«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Рішення учасника № 5
від «29» жовтня 2018 р.
ТОВ «ФК «КЕШ МЕШ»

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
(для фізичних осіб)
м. Київ

___ _______ 20 _ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ
МЕШ» (далі за текстом – Товариство), в особі директора ________________________________, який діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та
громадянин(ка) України _________________________________________, паспорт серії
___________, виданий _________________, ідентифікаційний номер _________, зареєстрований(на) за
адресою: _______________________ (далі за текстом – Позичальник), з іншої сторони, разом по тексту
«Сторони», уклали цей Договір № __________ про надання фінансового кредиту (для фізичних осіб), далі
«Договір» про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором, Товариство зобов’язується надати Позичальнику фінансовий кредит у
розмірі __________ (____________) гривень ____ копійок (надалі - кредит) на засадах строковості,
зворотності, цільового характеру використання, платності, а Позичальник зобов'язується повернути кредит
та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором та Правилами.
1.2. Кредит надається Позичальнику тільки за допомогою веб-сайту Товариства
www.cashmash.com.ua (надалі іменується веб-сайт), за умови ідентифікації/верифікації Позичальника та
використання ним електронного підпису одноразовим ідентифікатором, в порядку та на умовах зазначеними
у Правилах.
1.3. Кредит надається строком на ____ (_________) календарних днів до __ ________20__ року. .
1.4. Цей договір набуває юридичної сили з моменту його підписання обома Сторонами.
1.5. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється по змінюваній процентній
ставці (далі – Процентна ставка), наступним чином:
1.5.1. за кожний день користування кредитом нараховується процент у розмірі ___% від суми
кредиту, річна відсоткова ставка складає ____ %.
1.5.2. у разі прострочення строку повернення кредиту, передбаченого цим Договором, з першого
дня прострочення, кредит визнається кредитом з підвищеним ризиком, за яким відсоткова ставка
збільшується до ____% від суми кредиту за кожен день користування кредитом, починаючи з першого дня
прострочення та нараховується не більше ___ днів, після чого нарахування процентів може буде припинення
Товариством в односторонньому порядку.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. За цим Договором Позичальник має право:
2.1.1. Отримати суму кредиту у розмірі, передбаченому цим Договором;
2.1.2. Достроково повернути кредит повністю як у повному обсязі, так і частинами, сплативши
проценти за користування кредитом, виходячи з фактичного залишку кредиту та строку користування
кредитом;
2.1.3. Звернутися через Електронний кабінет до Товариства з проханням продовжити строк
користування кредитом. Продовження кредиту не вимагає укладання окремої/додаткової угоди до Договору
про продовження строку користування/повернення кредиту;

2.1.4. Продовжувати строк користування/повернення кредиту Позичальник може не обмежену
кількість разів, але загальний строк продовження кредиту не може перевищувати 1 (один) рік з дати надання
кредиту.
2.1.5. Доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Товариства та інформації, право
на отримання якої встановлено законодавством України;
2.1.6. Одержати від Товариства інформацію згідно статті 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
2.2. За цим Договором Позичальник зобов’язаний:
2.2.1. Повернути проценти від суми кредиту та суму кредиту у строк, визначений пунктом 1.3. цього
Договору;
2.2.2. Надавати Товариству точну і достовірну інформацію необхідну для укладання та виконання
умов цього Договору;
2.2.3. Сплатити заборгованість у повному обсязі, якщо проценти за користування кредитом та сума
кредиту не були сплачені/повернуті Позичальником у строк, передбачений цим Договором.
2.2.4. Виконувати інші зобов’язання передбачені цим Договором.
2.3. За цим Договором Товариство має право:
2.3.1. Вимагати від Позичальника виплати процентів за користування кредитом, повернення суми
кредиту, а також виконання усіх зобов’язань, передбачених цим Договором;
2.3.2. Вимагати від Позичальника дострокової виплати процентів від суми кредиту та суми кредиту
у разі порушення Позичальником будь-яких умов цього Договору.
2.3.3. Самостійно списати з банківського рахунку Позичальника довільну суму у розмірі, що
автоматично визначається програмною платформою Товариства (не більше 5(п’яти) гривень) з метою
верифікації Позичальника, яка буде повернена на рахунок після верифікації Позичальника;
2.3.4. Передати права Товариства будь-яким третім особам, на розсуд Товариства повністю або
частково, без попередньої згоди Позичальника.
2.3.5. Відмовитись від видачі (надання) кредиту Позичальнику у разі:
2.3.5.1. наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику кредит своєчасно не
буде повернений;
2.3.5.2. відсутності технічної можливості перерахувати Позичальнику кошти;
2.3.6. Здійснювати списання коштів з банківського рахунку Позичальника (відкритого та/або того,
що буде відкрито) у випадку наявності у Позичальника простроченої заборгованості за цим Договором, у
межах суми такої заборгованості, у безспірному порядку.
2.3.7. Використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) Персональні
дані Позичальника та/або інформацію, яка стала відома Товариству при укладенні Договору та протягом
строку його дії, – про умови цього Договору, про стан заборгованості Позичальника за цим Договором тощо
третім особам – новим кредиторам Позичальника, у випадку передачі/переуступки/відступлення
Товариством своїх прав за цим Договором третім особам – новим кредиторам Позичальника та/або у
випадку виникнення у Товариства наміру здійснити так і передачу/переуступку/відступлення до фактичного
їх здійснення з метою виконання Товариством як первісним кредитором Позичальника умов статті 517
Цивільного кодексу України, а також будь-яким іншим третім особам – контрагентам (партнерам)
Товариства (зокрема, але не виключно, нерезидентам), які будуть залучені Товариством на договірній основі
до процесу відступлення та/або збору заборгованості.
2.3.8. Записувати (проводити звукозапис/фіксування) телефонних розмов, переговорів, що
здійснюються між Товариством або його представником/агентом, з одного боку, і Позичальником або
представником Позичальника, з іншого боку, з метою перевірки якості надання послуг, та/або захисту
Товариства власних інтересів.
2.3.9. Реалізовувати інші права, передбачені цим Договором (у тому числі, Правилами) та/або
чиним законодавством України.
2.4. За цим Договором Товариство зобов’язано:
2.4.1. Перерахувати Позичальнику суму кредиту, відповідно до умов цього Договору (за умови
відсутності підстав для відмови від видачі (наданні) кредиту Позичальнику).
2.4.2. Прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі
дострокове - як частинами, так і в повному обсязі);
2.4.3. На вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та
інформацію, право на отримання якої встановлено законодавством України
2.4.4. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
3.1. Видача кредиту за цим Договором провадиться невідкладно з моменту укладання цього
Договору, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Позичальника, операції за яким
можуть здійснюватись з використанням платіжної картки, реквізити якої зазначені Позичальником в
Особистому кабінеті. Перерахування суми кредиту банківським переказом може затриматись на строк до
трьох банківських днів.

3.2. Сторони домовилися, що повернення cуми кредиту та сплата процентів за користування
кредитом здійснюється згідно з Графіком платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору.
3.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором
здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за
користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту, зазначеного в п. 1.5.1 Договору, з
першого дня надання кредиту Позичальнику (перерахування грошових коштів на банківський рахунок,
вказаний Позичальником) до дня повернення кредиту визначеного в п. 1.3 цього Договору. Нарахування та
сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за сумою кредиту.
3.4. Повернення суми кредиту пізніше, ніж у останній день строку кредиту вважається порушенням
умов цього Договору, внаслідок якого у Позичальника утворюється заборгованість.
3.5. Сума кредиту та проценти за користування кредитом, підлягає сплаті шляхом безготівкового
перерахування коштів у повному обсязі на поточний рахунок Товариства у строк, встановлений Договором,
скориставшись функціями Особистого кабінету.
3.6. У випадку, якщо для погашення заборгованості за укладеним Договором Позичальник
використовує інший спосіб, ніж той, що вказаний у п. 3.5., при ініціюванні переказу Позичальник у
розрахунковому документі має зазначити в полі «Призначення платежу»: «Погашення заборгованості,
ІПН та ПІБ Позичальника».
3.7. При надходженні до Товариства коштів для виконання зобов'язань Позичальника, Товариство
направляє такі кошти на погашення заборгованості в наступній послідовності:
а) у першу чергу – нараховані проценти за користування кредитом;
в) у другу чергу – суму кредиту.
3.8. Позичальник має право на дострокове повернення (погашення) кредиту.
3.9. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці
України – гривні.
4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання не
дійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору,
підлягають врегулюванню шляхом переговорів між Сторонами.
4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку відповідно до чинного законодавства України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним
законодавством України.
5.2. Порушенням умов цього Договору вважається його невиконання або неналежне виконання.
5.3. Позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним зобов’язань
із повернення кредити та сплати передбачених цим Договором процентів за кредитом.
5.4. Позичальник несе передбачену законодавством України відповідальність, включаючи
кримінальну, за використання чужих персональних даних та/або умисне отримання кредиту за чужими
та/або підробленими документами.
5.5. У разі смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору, Товариство має
право в односторонньому порядку припинити дію Договору датою отримання документів про смерть
Позичальника, при цьому заборгованість за кредитом визначається на день смерті Позичальника, яка
погашається згідно чинним законодавством.
6. ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Позичальник має право ініціювати продовження строку дію Договору (далі Пролонгація), на
таких самих умовах на 7 днів.
6.2. Пролонгація не вимагає укладення окремої/додаткової угоди до Договору про продовження
строку кредиту.
6.3. Волевиявлення Позичальника продовжити строк користування кредитом підтверджується
здійсненням ним відповідного платежу у спосіб:
а) скориставшись функціоналом через свій Особистий кабінет, натиснувши кнопку «Пролонгація».
б) використовує інший спосіб, ніж той, що вказаний у п. 6.3.а., при ініціюванні переказу Позичальник
у розрахунковому документі має зазначити в полі «Призначення платежу»: «Пролонгація, ІПН та ПІБ
Позичальника».
6.4. Продовжувати строк користування/повернення кредиту Позичальник може не обмежену кількість
разів, але загальний строк продовження кредиту не може перевищувати 1 (один) рік з дати надання кредиту.

7. ІШНІ УМОВИ
7.1. Невід'ємною частиною цього Договору є «Правила надання коштів у позику, у тому числі на
умовах фінансового кредиту у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КЕШ МЕШ» (надалі іменується – Правила). Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує,
що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил,
текст яких розміщений на веб-сайті www.cashmash.com.ua.
7.2. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в розділі 8 цього
Договору.
7.3. Усі неврегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним
законодавством України.
7.4. Незалежно від строку надання кредиту, цей Договір діє до повного виконання Позичальником
своїх зобов’язань за цим Договором. Одностороннє розірвання цього Договору не допускається.
7.5. Позичальник укладаючи цей Договір підтверджує, що:
- ознайомився та погоджується з усіма умовами Правил та Договору;
- до укладання Договору отримав Паспорт Кредиту;
- не вважає умови цього Договору несправедливими, невигідними/вкрай невигідними для себе;
- укладає цей Договір особисто, згідно зі своїм вільним волевиявленням, яке повністю відповідає
внутрішній волі Позичальника як Сторони цього Договору, усвідомлює значення своїх дій, обізнаний із
загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, не діє під впливом тяжкої для
себе обставини;
- підтверджує, що на момент укладення цього Договору він не має підстав вважати свої права
порушеними;
- отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
- отримав кредит не на споживчі цілі;
- повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- інформація надана Товариством з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів
та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;
- до укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання
Логіну та Паролю Особистого Кабінету в якості аналога власноручного підпису;
- надав згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки
фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за цим Договором;
- 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
Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, Бюро кредитних історій, кредитним
установам, агентствам по стягненню боргів) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення
заборгованості за Договором, неустойки, збитків та інших засобів правового захисту;
- надав згоду на передачу Товариству інформації про стан заборгованості Позичальника за цим
Договором, шляхом відправлення Товариством текстових повідомлень на номер мобільного телефону
Позичальника та електронних листів на його e-mail адресу. Позичальник розуміє, що спосіб передачі
інформації, зазначений в цьому пункті Договору не дає достатній рівень захисту такої інформації від
можливості розголошення третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Товариству
інформації яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Товариством інших послуг, у
спосіб який зазначений в цьому пункті Договору або іншим шляхом на власний розсуд Товариства;
- повідомлений щодо:
Реквізитів Нацкомфінпослуг: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. (044)2343946;
Реквізити Комітету із захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав
споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, тел. (044)5289236.
7.6. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання
повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом.
7.7. Товариство повідомляє про зміну реквізитів, про що зазначено у пункті 2.3.2 цього Договору,
шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті та, у разі необхідності, вносить відповідні зміни
до Правил. Крім того, Товариство додатково має право повідомити Позичальника про зміну реквізитів будьяким іншим способом/іншими способами, зокрема, але не виключно: на адресу електронної пошти (e-mail)
Позичальника; у письмовій формі на адресу Позичальника; шляхом розміщення повідомлення на інших вебсайтах у мережі Інтернет; шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою Служби коротких
повідомлень (SMS) чи Служби мультимедійних повідомлень (MMS) на зазначений Позичальником у своєму
Особистому кабінеті номер мобільного телефону (телефонний номер мобільного (рухомого) зв’язку).
7.8. Позичальник не може передавати своїх прав третім особам без попередньої письмової згоди
Товариства.

7.9. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності
тривалістю три роки.
7.10. Цей Договір розроблено відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно,
Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів, а також Правил.
7.11. Цей Договір підписано за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
Відповідно до статей 11 та 12 Закону України «Про електронну комерцію», у розумінні ст.ст. 205, 207, 639
Цивільного кодексу України, договір укладений в електронній формі, вважається укладеним у письмовій
формі. Цей Договір також може бути підписано за допомогою інших засобів, що передбачені статтею 12
Закону України «Про електронну комерцію».

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
«КЕШ
МЕШ»
03191, місто Київ, вулиця Дмитра Луценка,
будинок 10
код за ЄДРПОУ: 42307260
п/р: __________________________________
_____________________________________
МФО:________________________________

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ _________________________________
серія та номер паспорту________________
ким виданий паспорт___________________
дата видачі паспорту___________________
індивідуальний податковий номер_______
__________________________________
адреса________________________________

Фізична особа
Директор
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
/_________________/

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
/__________/

Додаток №1
до Договору про надання фінансового
кредиту (для фізичних осіб) №______
від “___” __________ 20___ р.

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ*
1. Цим графіком платежів встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
строк кредиту

дата платежу

сума
кредиту,
грн

нарахований
процент,
грн.

сума до
сплати,
грн.

___
(____________)
календарних
днів

_____дата_____

____,__

____,__

____,__

____,__

____,__

____,__

Всього:

*У цьому Графіку платежів інформація наведена виходячи із припущення, що Позичальником не буде
здійснено платежів на користь Товариства за Договором раніше дати платежу, та Позичальник виконає
обов’язок із повернення кредиту без прострочення. Натомість, це не виключає нарахування інших сум до
сплати за інші періоди часу у відповідності до умов Договору.
2. Сукупна вартість кредиту складає ________% від суми кредиту (у процентному вираженні) або _____ грн.
___коп. (________________) (у грошовому вираженні) та включає в себе:
1) проценти за користування кредитом ___% від суми кредиту (у процентному вираженні) або ________
(_________)грн. ___ коп (у грошовому виразі);
2) суму кредиту ________ (_________) грн. ___ коп. (у грошовому вираженні).
3. Цей Графік платежів є невід’ємною частиною Договору про надання фінансового кредиту (для фізичних
осіб) №______
від “___” __________ 20___ р.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН
ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
«КЕШ
МЕШ»
03191, місто Київ, вулиця Дмитра Луценка,
будинок 10
код за ЄДРПОУ: 42307260
п/р: __________________________________
_____________________________________
МФО:________________________________

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ _________________________________
серія та номер паспорту________________
ким виданий паспорт___________________
дата видачі паспорту___________________
індивідуальний податковий номер_______
__________________________________
адреса________________________________

Фізична особа
Директор
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
/___________________ /

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
/__________/

Заява-приєднання
до договору (оферти) про надання фінансового кредиту
(для фізичних осіб) №______________ від ___ _______ 20 _ року (далі – Заява-приєднання)
_____________________________________________________________________________________________,
(вказати прізвище ім’я по батькові фізичної особи, її адресу)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________________) (далі- Позичальник) який
діє на законних підставах та згідно чинного законодавства України та від власного імені, ознайомившись з
Правилами, Договором про надання фінансового кредиту, та в повному розумінні, з моменту підписання цієї
Заяви-приєднання до Договору (оферти) про надання фінансового кредиту (для фізичних осіб)
№______________ від ___ _______ 20 _ року (далі-Договір), відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу
України повідомляє Товариство про приєднання до Договору, розміщеного на веб-сайті в Особистому
кабінеті Позичальника, шляхом приєднання до всіх його умов, тарифів, планів, документів тощо в цілому. З
моменту підписання (підписання Заяви – приєднання може відбуватись будь-яким шляхом, що не
суперечить чинному законодавству України) (приєднання) Позичальником цієї Заяви-приєднання,
Позичальник та Товариство набувають прав та обов’язків, визначених Договором та несуть відповідальність
за їх невиконання (неналежне виконання).
ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
«КЕШ
МЕШ»
03191, місто Київ, вулиця Дмитра Луценка,
будинок 10
код за ЄДРПОУ: 42307260
п/р: __________________________________
_____________________________________
МФО:________________________________

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ _________________________________
серія та номер паспорту________________
ким виданий паспорт___________________
дата видачі паспорту___________________
індивідуальний податковий номер_______
__________________________________
адреса________________________________

Фізична особа
Директор
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
/_________________/

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
/__________/

