та інформації про укладення і виконання цього Договору в
будь-якій формі третім особам, в тому числі, але не виключно, колекторським компаніям, у разі
відступлення права вимоги за Договором або врегулювання простроченої заборгованості, з метою захисту
прав та інтересів Позикодавця та повного виконання зобов’язань за цим Договором, в тому числі дозвіл
довіреним особам Позикодавця та/або третім особам телефонувати та/або направляти йому інформаційні
повідомлення, вимоги про сплату та використовувати для цього будь-які доступні канали зв’язку з
Позичальником.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya
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3.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним
законодавством України.

3.2. Порушення умов цього Договору вважається його невиконання або неналежне виконання або
отримання Позики Позичальником при використанні недостовірної, неправдивої, неповної, або помилкової
інформації.

3.3. У разі порушення Позичальником своїх зобов’язань щодо погашення суми позики та/або
процентів за користування нею, Позикодавець має право нарахувати неустойку (штраф та пеню).

3.3.1. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем
на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким перевищує розмір
однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за
таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

3.3.2. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті
споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит,
загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може
перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути
збільшена за домовленістю сторін.

3.3.3. Застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення споживачем зобов’язання за
договором про споживчий кредит не допускається.

3.4. Нарахування Позикодавцем неустойки (штраф,пені) не застосовується у період дії введеного
карантину на території України.

3.5. У випадку недостатності суми платежу здійсненого Позичальником для виконання зобов’язання
за договором у повному обсязі, грошові кошти зараховуються у наступному порядку:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума позики та прострочені проценти за
користування позикою;

2) у другу чергу сплачуються сума позики та проценти за користування позикою;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору.
3.6. У випадку повернення суми Позики та сплати процентів за користування нею, нарахованих згідно

з п.1.4., 1.5. Договору, протягом трьох днів після закінчення строку надання Позики, визначеного п.1.2., 1.3.
цього Договору, пеня та проценти за користування Позикою, нараховані згідно п.1.4. та п.1.5. Договору,
оплаті не підлягають. У всіх інших випадках пеня та проценти підлягають сплаті на загальних умовах,
визначених у цьому Договорі.

3.7. Позичальник несе передбачену законодавством відповідальність, включаючи кримінальну, за
використання чужих персональних даних з метою отримання Позики та/або умисне отримання Позики за
чужими та/або підробленими документами.

3.8. Закінчення строку надання Позики не звільняє Сторони від виконання обов’язків Договору.
3.9. У випадку порушення Позичальником умов Договору, Позикодавець має право здійснити будь-які

дії передбачені законодавством з метою захисту своїх прав та інтересів.
3.10. Позичальник самостійно несе ризики пов’язані з невиконанням в повному та/або частковому

розмірі п. 2.2. Договору.
3.11. Позикодавець не несе відповідальності за передачу третім особам та/чи незбереження

Позичальником своїх даних, свого логіну Особистого кабінету та Пароля Особистого кабінету.

4. ПРОЛОНГАЦІЯ СТРОКУ ПОЗИКИ
4.1. Позичальник має право продовжити строк (надалі - Пролонгація) користування Позикою.
4.2. У випадку ініціювання Позичальником прологації Позичальник сплачує Товариству проценти на

умовах, що були обрані для здійснення певного виду Пролонгації. При цьому, розмір процентів, що сплачує
Позичальник при оформленні Пролонгації змінюється та визначається виходячи з позаакційної (базової)
процентної ставки визначеної у пункті 1.1.5. цього Договору, якщо інше не буде визначено в додатковій
угоді, укладеній між Сторонами. Перелік та цифрові значення умов, що підлягають зміні у зв’язку з



продовженням Строку Позики визначаються у відповідній додатковій угоді, що укладається між Сторонами
та відображаються Позичальнику в особистому кабінеті.

4.3. Товариство на власний розсуд може застосувати до певного виду Пролонгації програму
лояльності та запропонувати Позичальнику знижену процентну ставку для оформлення Пролонгації. У
будь-якому випадку, нарахування процентів та їх перерахунок здійснюється на умовах передбачених
Договором позики та Правилами.

4.4. Товариством можуть бути запропоновані як один, так і декілька варіантів пролонгації позики.
Види Пролонгації, що доступні Позичальнику, відображаються в особистому кабінеті та не можуть бути
гірше ніж встановлені умови в Договорі позики. При цьому, Товариство самостійно визначає, які види
Пролонгації доступні Позичальнику і повідомляє про це в Особистому кабінеті Позичальника та/або
будь-яким іншим доступним засобом зв’язку (електронною поштою, телефоном, та інше).

4.5. Після кожного продовження строку позики, Змінюється кінцева дата строку Позики та кінцева
дата терміну дії Договору позики на відповідну кількість календарних днів.

4.6. Після кожного оформлення Пролонгації, на електронну адресу Позичальника, яку Позичальник
зазначив як контакту при реєстрації на сайті та/або в особистому кабінеті та/або смс повідомленням,
Товариство направляє повідомлення з інформацією про оформлену Позичальником Пролонгацію, що
містить інформацію щодо: нового строку Позики, кінцевої дати строку Позики, розміру заборгованості до
моменту повернення позичальником.

4.7. Позичальник має право здійснювати пролонгацію необмежену кількість разів.
4.8. У випадку відступлення Товариством права вимоги за Договором Позики третій особі або

зверненням до суду за стягненням заборгованості пролонгація є неможливою.
4.9. Продовження строку користування Позикою здійснюється за зверненням Позичальника в

електронній формі через особистий кабінет Позичальника шляхом укладення додаткової угоди, що
підписується із застосуванням одноразового ідентифікатора кожного разу під час реалізації Позичальником
такого права. Ініціювання Позичальником продовження Строку Позики відбувається без змін умов
Договору в бік погіршення для Позичальника.

4.10. Позичальник надає свою безумовну та безвідкличну згоду та погоджується з тим, що у разі
дострокового повернення Позики у період дії Пролонгації, грошові кошти, сплачені для оформлення такої
Пролонгації не повертаються Позичальнику та не підлягають перерахунку.

4.11. Будь-які повідомлення, інформація, комунікація між Сторонами є невід’ємною частиною
Договору позики.

5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Правила надання грошових коштів у позику, ТОВ

«ІННОВА ФІНАНС» (далі - Правила). Підписуючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що він
ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов’язується неухильно дотримуватись Правил, текст
яких є у вільному доступі та розміщений на сайті Товариства
https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya.

5.2. Строк дії цього Договору, вказаний у п.1.2. Договору, діє на весь період, протягом якого Сторони
здійснюють свої права і виконують свої обов’язки за цим Договором, але не раніше повного виконання
Сторонами своїх обов’язків, та визначається як період від дати отримання Позичальником позики до
фактичної дати повернення позики, процентів за Дисконтною та/або (позаакційною) Базовою процентними
ставками, штрафних санкцій, які мають бути сплачені у разі невиконання умов Договору та інших
нарахувань передбачених Договором.

5.3. Усі істотні умови Договору, в тому числі розмір Позаакційної (Базової), Дисконтної, Процентної
ставки та порядок їх застосування, погоджені Сторонами під час укладення цього Договору.

5.4. Збільшення розміру процентних ставок без згоди Позичальника поза умов цього Договору не
дозволяється.

5.5. Сторони дійшли згоди, що у всіх відносинах між Позичальником та Товариством в якості підпису
Позичальника буде використовуватись електронний підпис одноразовим ідентифікатором у вигляді

https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya


унікального буквено-цифрової комбінації відповідно до Правил та Закону України «Про електронну
комерцію», що має таку саму силу як і власноручний підпис.

5.5.1. Підписання Договору Позичальнику надається після здійснення належної перевірки
Позичальника відповідно до вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення” та нормативно-правового акта Національного банку України з питань здійснення
установами фінансового моніторингу.

5.6. Усі терміни не визначені в цьому Договорі, використовуються у значеннях, визначених
Правилами та/або чинним законодавством України.

5.7. У разі наявності розбіжностей між положеннями цього Договору та положеннями Правил,
перевагу мають положення Правил.

5.8. Місцем укладання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в розділі 5 цього
Договору.

5.9. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.

5.10. Позичальник засвідчує, що умови цього Договору є зрозумілим, справедливими,
добросовісними та не містять дисбалансу та недобросовісних положень відносно Позичальника.

5.11. Позичальник розуміє та надає свою безвідкличну згоду на те, що сума неповерненої Позики, не
сплачених процентів, неустойки та інших нарахувань може бути примусово стягнута через суд загальної
юрисдикції або на інших заходів стягнення передбачених законодавством.

5.12. Сторони погоджуються, що спір між Сторонами щодо цього Договору не може бути передано на
розгляд до третейського суду.

5.13. Позичальник підтверджує, що:
- ознайомився до укладення цього Договору на сайті Товариства

https://finsfera.ua/raskritie_informacii/publica_informaciya з інформацією щодо Позикодавця, з вартістю,
тарифами фінансової послуги, з інформацію, вимоги надання якої передбачені законодавством України (у
тому числі інформацію, надання якої передбачено ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»);

-ознайомлений з умовами Закону України «Про захист прав споживачів», повідомленням суб’єкта
персональних даних про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету
збору даних, склад та зміст зібраних персональних даних, та осіб, яким передаються його персональні дані
та правилами.

-ознайомився та погоджується із Правилами надання коштів у позику, що розміщені на сайті
https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya

-ознайомився та погоджується з Офіційними Правилами програми лояльності, що розміщені на сайті
https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya для споживачів фінансових послуг ТОВ
«ІННОВА ФІНАНС»

- інформація надана Товариством з дотриманням вимог законодавства України та забезпечує
правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

- отримав підписаний Сторонами екземпляр договору, графік платежів (таблиця обчислення
загальної вартості позики та реальної річної процентної ставки за договором надання грошових коштів у
позику), паспорт Позики.

5.14. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від зобов'язання повернути
грошові кошти, сплатити проценти за користування та нести іншу відповідальність, передбачену цим
Договором.

5.15. Цей Договір є електронним документом, створеним і збереженим в Інформаційно-
телекомунікаційній системі Товариства та перетвореним електронними засобами у візуальну форму.

5.16. Сторона договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення
зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
https://finsfera.ua/raskritie_informacii/publica_informaciya
https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya
https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya


(обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

5.17. Позичальник ідентифікований та верифікований за допомогою системи BankID НБУ.
5.18. Додатками до цього договору є:, графік платежів (таблиця обчислення загальної вартості позики

та реальної річної процентної ставки за договором надання грошових коштів у позику), паспорт позики,
будь-які повідомлення, документи, що надсилаються Позичальнику до Особистого кабінету або на інші
доступні канали зв’язку.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Позичальник: _______
Паспорт: _______
місце проживання: _______
місце реєстрації: _______
РНОКПП: _______
Електронна пошта: _______
Тел.: _______
Рахунок: _______
Одноразовий ідентифікатор:
_______

Позикодавець: ТОВ «ІННОВА ФІНАНС»
04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс
16/58
Код ЄДРПОУ 44127243
IBAN № UA653348510000000000265052134 в АТ
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК”
МФО: 334851
Одноразовий ідентифікатор:

Директор ____________ Дмитраш У. Б.



Додаток №1  до Договору №____ від ____ року
Таблиця обчислення загальної вартості позики та реальної річної процентної ставки за договором надання грошових коштів у позику

Види платежів за Позикою

платежі за додаткові та супутні послуги

Позикодавця кредитного третіх осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 x х -x x х х Х

2 x t
x

x x x х х



Усього х t
x

x x x x x

Ця таблиця є невід’ємною частиною Договору № від

Позичальник: _______
Паспорт: _______
місце проживання: _______
місце реєстрації: _______
РНОКПП: _______
Електронна пошта: _______
Тел.: _______
Рахунок: _______
Одноразовий ідентифікатор:
_______

Позикодавець: ТОВ «ІННОВА ФІНАНС»
04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/58
Код ЄДРПОУ 44127243
IBAN № UA653348510000000000265052134 в АТ “ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”
МФО: 334851
Одноразовий ідентифікатор:

Директор ____________ Дмитраш У. Б.


