Додаток № 1
до Правил надання коштів у позику,
в тому числі на умовах фінансового кредиту
(при укладенні договорів у паперовій формі)
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ЛАЙМ КЕПІТЕЛ»

«Затверджено»
Наказом Директора
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» від 01.08.2019 № 8

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ЛЛ - ___________
м._________________________

_____ ______________ 20____ р.

Сторони:
ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» (далі – «Кредитодавець»), в особі директора _____________________(ПІП),
що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________________________(ПІП), паспорт
серія ______ № _____________, виданий ____.____________ _____р., _________________(орган видачі);
ідентифікаційний номер ___________________, зареєстрований за адресою: ____________________
(далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір (далі –
«Кредитний договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1.
Своїми підписами під цим Кредитним договором Сторони засвідчують, що розуміють
зміст та суть поняття «споживчий кредит» як грошові кошти, що надаються споживачу
(позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з
підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого
працівника.
Позичальник засвідчує, що Кредит, що отримується ним в межах цього Кредитного договору,
має ціль, не пов’язану з задоволенням споживчих потреб Позичальника, і розуміє, що правовідносини
в межах даного Кредитного договору не підпадають під поняття/ознаки споживчого Кредиту і на них
не розповсюджується законодавство, що регулює споживче кредитування в Україні.
Позичальник зобов’язується використовувати отриманий в межах цього Кредитного договору
Кредит виключно на цілі, не пов’язані з задоволенням особистих споживчих потреб та такі, що не
підпадають під поняття «споживче Кредитування».
За цим Кредитним договором Кредитодавець передає Позичальнику грошові кошти (Кредит) в
сумі ______________ (______________) гривень _______копійок, а Позичальник зобов’язується
повернути зазначену суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом в розмірі та
порядку, що визначені цим Кредитним договором.
1.2.
Строк дії Кредитного договору складає 365 календарних днів. Кредитний договір
набирає чинності у день надання Кредиту (безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський
(картковий) рахунок, вказаний Позичальником, або надання готівкових коштів Позичальникові).
Закінчення строку дії Кредитного договору не припиняє зобов'язання, яке не було виконане належним
чином однією зі сторін.
1.3.
Строк користування Кредитом складає 16 (Шістнадцять) днів, а у випадках,
передбачених цим Кредитним договором, може бути продовжений до 96 (Дев'яносто шість) днів
включно.
1.4.
Сторони визнають, що зазначені нижче Процентні ставки є їх двосторонньою взаємною
домовленістю, узгодженою умовами даного пункту Кредитного договору. Проценти за користування
Кредитом нараховуються протягом 96 календарних днів з дня надання Кредиту.
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Проценти за користування Кредитом нараховуються за фактичну кількість днів користування
Кредитом:
1.4.1.
у розмірі 2,0 % (Два цілих нуль десятих процентів) від суми наданого Кредиту за кожен
день користування Кредитом протягом 16 (Шістнадцять) календарних днів з дня надання Кредиту. У
разі своєчасного та належного виконання зобов’язань за цим Кредитним договором (погашення
основного зобов’язання та процентів, нарахованих за користування Кредитом на відповідну дату),
Кредитний договір достроково припиняється в день повного та належного виконання таких
зобов’язань.
1.4.2.
у розмірі 2,5 % (два цілих п'ять десятих процента) від суми наданого Кредиту за кожен
день користування Кредитом (далі - «Стандартна процентна ставка») з дня, наступного за днем
закінчення строку, передбаченого пунктом 1.4.1. Кредитного договору, якщо зобов’язання не виконані
Позичальником належним чином, наступні 80 календарних днів до 96 календарного дня включно з
дати надання Кредиту. У разі належного виконання зобов’язань за цим Кредитним договором
(погашення основного зобов’язання та процентів, нарахованих за користування Кредитом на
відповідну дату), Кредитний договір достроково припиняється в день повного та належного виконання
таких зобов’язань.
1.5.
З урахуванням положень п. 1.4 Кредитного договору Позичальник сплачує
Кредитодавцю проценти за користування Кредитом за фактичну кількість днів користування Кредитом
з розрахунку:
за строк, зазначений у п. 1.4.1. Кредитного договору - 730 (сімсот тридцять) процентів річних;
за строк, зазначений у п. 1.4.2. Кредитного договору - 882,08 (вісімсот вісімдесят два цiлих вісім
сотих) проценти річних.
1.6.
Кредит надається Позичальнику без забезпечення.
1.7.
Кредитодавець не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати підписання договору
Сторонами, надає кредит шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський
(картковий) рахунок, вказаний Позичальником або надання готівкових коштів Позичальникові в день
підписання цього Кредитного договору.
1.8.
Датою виконання зобов’язань за цим договором вважається дата зарахування грошових
коштів на поточний рахунок Кредитодавця або внесення готівкових коштів до каси Кредитодавця або
до каси будь-якого відокремленого підрозділу Кредитодавця.
1.9.
Детальний розпис сукупної вартості Кредиту за цим Кредитним договором наведений
в Додатку № 1 до цього Кредитного договору, який є його невід’ємною частиною.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.
Права та обов’язки Кредитодавця
2.1.1.
Кредитодавець має право:
2.1.1.1 вимагати від Позичальника повернення суми Кредиту, процентів за користування
Кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим Кредитним
договором;
2.1.1.2 вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту, сплати процентів за
користування Кредитом в разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) виявлення недостовірності інформації у Заявці, яка подавалась для отримання Кредиту;
б) отримання негативної інформації про Позичальника з будь-якого Бюро Кредитних історій;
2.1.1.3 сторони дійшли згоди, що Кредитодавець вправі на свій розсуд та без обмежень
відступати (передавати) належні йому за цим Кредитним договором права будь-яким третім особам;
2.1.1.4 відмовити у видачі Кредиту.
2.1.2.
Кредитодавець зобов’язаний:
2.1.2.1 надати Позичальнику суму Кредиту не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати
підписання договору Сторонами шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський
(картковий) рахунок, вказаний Позичальником, або надати готівкові кошти Позичальникові в день
підписання цього Кредитного договору.
2.1.2.2 прийняти від Позичальника виконання зобов’язання за цим Кредитним договором (у
тому числі дострокове – як частинами, так і в повному обсязі);
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2.1.2.3 повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених розділі 8 цього договору
протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного
повідомлення, SMS-повідомлення або письмового повідомлення засобами поштового зв’язку;
2.1.2.4 на вимогу Позичальника надати інформацію, обов’язок надання якої встановлено
законодавством України;
2.1.2.5 виконувати інші обов’язки, передбачені цим Кредитним договором та чинним
законодавством України.
2.2.
Права та обов’язки Позичальника
2.2.1.
Позичальник має право:
2.2.1.1 достроково повернути Кредит, сплативши при цьому проценти за користування
Кредитом, виходячи з фактичного залишку суми Кредиту та фактичного строку користування
Кредитом;
2.2.1.2 доступу до інформації, право на отримання якої встановлено законодавством України;
2.2.1.3 звернутися до Кредитодавця з проханням про зміну строку користування Кредитом
та/або строків виконання окремих зобов’язань за цим Кредитним договором.
2.2.2.
Позичальник зобов’язаний:
2.2.2.1 повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом в порядку,
визначеному цим Кредитним договором;
2.2.2.2 у випадку неповної та/або несвоєчасної сплати Кредиту та процентів за користування
Кредитом, сплатити також пеню в розмірі, нарахованому відповідно до умов цього Кредитного
договору;
2.2.2.3 вчасно повідомляти Кредитодавця про зміну своїх даних;
2.2.2.4 виконувати інші обов’язки передбачені цим Кредитним договором.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
3.1.
Сторони домовилися, що повернення Кредиту та сплата процентів за користування
Кредитом здійснюватиметься відповідно до умов цього Кредитного договору та Правил надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» (при укладенні договорів у паперовій формі), які діють станом
на дату набрання чинності цим Кредитним договором, текст яких розміщений на сайті Кредитодавця
http://limecapital.com.ua.
3.2.
Обчислення строку користування Кредитом та нарахування процентів за цим
Кредитним договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування Кредитом.
При цьому проценти за користування Кредитом нараховуються у процентах від суми Кредиту з дня
надання Кредиту Позичальнику до дня та за ставками, зазначеними в п. 1.4 цього Кредитного договору.
3.3.
Сума Кредиту, проценти за користування Кредитом, штрафні санкції складають
Заборгованість за Кредитним договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового
перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, або внесенням готівки до каси
Кредитодавця, або через онлайн-сервіс https://lk.vashagotivochka.ua у розмірі суми Заборгованості у
строк, встановлений Кредитним договором.
3.4.
Будь-які грошові кошти, отримані Кредитодавцем від Позичальника, зараховуються для
погашення зобов’язань Позичальника в наступній черговості:
- в першу чергу - витрати Кредитодавця, пов’язані з одержанням виконання;
- в другу чергу - неустойка (пеня та штраф, передбачені в п. 5.5., 5.6. цього Кредитного договору),
а також інші платежі, передбачені чинним законодавством як відповідальність за порушення
грошового зобов’язання;
- в третю чергу - проценти, нараховані за фактичний час користування Кредитом, але не пізніше
дати остаточного розрахунку, визначеної згідно з умовами цього Кредитного договору;
- в четверту чергу - сума Кредиту.
3.5.
Кредитодавець має право змінювати порядок черговості сплати заборгованості за
заявою Позичальника.
3.6.
Всі розрахунки за цим Кредитним договором здійснюються виключно в національній
грошовій одиниці України – гривні.
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4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ
4.1.
При укладенні цього Кредитного договору Позичальник стверджує, що:
1) Позичальник є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів, що набрали законної
сили, про обмеження його дієздатності чи визнання його недієздатним, а також йому невідомо про
подання заяв до суду з вказаними вимогами;
2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
3) Позичальник не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти
цей Кредитний договір;
4) Позичальник чітко усвідомлює всі умови цього Кредитного договору та не перебуває під
впливом помилки чи обману;
5) Позичальник вважає умови цього Кредитного договору вигідними для себе;
6) вся інформація та/або документи, подані ним для отримання Кредиту є достовірними та
відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі Заявки;
7) Позичальник діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою проживає однією сім'єю
(фактичні сімейні відносини) на укладання та виконання цього Кредитного договору.
5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРІН. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
5.1.
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Кредитного договору
відповідно до чинного законодавства України.
5.2.
Порушенням умов цього Кредитного договору є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Кредитного договору.
5.3.
Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Кредитного договору, якщо
воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
5.4.
У випадку смерті Позичальника, що настала до закінчення строку дії цього Кредитного
договору, всі права і обов’язки, що випливають з цього Кредитного договору, переходять до його
спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.5.
У випадку несплати Позичальником суми Кредиту у строк 16 (Шістнадцять)
календарних днів з дня надання Кредиту, Позичальник на вимогу Кредитодавця, що пред’являється не
раніше п’ятнадцятого дня існування несплати суми Кредиту Позичальником, зобов’язаний сплатити
Кредитодавцю штраф у розмірі 100 (сто) гривень.
5.6.
У випадку порушення Позичальником своїх зобов’язань щодо погашення суми Кредиту
та/або процентів за користування Кредитом Кредитодавець має право нараховувати Позичальнику
пеню в розмірі 2,5 % (два цiлих п'ять десятих процента) від суми залишку Кредиту за кожен день
прострочення повернення заборгованості, починаючи з дев’яносто сьомого дня з моменту надання
Кредиту до дня повного погашення заборгованості за Кредитом. Нарахування пені за весь період
прострочення відбувається в день фактичної її сплати або при зверненні Кредитодавця до суду з
позовом до Позичальника про стягнення заборгованості за цим Кредитним договором (в останньому
випадку пеня нараховується станом на день подання позовної заяви до суду).
5.7.
Сплата Позичальником неустойки (пені, штрафу), передбаченої в п. 5.5., 5.6. цього
Кредитного договору, не звільняє його від обов’язку повернути Кредитодавцю суму Кредиту та
сплатити проценти, нараховані за користування ним.
5.8.
Позичальник несе передбачену законодавством відповідальність, включаючи
кримінальну, за використання чужих персональних даних та/або умисне отримання Кредиту за
чужими та/або підробленими документами.
5.9.
Позичальник несе передбачену законодавством відповідальність за недостовірну,
неповну або помилкову інформацію у Анкеті, яка подавалась для отримання Кредиту, у тому числі про
особистий банківський (картковий) рахунок.
5.10.
Кредитодавець не несе відповідальності за передачу Позичальником третім особам
та/або не збереження своїх даних, свого Логіну Особистого кабінету та Пароля Особистого кабінету у
разі користування Позичальником електронними сервісами Кредитодавця.
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6. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
6.1.
Всі спори щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, а також з будь-яких інших
питань, що стосуються цього Кредитного договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, такий спір
вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
6.2.
Сторони дійшли взаємної згоди про те, що до вимог Кредитодавця про стягнення з
Позичальника суми Кредиту, процентів, неустойки та інших належних з Позичальника платежів
застосовується строк позовної давності 10 (десять) років.
7. IНШI ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1.
Позичальник гарантує, що всі відомості, які були надані ним Кредитодавцю при
укладенні та виконанні цього Кредитного договору, є такими, що відповідають дійсності, і несе ризик
всіх несприятливих наслідків, спричинених недодержанням вказаних гарантій.
7.2.
Умови цього Кредитного договору, додаткових угод чи додатків до нього є
конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню без попередньої згоди іншої сторони, за
винятком випадків, передбачених законодавством України та/або цим Кредитним договором.
7.3.
Підписанням цього Кредитного договору Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Кредитодавця до укладення цього Кредитного договору інформацію, передбачену
ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»;
- повідомлений про свої права згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних
даних»;
- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне
розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;
- надав згоду на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки
фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за Кредитним
договором;
- надав безумовну згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про
фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними,
особистими, сімейними або іншими стосунками у соціальному бутті;
- надав згоду на збір та надання інформації, яка згідно із Законом України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій» входить до складу Кредитної історії, до будь-якого або до всіх
Бюро Кредитних історій, включених до Єдиного реєстру бюро кредитних історій;
- надав згоду на відправлення йому телефонних, факсимільних, електронних та інших
повідомлень, які стосуються цього Кредитного договору та виконання обов’язків за ним, без
обмеження кількості вказаних повідомлень та терміну їх направлення;
- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника
перед Кредитодавцем на підставі цього Кредитного договору, Кредитодавець має право передати
персональні дані Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, Бюро Кредитних
історій, Кредитним установам, компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення
Заборгованості за Кредитним договором, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового
захисту;
- надав згоду Товариству OnLine Верифікації, на обробку своїх персональних даних, отриманих
за допомогою системи BankID для отримання послуги.
7.4.
Дострокове розірвання цього Кредитного договору, зміна його умов допускаються в
порядку та на умовах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.
7.5.
Будь-які зміни до цього Кредитного договору є дійсними за умови, що вони вчинені в
письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.
7.6.
Невід'ємною частиною цього Кредитного договору є «Правила надання грошових
коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового Кредиту Товариством з обмеженою
відповідальністю «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» (при укладення договорів у паперовій формі, далі – Правила).
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7.7.
Уклавши цей Кредитний договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений,
повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких
розміщений на сайті Кредитодавця в мережі Інтернет за посиланнями: http://limecapital.com.ua.
7.8.
Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з цим Кредитним договором (його
укладанням, виконанням, розірванням тощо) і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного
законодавства України.
7.9.
Цей Кредитний договір складений у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.
Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
8. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ I ПIДПИСИ СТОРIН
Кредитодавець:
ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ»
Юридична адреса:
__________________________________________________________________
Фактична адреса:
__________________________________________________________________
Р/Р: _________________________, МФО _____________________ у ___________________________
ЄДРПОУ: 41885310
Електронна пошта: zayavka@limefin.com
Директор:
___________________
___________________________
(підпис)
(ПІП)
Позичальник:
___________________________________ (ПІП), паспорт серія _______ № _____________, виданий
____._________________ ______р., ________________________________________________ (орган видачі);
ідентифікаційний номер ____________, зареєстрований за адресою: ______________ тел.: ________
Карт. № ______________________________________________________________________________
Банк: ________________________________________________________________________________
Фізична особа:

___________________
(підпис)

___________________________
(ПІП)

Оригінал Кредитного договору № ЛЛ – ___________________ від ___ ______________ ________ р.
укладеного між ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» та _____________________________________(ПІП) мною
отримано ___ ___________ ____ р.
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові Позичальника та його власноручний підпис)
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Додаток № 1
до Кредитного договору
№ ЛЛ - ____ вiд ___ ______ ____ р.
Детальний розпис сукупної вартості Кредиту
Умови:
Дата надання Кредиту:
Сума Кредиту:
Строк дії Кредитного договору:
Строк користування Кредитом:
Погашення основної суми Кредиту:
Погашення процентів:
При умові продовження до 96 дня:
Тип процентної ставки:
Реальна річна процентна ставка:
строку договору:
строку Кредиту:
Сума Кредиту:
Сума процентів за 16 днів:
За 96 днів:

____._________________ ______р.
_______ (____________) гривень _____ копійок
365 днів
16 днів
____._________________ ______р.
____._________________ ______р.
____._________________ ______р.
Фіксована
882,08 % рiчних
730 % рiчних
_______ (____________) гривень _____ копійок
_______ (____________) гривень _____ копійок
__________ (_________) гривень _____ копійок

Абсолютне значення подорожчання
Кредиту за користування
Кредитом 16 днів:

__________ (_________) гривень _____ копійок

Абсолютне значення подорожчання
Кредиту за користування
Кредитом 96 днів:

__________ (_________) гривень _____ копійок

Послуги пов'язані з одержанням, обслуговуванням, погашенням Кредиту та укладенням договору про надання Кредиту
відсутні.

Сукупна вартість Кредиту складає 332 % від суми Кредиту (у процентному виразі) або _______ (____________) гривень _____
копійок (у грошовому виразі) та включає в себе:
проценти за користування Кредитом 232 % від суми Кредиту (у процентному виразі) або _______ (____________) гривень
_____ копійок (у грошовому виразі).
Продовження строку користування
Кредитом за умови сплати процентів
у повному обсязі у день повернення Кредиту

кожні 16 днiв (_____________,_____________,...) або
кожні 16 днiв з дня укладання додаткової угоди до цього
Кредитного договору

Позичальник:
___________________________________ (ПІП), паспорт серія _______ № _____________, виданий ____._________________
______р., ________________________________________________ (орган видачі); ідентифікаційний номер _______________,
зареєстрований за адресою: ______________________________________________; тел.: _______________________________
Карт. № ___________________________________________________________________________________________________
Банк: _____________________________________________________________________________________________________
Фізична особа:
______________________
___________________________
(підпис)
(ПІП)
Кредитодавець:
ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ»
Юридична адреса:
___________________________________________________________________________________
Фактична адреса:
___________________________________________________________________________________
Р/Р: ___________________________, МФО _______________________ у ___________________________, ЄДРПОУ: 41885310
Електронна пошта:
zayavka@limefin.com
Директор:
_____________________
____________________________
(підпис)
(ПІП)
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