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ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ № _______

м. Дніпро                                                                                                  «____» ____________ 2019 року

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Алекскредит»,  код  ЄДРПОУ  41346335,
місцезнаходження: 49041,  Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Стартова, буд. 9-А, 2 поверх
(надалі  за текстом – Кредитодавець),  в особі  директора Єгорова Вадима Петровича,  що діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та громадянин України (ПІБ) паспорт серії __ №___, виданий
_____(ким, коли), РНОКПП _________, зареєстрований за адресою: _________________ (надалі за
текстом – Позичальник), з іншої сторони, разом іменуються Сторони, уклали Договір про надання
кредиту № _____ (надалі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Невід’ємною частиною цього Договору є «Правила надання кредиту ТОВ «Алекскредит», що
розміщені на Сайті Кредитодавця https://alexcredit.ua/umovi. (далі – Правила).

1.2.  Визначення понять  і  термінів,  які  містяться у цьому Договорі,  тлумачяться відповідно до
розділу 2 Правил

1.3. За Договором Кредитодавець надає Позичальнику Кредит на інші споживчі цілі (вирішення
власних фінансових питань) без додаткового забезпечення у розмірі та на умовах, визначених цим
Договором,  у  тимчасове,  строкове,  платне  користування  (надалі  за  текстом  –  Кредит),  а
Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплатити Проценти за користування кредитом й
інші платежі у відповідності до умов Договору в національній грошовій одиниці України – гривні.

1.4. Сума кредиту (Основна сума кредиту на початок виконання Договору) складає ______ гривень
(надалі за текстом – Сума кредиту).

1.5. Нарахування Процентів за користування Кредитом здійснюється, відповідно до положень ст.
1054  Цивільного  кодексу  України,  виходячи  з  Базової  процентної  ставки,  Акцій,  Програми
лояльності Кредитодавця, Спеціальної процентної ставки по кредиту після спливу Узгодженого
строку  повернення  кредиту.  Нарахування  Процентів  за  користування  кредитом  за  Акційними
ставками і ставками Програми лояльності здійснюється тільки за умови повернення кредиту до
спливу Узгодженого строку повернення кредиту, наведеного у п. 1.9. цього Договору. У випадку
виникнення Заборгованості  Проценти за  користування кредитом за  період Узгодженого строку
повернення кредиту нараховуються, виходячи із Базової процентної ставки, а поза межами цього
строку - виходячи із Спеціальної ставки, встановленої для періоду, що перевищує Узгоджений
строк повернення кредиту.  Пеня нараховується за  ставкою встановленою цим Договором.  Для
повного  погашення  Кредиту  Позичальник  має  сплатити  повністю  Основну  суму  кредиту,  усі
нараховані проценти, пеню і штрафи. Нарахування процентів за Базовою процентною ставкою за
період  Узгодженого  строку  повернення  кредиту,  нарахування  процентів  поза  межами
Узгодженого  строку  повернення  кредиту,  нарахування  пені  –  є  правом  Кредитодавця.
Кредитодавець без погодження Сторін може на свій розсуд зменшити нарахування Процентів за
користування кредитом і пеню.

1.6. Ставки нарахування процентів і розмір пені за цим Договором:

Базова процентна ставка за один день користування кредитом – ____%;

Акційна ставка або ставка за Програмою лояльності за один день користування кредитом - ____%;

Спеціальна  процентна  ставка, за  один  день  користування  кредитом  після  Узгодженого  строку
повернення кредиту (у випадку виникнення Заборгованості, прострочення кредиту) - ____%;
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Пеня  за  один  день  користування  кредитом  поза  Узгодженого  строку  повернення  кредиту  (у
випадку виникнення Заборгованості, прострочення кредиту) - ____%;

1.7.  У  випадку  використання  Кредиту  менше  ніж  5  (п’ять)  календарних  днів  (включаючи
Дострокове погашення кредиту) Позикодавець сплачує фіксовану суму Процентів за користування
кредитом, яка складає ____% від визначеної в п. 1.4. Договору Суми кредиту.

1.8.  Дата надання кредиту, Узгоджений строк повернення кредиту і  відповідна узгоджена Дата
повернення  кредиту,  сума  кредиту  (загальний  розмір  кредиту),  Проценти  за  користування
кредитом,  Реальна  процентна  ставка  за  кредитом,  абсолютне  значення  подорожчання  кредиту
вказані у Графіку платежів, що визначається у Додатку № 1 до цього Договору та є невід’ємною
його частиною. Графік платежів складається окремо за умови дії Акцій і/або Програми лояльності
у випадку повернення Зобов’язань до спливу Узгодженого строку повернення кредиту та за умови
дії  Базової  і  Спеціальної  процентної ставки у випадку погашення Заборгованості  поза межами
Узгодженого строку повернення кредиту.

1.9.Сторони  встановлюють  Узгоджений  строк  повернення  кредиту:  ____  календарних  днів  до
______20___ р. (включно).

1.10. Кредит надається Позичальнику в сумі, що зазначена в п. 1.4. Договору в безготівковій формі
шляхом перерахування на Картковий рахунок Позичальника.

1.11. Відповідно до п. 2, 3 ст. 1 Закону України «Про споживче кредитування» загальна вартість
кредиту  –  це  Сума  кредиту  та  витрат  Позичальника  за  кредитом,  включаючи  Проценти  за
користування  кредитом,  комісії  та  інші  обов’язкові  платежі  за  додаткові  та  супутні  послуги
Кредитодавця та кредитного посередника, для отримання, обслуговування і повернення кредиту.

1.12 Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» максимальна
сума неустойки (пені, штрафу), що може бути нарахована Кредитодавцем не може перевищувати
50%  від  загальної  вартості  кредиту,  що  становить  за  цим  Договором  _____  грн.  Якщо  Сума
кредиту  перевищує  одну  мінімальну  заробітну  плату,  встановлену  на  день  укладення  цього
Договору, то максимальна сума неустойки (пені, штрафу) відповідно до ч. 2 ст . 21 Закону України
«Про споживче кредитування» не може перевищувати половини Суми кредиту, що складає _____
грн. Максимальна сума неустойки (пені, штрафу), що може бути нарахована за цим Договором
_____грн.

1.13 За цим Договором Позичальник сплачує Суму кредиту, Проценти за користування кредитом,
неустойки (пеню, штрафи), які можуть нараховуватися у випадку порушення Позичальником умов
цього Договору, а також комісії банків емітентів платіжних карт, які використовує Позичальник.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Кредитодавець відповідно до умов цього Договору та Правил має право:

2.1.1. Вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, Процентів за користування кредитом,
Прострочених процентів та виконання усіх інших обов’язків, передбачених цим Договором.

2.1.2.  Нараховувати  Позичальникові  неустойку  у  вигляді  пені  за  кожен  день  прострочення
Зобов’язання  відповідно  до  п.  5.3.  цього  Договору,  нараховувати  Проценти  за  користування
кредитом за Базовою і Спеціальною процентними ставками у разі порушення Узгодженого строку
повернення кредиту відповідно до п. 1.5 і п. 7.7. цього Договору.

2.1.3.  Нараховувати  Позичальникові  штраф  за  кожний  випадок  відповідно  до  п.  5.4.  цього
Договору у разі невиконання Позичальником умов п . 2.4.3. цього Договору.

2.1.4.  Надавати  згоду  на  продовження  Узгодженого  строку  повернення  кредиту  за  заявою
Позичальника  шляхом  укладення  між  Сторонами  Додаткової  угоди  відповідно  до  умов,
визначених у розділі 12 Правил. 



2.1.5.  Звернутися  до  суду  за  захистом  своїх  законних  прав  в  порядку,  передбаченому  цим
Договором,  Правилами  та/або  чинним  законодавством  України,  у  разі  невиконання  або
неналежного виконання Позичальником Зобов’язань, передбачених цим Договором та Правилами.

2.1.6. Фотографувати Позичальника, зберігати та поширювати фотографії Позичальника, а у разі
порушення  та/або  неналежного  виконання  Зобов’язань  Позичальником  передавати  його
фотографії правоохоронним органам та/або третім особам для забезпечення належного виконання
Зобов`язань перед Кредитодавцем.

2.1.7. Без згоди Позичальника укладати з будь-якою третьою особою договір відступлення/купівлі-
продажу права вимоги, відповідно до положень ст. 512 Цивільного кодексу України.

2.1.8. Передавати відомості та персональні дані Позичальника до Українського Бюро кредитних
історій (адреса вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, Україна, 01001) Міжнародного бюро кредитних
історій (адреса пр.  Перемоги,  65,  офіс  306,  м.  Київ,  Україна,  03062),  Першого всеукраїнського
бюро кредитних історій (адреса вул. Євгена Сверстюка, 11, 3 поверх ліве крило, м. Київ, Україна,
02002), як інформацію про негативну кредитну історію Позичальника у випадку невиконання або
неналежного виконання Позичальником своїх обов’язків перед Кредитодавцем без узгодження з
Позичальником.

2.1.9.  Здійснити  безспірне  списання  коштів  з  Карткового  рахунку  Позичальника  у  випадку
виникнення у нього Заборгованості перед Кредитодавцем до повного погашення Заборгованості.

2.2. Позичальник відповідно до цього Договору та Правил має право:

2.2.1. Повернути кредит за цим Договором достроково.

2.2.2.  Звертатись до Кредитодавця із  заявою про продовження Узгодженого строку погашення
кредиту на умовах, визначених у розділі 12 Правил.

2.2.3.  Протягом  14  календарних  днів  з  дня  укладання  Договору  відмовитись  від  Договору  на
умовах, визначених у розділі 10 Правил.

2.3. Обов’язки Кредитодавця:

2.3.1. Належним чином виконувати свої обов’язки згідно з Договором та Правилами.

2.3.2. Надати кредит на умовах, визначених цим Договором та Правилами.

2.3.3.  Приймати від Позичальника  суму кредиту,  суму Процентів за  користування кредитом,  а
також  можливу  неустойку  (пеню,  штраф)  як  забезпечення  виконання  Зобов’язань  за  цим
Договором.

2.3.4.  Надавати  безкоштовно  Позичальнику  консультаційні  послуги  з  питань  виконання  умов
цього Договору.

2.3.5.  Здійснювати нарахування  Процентів  за  користування  кредитом та  у  випадку порушення
Узгодженого строку повернення кредиту перераховувати їх відповідно до п.  1.5.,  п.  7.7.  цього
Договору.

2.4. Обов’язки Позичальника:

2.4.1. Належним чином виконувати свої обов’язки за цим Договором та Правилами.

2.4.2.  Повернути  кредит  у  повному  обсязі,  сплатити  Проценти  за  користування  кредитом  в
порядку, визначеному цим Договором та Додатками до нього, не пізніше дати, вказаної в п. 1.9.
цього Договору.

2.4.3. Письмово повідомляти Кредитодавця відповідно до п. 14.2. Правил про зміни: місця своєї
адреси реєстрації та/або фактичного місця проживання; номеру контактного телефону; будь-яких



інших відомостей про себе,  повідомлених  Позичальником Кредитодавцю при  укладанні  цього
Договору.

2.4.4.  Сплатити неустойку (пеню,  штраф),  передбачену у розділі  5  цього Договору,  у  випадку
невиконання чи неналежного виконання Позичальником умов цього Договору.

2.4.5. Надавати Кредитодавцю виключно достовірні дані, включаючи персональні дані.

2.4.6. Визнавати електронні документи, складені між Кредитодавцем і Позичальником (Договори,
Додатки до них, Заявки тощо) як документи, складені в письмовій формі та підписані власноруч
відповідно до законодавства України.

2.4.7.  Сплатити  витрати,  пов’язані  із  зарахуванням  кредитних  коштів  на  Картковий  рахунок
Позичальника, та витрати, пов’язані зі сплатою Зобов’язання/Заборгованості, окремо за власний
кошт.

2.4.8.  Надати  Кредитодавцю  документи,  які  необхідні  для  здійснення  заходів  ідентифікації
Позичальника  та  заходів  фінансового  моніторингу,  що  передбачені  чинним  законодавством
України  та  Законом  України  «Про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення».

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Строк дії Договору визначається з моменту його укладення між Сторонами та діє до повного
виконання Сторонами обов’язків за ним.

3.2.  Датою укладання  Договору  є  дата  прийняття  Оферти  Заявником та  підписання  Договору
Сторонами.

4.  ПОРЯДОК  ПОВЕРНЕННЯ  КРЕДИТУ,  СПЛАТИ  ПРОЦЕНТІВ,  УМОВИ  ВІДМОВИ  ВІД
НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ

4.1.  Для  повного  повернення/погашення  Заборгованості/Зобов’язань  за  кредитом  за  цим
Договором  Позичальник  має  сплатити  Основну  суму  кредиту,  Проценти  за  користування
кредитом,  Прострочені  проценти,  неустойки  (пеню,  штраф)  шляхом  перерахування  коштів  на
поточний  рахунок  Кредитодавця,  або  іншим  способом,  передбаченим  цим  Договором  та
наведеним на сайті Кредитодавця.

4.2.  Сплата  Зобов’язання/Заборгованості  за  Договором  здійснюється  в  наступному  порядку  у
відповідності до Суми кредиту: Якщо Сума кредиту не перевищує розмір мінімальної заробітної
плати в Україні на момент укладання Договору:

- у першу чергу – сума нарахованої неустойки (пені, штрафу);

- у другу чергу – сума Прострочених процентів за користування кредитом;

- у третю чергу – сума нарахованих Процентів за користування кредитом;

- у четверту чергу – прострочена до повернення Основна сума кредиту;

- у п’яту чергу – Основна сума кредиту.

Якщо  Сума  кредиту  перевищує  розмір  мінімальної  заробітної  плати  в  Україні  на  момент
укладання Договору:

- у першу чергу – сума Прострочених процентів;

- у другу чергу – прострочена до повернення Основна сума кредиту;

- у третю чергу – сума нарахованих процентів за користування кредитом;



- у четверту чергу – Основна сума кредиту;

- у п’яту чергу – сума нарахованої неустойки (пені, штрафу) у випадку порушення умов Договору.

4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці
України – гривні.

4.4.  Датою  виконання  Позичальником  своїх  Зобов’язань  за  цим  Договором  вважається  дата
зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, що вказаний у реквізитах цього
Договору, в строк та у сумі, визначених умовами цього Договору та Додатками до нього .

4.5.  При  погашенні  кредиту  через  Банківські  установи,  термінали  самообслуговування  та  за
допомогою інших платіжних сервісів Позичальник зобов’язаний у графі «Призначення платежу»
зазначити номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, РНОКПП.

4.6.  Проценти за користування кредитом у разі  Дострокового погашення кредиту Позичальник
сплачує відповідно до ставок і порядку нарахування, наведеному у п. 1.5.-1.7. цього Договору.

4.7.  Кредит  вважається  простроченим  у  разі  несвоєчасної  сплати  Основної  суми  кредиту  та
Процентів  за  користування  кредитом  ,  починаючи  з  наступного  дня  закінчення  Узгодженого
строку повернення кредиту, визначеного в п. 1.9. цього Договору, за умови, якщо Узгоджений
строк повернення Кредиту не було продовжено шляхом укладення між Сторонами Додаткової
угоди.

4.8. 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  у
паперовому  вигляді  за  місцезнаходженням  Кредитодавця  до  закінчення  14  (чотирнадцяти)
календарних днів з дня укладення Договору. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання
письмового  повідомлення  у  паперовому  вигляді  про  відмову  від  Договору  Позичальник
зобов’язаний  повернути  Кредитодавцю  грошові  кошти,  одержані  згідно  з  цим  Договором,  та
сплатити розраховані  за  Базовою процентною ставкою Проценти за  користування кредитом за
період з дня одержання коштів до дня їх повернення.

4.9.  За  згодою  Сторін  шляхом  підписання  відповідних  змін  до  цього  Договору  може
здійснюватися Реструктуризація боргів за Кредитом. У цьому випадку Сторони мають погодити
новий  Графік  платежів  (нову  суму  і  порядок  сплати  Заборгованості),  відповідно  до  якого
Позичальник повинен здійснювати платежі, та умови дії  погодженої Реструктуризації боргів за
Кредитом.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.  Сторони  несуть  відповідальність  за  порушення  умов  цього  Договору  згідно  з  чинним
законодавством України, з цим Договором та Правилами.

5.2.  Порушенням  умов  цього  Договору  є  його  невиконання  або  неналежне  виконання,  тобто
виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

5.3.  У випадку порушення Узгодженого строку повернення кредиту Позичальник зобов’язаний
сплатити Кредитодавцю пеню, яка визначається у процентах від Основної суми кредиту за кожний
день прострочення і вказується у п. 1.6. цього Договору.

5.4.У  випадку  невиконання  Позичальником  умов  п.  2.4.3.  цього  Договору  Позичальник
зобов’язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 200 (двісті) гривень за кожний випадок,
передбачений п. 2.4.3. цього Договору.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ



6.1.  Всі  спори  та  непорозуміння  щодо  укладання,  виконання,  розірвання,  зміни,  визнання
недійсним повністю або частково Договору, а також з будь-яких інших питань, що стосуються
цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то
такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1.  Внесення  змін  та  доповнень  до  цього  Договору  оформлюється  шляхом  укладення  між
Сторонами  Додаткових  угод  до  цього  Договору.  Всі  зміни,  доповнення,  Додаткові  угоди  та
Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

7.2. Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з цим Договором та
Правилами,  повністю  розуміє,  погоджується  і  зобов’язується  неухильно  дотримуватись  своїх
обов’язків та виконувати їх. 

7.3.  Сторони підтверджують,  що даний електронний Договір,  всі  Додатки до нього,  Додаткові
угоди, Правила мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових
носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені у письмовій формі.

7.4.  Усі  неврегульовані  цим  Договором  та  Правилами  правовідносини  Сторін  регулюються
чинним законодавством України.

7.5. Укладаючи цей Договір, Позичальник заявляє та гарантує Кредитодавцю, що він:

7.5.1. Усвідомлює та підтверджує, що умови Договору та Правил йому зрозумілі,  відповідають
його інтересам, є розумними та справедливими.

7.5.2. Під час укладання цього Договору не знаходиться під впливом обману, насильства, погрози,
зловмисної угоди або збігу тяжких обставин.

7.5.3.  Надав  інформацію,  відомості  та  документи  для  укладення  цього  Договору,  які  є
достовірними і відповідають дійсності.

7.5.4.  На  момент  укладання  Договору  не  є  жодним  чином  обмеженим  законом,  іншим
нормативним актом, судовим рішенням або іншим передбаченим чинним законодавством України
способом укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.

7.5.5.  Надає  згоду  Кредитодавцю  на  збирання,  накопичення,  використання  та  обробку
персональних даних, отриманих з метою надання Кредиту в межах, визначених законодавством.
Повідомлений  про  мету  обробки  Кредитодавцем  персональних  даних  Позичальника  (будь-яка
інформація про фізичну особу, в тому числі, але не виключно, інформація щодо прізвища, імені,
по батькові,  інформація, яка зазначена в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу),
реєстраційний номер облікової  картки платника податків,  громадянство,  місце проживання або
перебування,  місце  роботи,  посада,  номери  контактних  телефонів/факсів,  адреса  електронної
пошти, тощо),  а саме:  оцінка фінансового стану Позичальника та його спроможність виконати
Зобов’язання за Договором, а також захист своїх прав та інтересів.

7.5.6. Отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

7.5.7.Письмово проінформований про те, що вартість послуг третіх осіб встановлюється виключно
такими особами, відповідно,  Кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних
витрат та/або їх зміну протягом строку дії цього Договору і не включає їх до розрахунку реальної
річної Процентної ставки та загальної вартості Кредиту для Позичальника .

7.5.8. Повідомлений про свої права згідно Закону України «Про захист прав споживачів».



7.5.9.  Отримав від Кредитодавця інформацію з дотриманням вимог діючого законодавства,  що
забезпечує  правильне  розуміння  Позичальником  суті  фінансової  послуги  без  нав’язування  її
придбання .

7.5.10. Надав згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий
стан Позичальника до третіх осіб.

7.5.11. Надав згоду на передачу відомостей та персональних даних Позичальника до Українського
Бюро кредитних історій ( адреса вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, Україна, 01001), Міжнародного
бюро кредитних історій (адреса пр. Перемоги, 65, офіс 306, м. Київ, Україна, 03062), Першого
всеукраїнського бюро кредитних історій (адреса вул. Євгена Сверстюка, 11, 3 поверх ліве крило,
м. Київ, Україна, 02002), включаючи інформацію про негативну кредитну історію.

7.5.12.  Надав згоду на те,  що Кредитодавець у разі  неможливості  зв’язатись з  Позичальником
засобами  зв’язку,  вказаними  у  Договорі,  має  право  передати  інформацію  щодо  стану
Заборгованості та наслідків невиконання Зобов’язань за Договором через третіх осіб, пов’язаних з
Позичальником діловими, професійними, сімейними та іншими відносинами.

7.5.13. Діє зі згоди другого з подружжя.

7.5.14.  До  укладення  цього  Договору  надав  згоду,  усвідомлюючи  її  правові  наслідки,  на
використання Логіну та Паролю Особистого кабінету та Одноразового ідентифікатору в якості
аналога власноручного підпису.

7.6.  Сторони  узгодили,  що  місцем  укладання  та  виконання  даного  Договору  вважається
місцезнаходження Кредитодавця, а саме: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро , вул. Стартова,
буд. 9-А, 2-поверх.

7.7.  Сторони  погоджуються,  що  у  випадку  порушення  Позичальником  Узгодженого  строку
повернення  кредиту,  його  Зобов’язання  за  цим  Договором  продовжуються  на  весь  період
фактичного  користування  кредитними  коштами,  при  цьому  Кредитодавець  має  право
нараховувати , а Позичальник повинен сплачувати до повного погашення Заборгованості Основну
суму  кредиту,  Проценти  за  користування  кредитом,  неустойку  (пеню,  штрафи),  які
розраховуються ( визначаються) відповідно до Розділу 1 цього Договору.

7.8. Сторони погодили, що з укладенням цього Договору Сторонами досягнуто згоди з усіх його
істотних умов.

7.9.  Сторони  несуть  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  ними  в  цьому  Договорі
реквізитів  та  зобов’язуються  своєчасно  та  невідкладно  в  письмовій  формі  повідомляти  іншу
Сторону  про  їх  зміну,  а  у  разі  неповідомлення  несуть  ризик  настання  пов’язаних  з  ним
несприятливих наслідків.

7.10.  Сторони погодили,  що Договір  укладається  в  електронній  формі  на  Сайті  Кредитодавця
www.alexcredit.ua  згідно зі  ст.  207,  639 Цивільного кодексу України та із  застосуванням норм
Закону  України  «Про  електронну  комерцію»,  Закону  України  «Про  електронний  цифровий
підпис», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Підписання
Позичальником цього Договору відбувається шляхом акцептування Оферти (пропозиції укласти
електронний  Договір),  яка  відповідно  до  п.  2.25.  Правил  містить  усі  істотні  умови  Договору,
зразок  факсимільного  відтворення  аналога  підпису  уповноваженої  особи  та  відбитку  печатки
Кредитодавця,  а  також  погодження  (заяву,  згоду)  Позичальника  щодо  включення  до  цього
Договору  інформації  щодо  наявності  кредитного  посередника,  прізвища,  ім’я,  по  батькові
Позичальника,  типу  Кредиту,  мети  отримання  кредиту,  порядку  та  умови  надання  Кредиту,
загального  розміру  Кредиту,  Узгодженого  строку  повернення  кредиту.  Акцептування  Оферти
здійснюється  шляхом  використання  Електронного  підпису  одноразовим  ідентифікатором  та
комбінацією Логіну та Пароля Особистого кабінету Позичальника.



7.11.  Підписання  Кредитодавцем  Договору  відбувається  шляхом  використання  факсимільного
відтворення аналога підпису уповноваженої особи та відбитку печатки Кредитодавця, нанесених
за допомогою засобів механічного або іншого копіювання.

7.12.  Зразки аналогів власноручних підписів Кредитодавця в особі  Директора Єгорова Вадима
Петровича що діє на підставі Статуту:

_____________________________________________________________________________________

7.13. У якості підтвердження підписання Договору (вчинення електронного правочину, надання
Кредиту) Позичальнику надсилаються кошти та електронне повідомлення, в якому зазначається
інформація  про  Кредитодавця,  Основна  сума кредиту,  Узгоджений  строк  повернення  кредиту,
процентні ставки та міститься активне посилання на Правила, якими регламентуються порядок
надання паперових копій електронних документів (за  необхідності)  та  інші  аспекти виконання
вимог ч.  11 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію». Екземпляр Договору надається
Кредитодавцем  Позичальнику  у  паперовому  вигляді  у  порядку  передбаченому  Розділом  13
Правил.

7.14.  Інформація  про  Кредитодавця:  Повна  назва:  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю
«Алекскредит» Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Стартова 9-А, 2-
поверх.

Телефон: +380957458195 Адреса веб-сайту: https://alexcredit.ua/.

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 17.08.2017
року.  Правила  надання  кредиту  ТОВ  «Алекскредит»  розміщені  на  Сайті  Кредитодавця
https://alexcredit.ua за посиланням https://alexcredit.ua/umovi 

Торгова марка «Алекскредит» зареєстрована 12.02.2018 р., Свідоцтво на знак для товарів і послуг
№237964.

7.15.  Кредитний  посередник  за  цим  Договором  відсутній.  Для  отримання  даного  Кредиту
Позичальнику немає необхідності додатково укладати договори з жодною третьою особою щодо
отримання  додаткових  чи  супутніх  послуг,  пов’язаних  з  отриманням,  обслуговуванням  та
поверненням даного Кредиту.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Кредитодавець:

ТОВ «Алекскредит»

49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Стартова 9-А, 2-поверх

ЄДРПОУ 41346335

р/р  26508642264880  в  ПАТ  «Укрсиббанк»,
МФО 351005

Підпис

Позичальник:
ПІБ
адреса реєстрації та фактичного проживання
тел. 
РНОКПП
ел. пошта
Підпис  за  допомогою  одноразового
ідентифікатору

https://alexcredit.ua/
https://alexcredit.ua/
https://alexcredit.ua/


Додаток №1 до
 Договору про надання кредиту

№ ______ від «___»____________року

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

у випадку повернення Зобов’язань до спливу Узгодженого строку повернення кредиту

Дата
надання
кредиту

Дата
погашення
кредиту
відповідно  до
Узгодженого
строку
повернення
кредиту

Сума
платежу  за
Узгоджений
строк
повернення
кредиту, грн

У тому числі: Процентна
ставка  в  межах
Узгодженого
строку
повернення
кредиту (акційна
ставка, ставка за
Програмою
лояльності), %

Реальна
процентна
ставка, %

Абсолютне
значення
подорожчання
кредиту  в  межах
Узгодженого
строку  повернення
кредиту, грн

Орієнтовна  сукупна
вартість  кредиту  в
межах  Узгодженого
строку  повернення
кредиту складає, грн.

Погашенн
я  основної
суми
кредиту,
грн.

Проценти  за
користування
кредитом  в
межах
Узгодженого
строку
повернення
кредиту, грн.

у випадку виникнення Заборгованості (неповернення Зобов’язань до спливу Узгодженого строку повернення кредиту)

Дата
надання
кредиту

Дата
погашення
кредиту
відповідно  до
Узгодженого
строку
повернення
кредиту

Сума
платежу  за
Узгоджений
строк
повернення
кредиту, грн

У тому числі: Процентна
ставка в межах
Узгодженого
строку
повернення
кредиту
(Базова
процентна
ставка), %

Спеціальна
процентна
ставка  поза
межами
Узгодженого
строку
повернення
кредиту
(спеціальна
процентна
ставка), %

Реальна
процентна
ставка, %

Абсолютне
значення
подорожчання
кредиту  в
межах
Узгодженого
строку
повернення
кредиту, грн

Орієнтовна
сукупна
вартість
кредиту  в
межах
Узгодженого
строку
повернення
кредиту
складає, грн.

Погашенн
я  основної
суми
кредиту,
грн.

Проценти  за
користування
кредитом  в
межах
Узгодженого
строку
повернення
кредиту, грн.



Цей Графік платежів складено у двох примірниках рівної юридичної сили, по одному примірнику для кожної із Сторін. Екземпляр Графіку платежів
надається Кредитодавцем Позичальнику.

Кредитодавець:

ТОВ «Алекскредит»

49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Стартова 9-А, 2-поверх

ЄДРПОУ 41346335

р/р 26508642264880 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005

Підпис

Позичальник:
ПІБ
адреса реєстрації та фактичного проживання
тел. 
РНОКПП
ел. пошта
Підпис за допомогою одноразового ідентифікатору


