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Типова форма кредитного договору, затверджено 19.09.2017 

Кредитний договір №__ 

(індивідуальна частина) 

м.Київ __________ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілоан», в особі генерального директора Вініченко Олексія 

Віталійовича, який діє на підставі Статуту, іменується в подальшому Позикодавець або Товариство, з однієї 

сторони, та громадянин(ка) України __________, дата народження _______, паспорт ______, реєстраційний 

номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) _________, зареєстрований(на) за 

адресою: _________, фактичне місце проживання: _________, іменується в подальшому Позичальник, 

який(а) має електронну пошту ___________ та номер мобільного телефону _________, з другої сторони, 

разом іменуються як Сторони, уклали цей Кредитний Договір, далі – «Договір», про нижченаведене: 

1. Предмет договору. 

1.1. Позикодавець зобов’язується на умовах визначених цим Договором, на строк визначений п.1.3. 

Договору надати Позичальнику грошові кошти (фінансовий кредит) у сумі визначеній у п.1.2. Договору (далі 

– кредит), а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцю кредит, сплатити комісію за надання 

кредиту та проценти за користування кредитом (далі – плата) у встановлений п.1.4. Договору термін та 

виконати інші зобов’язання у повному обсязі на умовах та в строки/терміни, що визначені Договором. 

1.2. Сума кредиту становить «Loan amount» грн. у валюті: Українські гривні. 

1.3. Кредит надається строком на ________ днів з _________. 

1.4. Термін (дата) повернення кредиту і сплати комісії за надання кредиту та процентів за користування 

кредитом: ___________. 

1.5. Сукупна вартість кредиту складає ___________ грн. в грошовому виразі та _________відсотків у 

процентному значенні, і включає в себе складові, визначені у п.п. 1.5.1-1.5.2 Договору. 

1.5.1. Комісія за надання кредиту: _________ грн., яка нараховується за ставкою _______ відсотків від суми 

кредиту одноразово; 

1.5.2. Проценти за користування кредитом: _________ грн., які нараховуються за ставкою ________ 

відсотків від фактичного залишку кредиту за кожен день строку користування кредитом. 

1.6. Розрахунок сукупної вартості кредиту зазначено в Графіку розрахунків, який є невід'ємною частиною 

цього Договору. 

2. Загальні умови. 

2.1. Кредитні кошти надаються Позичальнику шляхом безготівкового переказу на рахунок платіжної карти 

Позичальника, зареєстрованої Позичальником для цієї цілі у особистому кабінеті на сайті miloan.ua. 

2.2. Плата за кредитом: 

2.2.1. Позичальник сплачує Позикодавцю комісію за надання кредиту та проценти за користування 

кредитом у розмірах, зазначених в п 1.5.1.-1.5.2 Договору відповідно. 

2.2.2. Нарахування Позикодавцем процентів за користування кредитом за базовою ставкою здійснюється з 

дати наступної за днем надання кредиту по дату повернення кредиту (включно) на залишок фактичної 

заборгованості за кредитом за кожен день користування. 

2.2.3. В разі неповернення Позичальником кредиту у встановлений Договором термін (п.1.4.) проценти за 

користування кредитом з наступного дня починають нараховуватися за підвищеною ставкою у розмірі 

_______ відсотків від фактичного залишку кредиту за кожен день  користування  кредитом після спливу 

строку його повернення та нараховуються протягом _________ днів, після чого нарахування процентів може 

буте припинено Товариством в односторонньому порядку. 

2.3. Пролонгація кредиту: 

2.3.1. Позичальник має право ініціювати продовження строку користування/повернення кредиту на таких 

самих умовах на певну кількість днів доступну для продовження. Для продовження строку користування 

кредитом Позичальник має сплатити комісію за продовження кредиту та проценти за базовою ставкою, 

визначеною Кредитним договором, за період на який здійснюється продовження строку кредитування, але 

не більше суми фактично нарахованих процентів за Договором на дату здійснення пролонгації. У разі, якщо 

на дату пролонгації кредиту за Кредитним договором існує нарахована пеня, для продовження строку 

кредиту Позичальник має також сплатити пеню у повному розмірі. 

2.3.2. Волевиявлення Позичальника продовжити строк користування кредитом підтверджується 

здійсненням ним відповідного платежу у спосіб, визначений п.2.5 Договору. Продовження кредиту не 

вимагає укладення окремої/додаткової угоди до Кредитного договору про продовження строку 

користування/ повернення кредиту. 

2.3.3. Продовжувати строк користування/повернення кредиту Позичальник може необмежену 

кількість разів, але загальний строк продовження кредиту не може перевищувати 1 (один) рік з дати надання 

кредиту. 
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2.4. Повернення кредиту: 

2.4.1. Позичальник зобов’язується повернути кредит, сплатити комісію за надання кредиту та проценти за 

користування кредитом не пізніше терміну передбаченого п.1.4. Договору.  

2.4.2. У випадку, якщо станом на дату закінчення строку користування кредитом (настання дати 

повернення кредиту) будуть існувати будь-які боргові зобов’язання Позичальника за цим Договором, в тому 

числі, але не виключно, плата за кредит, пеня та/або інші платежі на користь Позикодавця встановлені 

умовами цього Договору, то така заборгованість повинна бути сплачена Позичальником одночасно з 

поверненням кредиту в термін, передбачений п.1.4. Договору. 

2.4.3. З метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов’язань Позичальника по погашенню 

кредиту, комісії, процентів за користування кредитом та пені Позичальник відповідно до вимог ст. 26 Закону 

України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», доручає Товариству здійснювати договірне 

списання грошових коштів з будь-яких поточних рахунків Позичальника, відкритих ним у банках, у розмірі, 

що становить суму кредиту, комісії за надання кредиту, процентів за користування кредитом, штрафних 

санкцій та інших грошових зобов‘язань Позичальника перед Позикодавцем, за умови настання строків 

виконання Позичальником будь-яких грошових зобов’язань, передбачених цим Договором. 

2.4.4. Позичальник має право достроково повернути кредит у повному обсязі або частково. 

2.5. Позичальник зобов’язаний здійснити сплату заборгованості по кредиту / сплату за продовження строку 

кредитування одним з способів, зазначених на сайті Товариства miloan.ua. При цьому Позичальник 

самостійно сплачує послуги платіжної системи (фінансового посередника), що здійснює переказ грошових 

коштів, у відповідності до тарифів останньої. Товариство забезпечує можливість сплати заборгованості через 

особистий кабінет на сайті miloan.ua 24 години на добу 365 днів у році, в т.ч. у дні які відповідно до чинного 

законодавства України є вихідними, святковими, неробочими. Позичальник має скористатися такою 

можливістю у випадку якщо на момент здійснення платежу йому недоступні інші способи погашення 

заборгованості (наприклад у святкові, вихідні дні, нічний час, перебування за кордоном, тощо). 

2.6. Датою сплати Заборгованості по кредиту / сплати за продовження строку кредитування вважається 

дата отримання Товариством грошових коштів / інформаційного повідомлення від платіжної системи, через 

яку було здійснено переказ коштів, про здійснення відповідного переказу з посиланням на номер Кредитного 

договору / Ідентифікаційний код особи Позичальника, за умови, що в подальшому грошове відшкодування 

за такою операцією надійшло на рахунок Товариства. 

2.7. Усі платежі за Кредитним договором повинні здійснюватися Позичальником шляхом переказу 

коштів на Товариству у валюті кредиту в строки та на умовах, встановлених цим Договором. 

2.8. Для визначення будь-яких обставин виконання грошових зобов’язань або будь-якої їх частини, 

вирішальне значення мають дані бухгалтерського обліку Товариства. 

3. Права та обов’язки сторін. 

3.1. Позикодавець зобов’язаний: 

3.1.1. На умовах, передбачених п. 2.1 цього Договору, в сумі, що передбачена п. 1.2. цього Договору, надати 

Позичальнику кредит в порядку, визначеному в цьому Договорі. 

3.1.2. Прийняти від Позичальника або іншої особи належне виконання зобов’язань за цим Договором. 

3.2. Позикодавець має право, крім інших передбачених законодавством та цим Договором прав: 

3.2.1. Вимагати від Позичальника надання документів, які підтверджують виконання умов цього Договору, 

а також оцінювати такі документи для цілей цього Договору. 

3.2.2. Безперешкодно отримувати від Позичальника дані про його платоспроможність, у тому числі, про 

належність йому на праві власності майна, про розмір доходів та іншу інформацію, з метою аналізу 

спроможності Позичальника своєчасно повернути наданий кредит та сплатити проценти за користування 

кредитом. 

3.2.3. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до цього Договору. 

3.2.4. Стягувати з Позичальника пеню за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору. 

3.2.5. У випадку невиконання Позичальником умов цього Договору, Позикодавець має право звернути 

стягнення на майно, що належить Позичальнику на праві власності. 

3.2.6. Відступати, передавати та будь-яким іншим чином відчужувати, а також передавати в заставу свої 

права за цим договором (повністю або частково) на користь третіх осіб в будь-який час протягом строку дії 

цього Договору без згоди Позичальника. 

3.3. Позичальник зобов’язаний: 

3.3.1. Надавати Товариству достовірну інформацію необхідну для укладення та виконання умов цього 

Договору. 

3.3.2. Повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, а також інші платежі передбачені 

цим Договором у порядку, строки та терміни передбачені п.п.1.1.-1.6. та п. 2.4. цього Договору. 

3.3.3. У разі порушення строків повернення кредиту на вимогу Товариства сплатити пеню. 

3.3.4. Повідомляти Товариство про відомі Позичальнику події, що негативно впливають на виконання 

цього Договору не пізніше 2 (двох) календарних днів з дня, коли йому стало відомо про такі події. 



3 

 

3.4. Позичальник має право: 

3.4.1. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до цього Договору. 

3.4.2. Звернутися до Товариства з клопотанням про перегляд строків погашення Кредиту у разі виникнення 

фінансових або інших труднощів, що виникли з незалежних від Позичальника причин. 

4. Відповідальність сторін. 

4.1. У разі прострочення Позичальником зобов’язань повернення кредиту та/або сплати процентів за його 

користування та/або інших платежів згідно з умовами цього Договору, Позичальник починаючи з дня 

наступного за днем спливу терміну (дати), вказаного в п.1.4 цього Договору, зобов’язаний сплатити на 

користь Товариства пеню за неправомірне користування кредитом у розмірі _______ відсотків від суми 

невиконаного зобов’язання, за кожен день прострочення, але у будь-якому випадку не більше 50 відсотків 

від загальної суми грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором. Вказана пеня розраховується по 

дату повного погашення простроченої заборгованості, включаючи день такого погашення. 

4.2. Позичальник відповідає перед Товариством за зобов’язаннями, що випливають з цього Договору, всіма 

коштами та майном, що йому належать на праві власності (у т.ч. часткової та сумісної), на які відповідно до 

законодавства може бути звернено стягнення.  

5. Гарантії та запевнення позичальника. 

5.1. Позичальник підтверджує, що: 

• до укладення цього Договору отримав від Товариства інформацію, зазначену в частині другій статті 12 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та в 

частині другій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»; 

• повідомлений про свої права згідно частини шостої статті 11 Закону України «Про захист прав 

споживачів», про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої 

є Товариство, мету збору персональних даних, а також про права Позичальника - суб’єкта 

персональних даних, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; 

• інформація надана йому Товариством з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів 

та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її 

придбання; 

•  надав згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки 

фінансового стану Позичальника, його спроможності виконати зобов'язання за договором та інші цілі 

визначені Правилами; 

• надав згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан 

Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, 

сімейними або іншими стосунками; 

• надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника перед 

Товариством на підставі цього Договору, Товариство має право передати персональні дані та іншу 

інформацію про Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись: Бюро кредитних 

історій, кредитним установам, факторинговим компаніям, суду, правоохоронним органам, адвокатам) 

для захисту своїх законних прав та інтересів та стягнення Заборгованості за Договором 

• для відступлення прав вимоги за цим договором Товариству не потрібно будь-яке погодження 

Позичальника 

• до підписання цього Договору ознайомився з усіма його умовами (у т.ч. викладеними у п.6.3) та 

Правилами  надання фінансових кредитів (послуг) Товариством, що розміщені на веб-сайті Товариства 

miloan.ua та є невід’ємною частиною цього договору (далі – Правила). 

6. Порядок укладення договору. 

6.1. Цей кредитний договір укладається в електронній формі в Особистому кабінеті Позичальника, що 

створений на веб-сайті Товариства miloan.ua. 

6.2. Відправляючи через сайт онлайн-заяву про надання кредиту Позичальник тим самим підтверджує свою 

згоду на укладання цього Договору. Договір у електронній формі надсилається Товариством на електронну 

пошту Позичальника. Додаткове підтвердження згоди Позичальника на укладання кредитного договору 

може відбуватися з застосуванням одноразового ідентифікатору, який надсилається Товариством 

електронним повідомленням (SMS) на мобільний телефон Позичальника, а Позичальник використовує його 

для підписання кредитного договору в Особистому кабінеті на сайті miloan.ua. 

6.3. Виказуючи свою згоду на укладання цього кредитного Договору Позичальник також погоджується з 

усіма додатками та невід’ємними частинами (у т.ч. Правилами та Графіком розрахунків) Договору в цілому 

та підтверджує, що: 

• він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і 

зобов'язується неухильно дотримуватись умов кредитного договору та Правил надання фінансових 

кредитів (послуг) Товариством, що розміщені на веб-сайті Товариства та є невід’ємною частиною 

цього договору; 

https://miloan.ua/#/static/documents
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• він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний 

усвідомлювати значення своїх дій та управляти своїми вчинками; 

• на момент підписання кредитного договору не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути 

на платоспроможність Позичальника та/або які створюють загрозу належному виконанню цього 

Договору про які він не повідомив Товариство (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо); 

• вся інформація надана Товариству, в т.ч. під час заповнення та відправлення заяви про надання 

кредиту, є повною, актуальною та достовірною; 

• він відповідає вимогам Заявника, що встановлені розділом 2 Правил надання фінансових кредитів 

(послуг) Товариством, що розміщені на веб-сайті Товариства та є невід’ємною частиною цього 

договору. 

6.4. Укладення Товариством кредитного договору з Позичальником у електронній формі юридично є 

еквівалентним отриманню Товариством ідентичного за змістом кредитного договору, який підписаний 

власноручним підписом Позичальника, у зв’язку з чим створює для сторін такі ж правові зобов‘язання та 

наслідки. 

6.5. Цей Договір прирівнюється до такого, що укладений у письмовій формі. 

7. Строк дії договору, порядок внесення змін та розірвання договору. 

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення в електронній формі, а права та обов’язки 

сторін, що ним обумовлені, з моменту переказу кредитних коштів на картковий рахунок Позичальника і діє 

до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Дата переказу суми кредиту на картковий рахунок 

Позичальника є датою отримання кредиту Позичальником. Строк дії цього Договору - до повного виконання 

Сторонами своїх зобов’язань. Якщо зі спливом 3 робочого дня з моменту укладення цього договору 

відправлена Товариством сума кредиту не надійде на картковий рахунок Позичальника, дія цього договору 

може бути припинена достроково, з моменту розміщення Товариством відповідного повідомлення про 

припинення в особистому кабінеті Позичальника.      

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору набувають чинності за умови, що згода Позичальника 

виражена у відповідний спосіб в Особистому кабінеті (за допомогою застосування одноразового 

ідентифікатора та/або виконання дій, що вимагає Товариство), окрім: 

• змін у Графік розрахунків, що вносяться Товариством самостійно з метою актуалізації відомостей про 

заборгованість Позичальника та/або Термін повернення кредиту та процентів; 

• автоматичної зміни/продовження Терміну платежу, що не потребують укладення окремої угоди про 

внесення змін у цей Договір, відповідно до встановленого Правилами та цим договором порядку; 

• змін до Правил, до яких приєднується Позичальник у випадку внесення будь-яких змін у цей Договір, 

що потребують його згоди та/або підпису з використанням одноразового ідентифікатора та/або 

продовження Терміну платежу. 

7.3. Кредитний договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди сторін. Одностороннє 

розірвання Договору допускається лише у випадках прямо передбачених законодавством.  

8. Вирішення спорів. 

8.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним 

повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають 

врегулюванню шляхом переговорів. 

8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір 

вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України. 

9. Заключні положення. 

9.1. Цей кредитний договір (індивідуальна частина) є самостійним кредитним договором (правочином), що 

містить усі істотні умови, укладений у порядку, спосіб та формі, що відповідає вимогам законодавства. 

Визнання недійсним, неукладеним, нікчемним будь-якого додатку, документу, що є частиною цього 

договору (у т.ч. Правил надання фінансових кредитів (послуг) Товариством) або окремих умов цього 

кредитного договору (індивідуальної частини) не має наслідком недійсність, нікчемність або неукладеність 

цього кредитного договору (індивідуальної частини) в цілому і сторони підтверджують, що уклали б цей 

кредитний договір (індивідуальну частину) і без включення до нього умов, що визнані недійсними, 

нікчемними, неукладеними. 

9.2. Сторони підтверджують, що зобов’язання Позичальника за цим Договором не є нерозривно-

пов’язаними з особою Позичальника та можуть бути виконані як самим Позичальником, так і будь-якою 

третьою особою. 

9.3. Листування між Сторонами цього Договору здійснюється через особистий кабінет Позичальника, 

електронну пошту або пошту за адресами, зазначеними в розділі 10 цього Договору. 

9.4. Ефективна річна процентна ставка за користування кредитом становить ________ відсотків річних. 

9.5. Усі витрати, пов'язані з оформленням та виконанням цього Договору, у т.ч. винагороди банків 

пов’язаних з зарахуванням кредитних коштів на картковий рахунок Позичальника та/або списанням, 
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переказом коштів на рахунок Товариства з метою сплати заборгованості Позичальника за цим договором, 

несе Позичальник. 

9.6. У випадку якщо положення Правил суперечать умовам кредитному договору (індивідуальній частині) 

застосовуються відповідні умови індивідуальної частини.  

10. Реквізити та підписи сторін. 

Позичальник: 

________________ 

Код: ___________  

Паспорт: ______________ 

Адреса проживання: _________________ 

Телефон: _____________ 

Електронна пошта: ___________________ 

Кредитодавець: 

ТОВ «МІЛОАН» 

Україна, 01135, м.Київ, вул. Чорновола В’ячеслава, 

12, приміщення 1 

Електронна пошта: info@miloan.ua 

Код ЄДРПОУ: 40484607 

Свідоцтво про внесення кредитної установи до 

Державного реєстру фінансових установ 

№16103409 від 14.07.2016. 

 

Генеральний директор: Вініченко О.В. 

М. П. 
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Додаток №1 до кредитного договору №__ 

від __________ 

 

Графік  розрахунків 

1. Цей графік розрахунків містить розрахунок заборгованості (в тому числі суми кредиту, комісії за 

надання кредиту і процентів за користування кредитом) із зазначенням Дати платежу (повернення кредиту 

та сплати комісії та процентів), а саме: 

Дата платежу 
До сплати 

Кредит Комісія Проценти Разом 

        

2. У випадку зміни будь-яких відомостей зазначених у Графіку розрахунків, Позичальник доручає 

Товариству самостійно оновити (актуалізувати) графік розрахунків, шляхом внесення у нього відповідних 

змін та розмістити дані в Особистому кабінеті Позичальника на веб сайті Товариства. 

3. Підписи сторін: 

Позичальник: 

___________________ 

Кредитодавець: 

ТОВ «Мілоан» 

 

Генеральний директор: Вініченко О.В. 

М. П. 

 


