
КРЕДИТОР __________                             ПОРУЧИТЕЛЬ___________                      ПОЗИЧАЛЬНИК___________ 

м.п. 

 

Додаток № 5 до правил надання коштів у позику,  

в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОСТО ПОЗИКА» 

від 06.04.2018р. 

Примірний договір поруки. 

Д О Г О В І Р  П О Р У К И  №  [ Н О М Е Р  Д О Г О В О Р У ]  

Д О  К Р Е Д И Т Н О Г О  Д О Г О В О Р У  №  [ Н О М Е Р  К Р Е Д И Т Н О Г О  Д О Г О В О Р У ]  
[Місто укладання Договору Поруки]                                                                            [Дата укладання Договору Поруки] 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТО ПОЗИКА» (код ЄДРПОУ 39145297), що є 

платником податку на прибуток на загальних підставах, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ІК № 

127 від 22.05.2014 р., ліцензія про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, 
початок дії 17.05.2017 року, в особі [вказати «директора Слюсара Є.Г.» або ПІБ представника або «Керівника 

відокремленого підрозділу №___ ПІБ» ], який діє на підставі [якщо директор, вказати «на підставі Статуту», 

якщо представник вказати дату Довіреності представника « на підставі довіреності від "__" ______ 20__року», 

якщо керівник ВП, вказати «на підставі Положення про Відокремлений підрозділ №__» ], (надалі - 
КРЕДИТОР), з однієї сторони, та 

[ПІБ Поручителя], паспорт [Паспортні дані: серія, номер, ким видано, коли], місце проживання 

зареєстроване за адресою: [індекс, область, місто, селище, село, вулиця, будинок, номер квартири], 
реєстраційний номер облікової картки платника податків [ІПН Поручителя], (надалі – ПОРУЧИТЕЛЬ), з 

другої сторони, та 

 [ПІБ Клієнта (позичальник по кредитному договору)], паспорт [Паспортні дані: серія, номер, ким 
видано, коли], місце проживання зареєстроване за адресою: [індекс, область, місто, селище, село, вулиця, 

будинок, номер квартири], реєстраційний номер облікової картки платника податків [ІПН Клієнта], (надалі - 

ПОЗИЧАЛЬНИК), з третьої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей договір, (надалі – Договір), про 

нижченаведене: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ поручається перед КРЕДИТОРОМ за виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов’язань 

по кредитному договору № [Номер Кредитного Договору] від [дата укладення Кредитного Договору], 
укладеному між КРЕДИТОРОМ та ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (надалі – кредитний договір), за умовами якого 

ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний у порядку та на умовах, викладених у кредитному договорі не пізніше [дата 

останнього платежу згідно Графіку платежів до Кредитного договору] повернути кредит у розмірі [сума 

кредиту цифрами та словами], сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах терміну 
кредитування, виходячи з [вказати цифрами % згідно кредитного договору] % річних, а також інші платежі та 

неустойки у розмірі і випадках, передбачених кредитним договором та цим Договором. 

  Порука надається відповідно до Внутрішніх правил надання коштів у позику, у тому числі на умовах 
фінансового кредиту за рахунок власних коштів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОСТО ПОЗИКА» від «06» квітня 2018 року. 

1.2. ПОРУЧИТЕЛЬ несе солідарну відповідальність з ПОЗИЧАЛЬНИКОМ перед КРЕДИТОРОМ за 
порушення виконання зобов’язань по кредитному договору. 

1.3. ПОРУЧИТЕЛЬ, підписуючи цей Договір, засвідчує, що він ознайомлений з положеннями 

кредитного договору та згоден забезпечувати виконання всіх його умов.  

 1.4. ПОРУЧИТЕЛЬ відповідає перед КРЕДИТОРОМ у тому ж обсязі, що і ПОЗИЧАЛЬНИК - за повернення 
кредиту, сплату процентів за користування кредитними коштами, інші платежі та неустойку за невиконання 

або неналежне виконання  зобов’язань, передбачених кредитним договором.  

1.5. Порукою за цим Договором також забезпечується виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов’язань по 
кредиту у разі вимоги КРЕДИТОРА про дострокове виконання зобов’язань по кредитному договору, на 

умовах та з підстав, передбачених у кредитному договорі та чинному в Україні законодавстві. 

1.6. ПОРУЧИТЕЛЬ надає КРЕДИТОРУ право повідомляти його про стан виконання умов кредитного 
договору в усній формі, в тому числі за номером телефону: [вказати номер телефону ПОРУЧИТЕЛЯ]. 

1.7. ПОРУЧИТЕЛЬ має право передати свої права та обов’язки за цим Договором третім особами, 

виключно за умови отримання попередньої письмової згоди КРЕДИТОРА. 

II. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 
  2.1. У випадку невиконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов’язань по кредитному договору КРЕДИТОР 

звертається з письмовою вимогою про виконання зобов’язань по кредитному договору до ПОЗИЧАЛЬНИКА 

та/або ПОРУЧИТЕЛЯ. 
 У разі одержання вимоги КРЕДИТОРА ПОРУЧИТЕЛЬ зобов’язаний повідомити про це ПОЗИЧАЛЬНИКА, 

а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення ПОЗИЧАЛЬНИКА до участі у 

справі.  

2.2. ПОРУЧИТЕЛЬ зобов’язаний не пізніше 2-х (двох) банківських днів з дати отримання письмової 
вимоги КРЕДИТОРА перерахувати суму заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА за кредитним договором на 

розрахунковий рахунок КРЕДИТОРА визначений у відповідній вимозі або вказаний у цьому Договорі.  



КРЕДИТОР __________                             ПОРУЧИТЕЛЬ___________                      ПОЗИЧАЛЬНИК___________ 

м.п. 

 

 2.3. ПОРУЧИТЕЛЬ зобов’язаний протягом 2-х (двох) банківських днів в письмовій формі інформувати 

ПОЗИЧАЛЬНИКА  про виконання зобов’язань перед КРЕДИТОРОМ. 

 2.4.  КРЕДИОТОР зобов’язаний повідомити в письмовій формі про внесення до кредитного договору будь-

яких змін та доповнень стосовно відомостей про кредит що визначені цим Договором (суми кредитних коштів, 
розміру процентної ставки за користування кредитними коштами, строків виконання зобов’язань щодо 

повернення кредитних коштів та сплати процентів за користування кредитними коштами) на адресу 

ПОРУЧИТЕЛЯ. 
 2.5. ПОЗИЧАЛЬНИК та ПОРУЧИТЕЛЬ зобов’язуються не пізніше наступного банківського дня за днем 

отримання ПОРУЧИТЕЛЕМ повідомлення КРЕДИТОРА, визначеного п. 2.4 цього Договору, про внесення 

змін до кредитного договору визначених п.2.4. цього Договору, укласти додаткову угоду до цього Договору. 
2.6. КРЕДИТОР має право уступати свої права по цьому Договору без згоди ПОРУЧИТЕЛЯ. 

III.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. При порушенні своїх зобов’язань за Договором Сторона несе відповідальність, визначену 

Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або 
неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.  

3.2. За цим Договором позовна давність в 3 (три) роки застосовується до вимог про стягнення 

неустойки.  

IV.ПРАВО ЗВОРОТНОЇ ВИМОГИ ПОРУЧИТЕЛЯ 

 4.1. В разі виконання зобов’язання перед КРЕДИТОРОМ ПОРУЧИТЕЛЬ набуває право зворотної вимоги до 

ПОЗИЧАЛЬНИКА в розмірі виконаного зобов’язання. 

V. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє протягом 10 років.  

5.2. Порука за цим Договором припиняється у разі: 
5.2.1. припинення забезпеченого нею зобов’язання за кредитним договором; 

5.2.2. переведення боргу на іншу особу, якщо ПОРУЧИТЕЛЬ не поручався за нового 

ПОЗИЧАЛЬНИКА; 
5.2.3. якщо після настання строку виконання зобов’язання КРЕДИТОР відмовився прийняти належне 

виконання, запропоноване ПОЗИЧАЛЬНИКОМ або ПОРУЧИТЕЛЕМ. 

VI. ІНШІ УМОВИ 

 6.1. Цей Договір складений у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - для 
ПОРУЧИТЕЛЯ, КРЕДИТОРА і ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

 6.2. Зміни і доповнення до цього Договору приймаються за згодою Сторін і укладаються в простій 

письмовій формі. 
 6.3.Спори, що виникають з цього Договору, вирішуються судом у відповідності з чинним 

законодавством України. 

 6.4.У випадку зміни адреси або банківських реквізитів Сторони зобов’язуються в 3-денний строк 
інформувати про це один одного в письмовій формі. 

6.5. На вимогу КРЕДИТОРА ПОРУЧИТЕЛЬ зобов’язується сплатити усі платежі, в тому числі 

штрафні санкції та видатки КРЕДИТОРА у разі їх виникнення згідно умов цього Договору та чинного 

законодавства України. 
6.6. На першу вимогу КРЕДИТОРА для виконання вимог чинного законодавства України, яке регулює 

відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі будь-які 
документи і відомості, необхідні для з’ясування особи ПОРУЧИТЕЛЯ та його фінансового стану, 

ПОРУЧИТЕЛЬ зобов’язується надавати КРЕДИТОРУ будь-які необхідні документи і відомості, зазначені у 

такій вимозі. 
6.7. ПОРУЧИТЕЛЬ відповідно до чинного законодавства України, надає КРЕДИТОРУ згоду на 

передачу, збір, зберігання, використання та поширення інформації про себе, через будь-яке бюро кредитних 

історій.  ПОРУЧИТЕЛЬ надає згоду на доступ до кредитної історії та отримання КРЕДИТОРОМ інформації в 

повному обсязі, що складає кредитну історію ПОРУЧИТЕЛЯ у будь-якому бюро кредитних історій. Ця згода 
діє до моменту повного погашення всіх зобов’язань ПОРУЧИТЕЛЯ перед КРЕДИТОРОМ, незалежно від часу 

та підстав їх виникнення. Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких КРЕДИТОРОМ 

передається інформація для формування кредитної історії ПОРУЧИТЕЛЯ, розміщена на офіційному сайті 
КРЕДИТОРА. 

6.8. ПОРУЧИТЕЛЬ своїм підписом у цьому Договорі, зокрема, підтверджує свою згоду на збирання, 

систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження 

(передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних КРЕДИТОРОМ, а також на передачу 
цих персональних даних третім особам. 

Персональними даними для цілей цього пункту вважається будь-яка інформація про ПОРУЧИТЕЛЯ, 

що отримана КРЕДИТОРОМ на підставі цього Договору, або отримана КРЕДИТОРОМ в процесі виконання 
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цього Договору (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних 

ПОРУЧИТЕЛЯ в рамках внутрішніх процедур КРЕДИТОРУ в обсязі не меншому, ніж це передбачено 

вимогами чинного законодавства України).  

Для цілей цього пункту до числа третіх осіб будуть відноситися професійні консультанти, колектори, 
аудитори, установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі, особи, які 

здійснюватимуть дії щодо повернення КРЕДИТОРУ заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА за кредитним та цим 

Договором, або виявлять намір придбати (придбають) права вимоги за кредитним та цим Договором, або яким 
права вимоги за кредитним та цим Договором будуть відступлені, Національний банк України, а також інші 

підприємства/установи/організації, що надаватимуть послуги КРЕДИТОРУ в процесі здійснення банківської 

діяльності. 
Цим ПОРУЧИТЕЛЬ підтверджує, що вважає наявність цього пункту в Договорі достатнім для повного 

виконання КРЕДИТОРОМ вимог ч.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і таким, що 

не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. ПОРУЧИТЕЛЬ цим також підтверджує, 

що він повідомлений про наступне: 
- (про те, що)- дата підписання ним цього Договору є датою внесення його персональних даних до 

бази персональних даних КРЕДИТОРОМ; 

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»; 
- (про те, що)- метою збору його персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері 

надання банківських послуг, дотримання вимог чинного законодавства України, в т.ч. вимог Закону України 

«Про банки і банківську діяльність»,  інших законів та нормативно-правових актів України, положень, 
установчих та інших документів КРЕДИТОРУ, що регулюють банківську діяльність; 

- (про те, що)- особи, яким передаються персональні дані (надалі – “відповідальні працівники 

КРЕДИТОРУ”), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових 

обов'язків та такі відповідальні працівники КРЕДИТОРУ несуть персональну відповідальність за 
розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з 

виконанням ними службових або трудових обов'язків. 

 

АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:    

КРЕДИТОР 
ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», 

(або відокремлений підрозділ ТОВ «ПРОСТО 
ПОЗИКА» №_ ) 

код ЄДРПОУ 39145297 (або код ЄДРПОУ 

відокремленого підрозділу) 
Місце знаходження: 01001,Україна, м. Київ, вул. 

Еспланадна 28А ( або адреса відокремленого 

підрозділу) 
Тел. 067-370-41-86 

Банківські реквізити: 

Філія "Розрахунковий центр" закритого акціонерного 

товариства комерційного банку "ПриватБанк" 
Рахунок № 26500052600616 

МФО 320649 

Підпис _________________________ 
(вказати директор Слюсар Є.Г. або керівник відокремленого підрозділу 

№_- повністю прізвище, ім’я та по-батькові скорочено або уповноважена 

особа-повністю прізвище, ім’я та по-батькові скорочено.) 

"___" ____________ 20___ р. 

М.П. 

ПОРУЧИТЕЛЬ 

[ПІБ Поручителя],  

[Паспортні дані: серія, номер, ким видано, 
коли], місце проживання зареєстроване за 

адресою: [індекс, область, місто, селище, 

село, вулиця, будинок, номер квартири], 
[ІПН Клієнта] 

 

Підпис________________________ 
(Вказати повністю Прізвище, Ім’я та по-батькові 

скорочено.) 

 

"___" ___________ 20____ р. 

 
 

 

ПОЗИЧАЛЬНИК 
[ПІБ Клієнта(позичальник по кредитному 

договору)],  

[Паспортні дані: серія, номер, ким видано, 
коли], місце проживання зареєстроване за 

адресою: [індекс, область, місто, селище, 

село, вулиця, будинок, номер квартири], 
[ІПН Клієнта] 

Підпис________________________ 
(Вказати повністю Прізвище, Ім’я та по-батькові скорочено.) 

"___" ___________ 20____ р. 



КРЕДИТОР __________                             ПОРУЧИТЕЛЬ___________                      ПОЗИЧАЛЬНИК___________ 

м.п. 

 

 

 


