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Нацкомфінпослуг, ліцензія про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового
кредиту, початок дії 15.06.2017, початок дії 15.06.2017, в особі Директора Панчука Дмитра
Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
та
_______________________________________ _____(надалі іменується «ПОЗИЧАЛЬНИК»),
в особі ________________________________________________________________________
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони та відомості про неї)
що діє на підставі ________________________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей
Договір позики (надалі іменується «Договір») про нижченаведене.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПОЗИКОДАВЕЦЬ передає
ПОЗИЧАЛЬНИКУ грошові кошти у національній грошовій одиниці України – гривні, у
розмірі визначеному п. 2.1. цього Договору, в тимчасове користування на визначений строк
та під процент, а ПОЗИЧАЛЬНИК бере на себе зобов’язання (зобов’язується) повернути
грошові кошти (позику) та сплатити проценти за користування позикою, визначені у п. 3.1.
цього Договору.
1.2. Позика, яка надається ПОЗИКОДАВЦЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ, має наступне цільове
призначення: ______________________________________.
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1.3. Позика, яка надається ПОЗИКОДАВЦЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ, є бланковою
(незабезпеченою).
1.4. Надання Позики здійснюється у відповідності із вимогами цього Договору, чинного
законодавства України та Правил надання коштів в позику, у тому числі і на умовах
фінансового кредиту ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДІКОМ ГРУП» (у редакції, яка діє на момент укладення
Договору), (далі – Правила).
1.5. Позика надається на строк____________: з ___________ по _____________ (включно).
1.6. Строк позики розпочинається з моменту передання грошових коштів, або з моменту
зарахування позики на поточний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА і становить ___________
календарних (днів, місяців, років).
1.7. Строк, визначений п. 1.5-1.6 цього Договору може бути продовжений за домовленістю
Сторін.
РОЗМІР ПОЗИКИ
2.1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ
надає
ПОЗИЧАЛЬНИКУ
позику
у
розмірі
____________(_____________) гривень ______ копійок (далі - Позика).
2.2. Позика може надаватись, як у в безготівковій формі, так і в готівковій формі.
2.2.1. У разі надання позики у готівковій формі - ПОЗИКОДАВЕЦЬ передає позику
ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ у готівковій формі, що оформлюється відповідним касовим
документом (видатковим ордером, розпискою тощо).
2.2.2. У разі передання Позики в безготівковій формі – вона надається шляхом
перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА і
вважається переданою ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ в момент зарахування позики на поточний
рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА.
2.3. ПОЗИКОДАВЕЦЬ надає ПОЗИЧАЛЬНИКУ позику у сумі, що визначена у п. 2.1. цього
Договору протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладання цього Договору.
2.

3.

СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПОЗИКИ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА
ВІДСОТКІВ ЗА НЕЮ
3.1.
За користування Позикою встановлюється фіксована річна процентна ставка в розмірі
________ (__________) % річних, яка нараховується на суму Позики.
3.2.
Договором не встановлено будь-яких інших комісій та платежів, які мають бути
сплачені ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, окрім як процентів за користування Позикою.
3.3.
Орієнтовна сукупна вартість Позики, з урахуванням відсоткової ставки за Позикою,
становить:
3.3.1.
в процентному значенні:___________ (_______________)%
3.3.2.
в грошовому виразі:____________(_______) гривень _______ копійок.
3.4. Нарахування відсотків за користування Позикою здійснюється за період з моменту
зарахування грошових коштів на поточний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА або з моменту
передачі позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ у готівковій формі та до моменту повернення грошових
коштів у повному розмірі з урахуванням нарахованих відсотків на поточний рахунок
ПОЗИКОДАВЦЯ.
3.5. Нарахування відсотків за день видачі Позики здійснюється як за повний день, а за день
повернення - не здійснюється.
3.6. Нарахування відсотків здійснюється один раз на місяць на залишок заборгованості
ПОЗИЧАЛЬНИКА за період з першого числа по останнє число місяця.
3.7. Повернення Позики може здійснюватися одним платежем або частинами в строки
погоджені сторонами в графіку платежів.
3.8. Належною сплатою платежу ПОЗИЧАЛЬНИКОМ вважається надходження коштів на
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рахунок ПОЗИКОДАВЕЦЯ.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право:
41.1. на отримання процентів за цим Договором.
4.1.2.
вимагати та отримувати від ПОЗИЧАЛЬНИКА інформацію, яка стосується
визначення його платоспроможності та є необхідною для надання Позики (дані про
фінансовий/майновий стан).
4.1.3.
проводити за погодженням із ПОЗИЧАЛЬНИКОМ реструктуризацію
заборгованості за цим Договором (у випадку необхідності).
4.1.4.
здійснювати відступлення права вимоги за цим Договором на користь третіх осіб
без згоди ПОЗИЧАЛЬНИКА.
4.1.5.
вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА повернення суми наданої Позики з
нарахованими процентами.
4.2. ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов’язаний:
4.2.1.
не збільшувати в односторонньому порядку розмір річної фіксованої процентної
ставки, встановленої цим Договором.
4.2.2.
повідомити ПОЗИЧАЛЬНИКА про здійснення відступлення права вимоги (у
випадку здійснення).
4.2.3.
ознайомити ПОЗИЧАЛЬНИКА із інформацією, передбаченою статтями 6 та 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг».
4.2.4.
надавати Позику у розмірі та у строки, що визначені цим Договором.
4.3. ПОЗИЧАЛЬНИК має право:
4.3.1.
на дострокове повернення суми Позики, в тому числі шляхом збільшення суми
періодичних платежів.
4.3.2.
відмовитися від одержання Позики частково або в повному обсязі, повідомивши
про це ПОЗИКОДАВЦЯ до встановленого цим Договором строку її надання.
4.4. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний
4.4.1.
повернути ПОЗИКОДАВЦЮ суму Позики у строк, встановлений цим
Договором.
4.4.2.
сплачувати на користь ПОЗИКОДАВЦЯ проценти за користування Позикою.
4.4.3.
здійснювати щомісячну сплату основної суми Позики та процентів за Позикою у
строк до 5 (п’ятого) числа місяця, який слідує за поточним місяцем, відповідно до
встановленого графіку платежу.
4.4.4.
не здійснювати переведення боргу за даним Договором на користь будь-якої
третьої особи без згоди ПОЗИКОДАВЦЯ.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного
законодавства України.
5.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.3. У разі порушення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ строків виконання зобов'язань з повернення
Позики та/або сплати процентів за користування Позикою, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язаний
сплатити ПОЗИКОДАВЦЮ пеню, нараховану після спливу 10 - ти банківських днів у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки, яка діє в період
нарахування пені.
5.4. У разі порушення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ строків виконання зобов'язань з повернення
Позики та/або сплати процентів за користування Позикою, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язаний
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сплатити ПОЗИКОДАВЦЮ штраф, нарахований після спливу 10 - ти банківських днів, від
дня такого порушення у розмірі 5% (п'ять процентів) від суми одержаного кредиту.
5.5. Сплата пені та штрафу не звільняє ПОЗИЧАЛЬНИКА від виконання передбачених цим
Договором зобов'язань.
5.6. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини
(умислу чи необережності).
5.7. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього
Договору.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного законодавства.
7. УМОВИ КОНФIДЕНЦIЙНОСТI
7.1. Надана Сторонами одна одній інформація, пов’язана з предметом цього Договору,
вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони,
за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
7.2. З метою виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором не вважається
порушенням конфіденційності та безпеки Сторін:
7.2.1. надання конфіденційної інформації третій стороні з метою виконання даного Договору;
7.2.2. надання конфіденційної інформації з метою запобігання неправомірних дій будь-яких
осіб;
7.2.3. надання конфіденційної інформації на підставі обов’язкової згідно закону вимоги
правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших передбачених
чинним законодавство України випадках;
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні
законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона
доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у
цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором
порядку.
8.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок,
непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пап. 8.1.5 цього Договору як
підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
8.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події
зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього
заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути),
включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені,
урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та
антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові
епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади,
громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а
також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи
місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи
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названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово
перешкоджають такому виконанню.
8.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються
непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та
не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього
заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
8.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що
порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього
Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
8.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної
цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи
часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру:
_______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що
порушила цей Договір.
8.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений
чинним законодавством.
8.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 8.1.5 цього Договору, засвідчується
Стороною, що на них посилається, шляхом _____________________.
8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із
урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих
перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на
виконання цього Договору.
8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають
виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом
якого воно є неможливим.
8.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із
Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір
вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору.
8.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього
Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _________ і не
виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку
будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви
про це іншій Стороні.
8.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на
підставі пунктів 8.6 та 8.7 цього Договору визначаються у відповідності до законодавства.
8.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 9.6 та 9.7 цього
Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни
умов цього Договору.
10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. Строк дії цього
Договору складає __________ (років, місяців, днів), а саме до ___._____.20__р., а в частині
розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений п. 9.1. цього Договору
та закінчується __._____.20__ р.
9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу,
але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
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9.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється
додатковою угодою до цього Договору.
9.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та
підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
9.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
9.7. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у __ примірниках, кожний з
яких має однакову юридичну силу.
9.8. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
9.9. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,
зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
9.10. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідної додаткової угоди.
9.11. Якщо інше не передбачено цим Договором, він може бути розірваний тільки за
домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Після
розірвання Сторони повертають одна одній усе отримане за Договором.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому
числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на
підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу,
але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу
Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним
несприятливих наслідків.
11.4. Взаємовідносини Сторін, не урегульовані цим Договором, регулюються чинним
законодавством України.
11.5. Будь-які повідомлення Сторін щодо виконання цього Договору одна одній повинні
бути оформлені письмово. Такі повідомлення вважаються направленими (врученими)
належним чином, якщо їх підписано уповноваженою особою та доставлено адресату
рекомендованим листом або кур’єрською доставкою, чи вручене безпосередньо
уповноваженій особі одержувача під підпис про отримання.
11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
11.7 Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами
Сторін та скріплені їх печатками.
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11.8. Цей Договір регулюється чинним законодавством України, а також Правилами
надання коштів в позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ “ФК
«КРЕДІКОМ ГРУП».
12.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
12.1. Підписанням цього Договору ПОЗИЧАЛЬНИК засвідчує/підтверджує, що він:
12.1.1. отримав свій примірник оригіналу цього договору;
12.1.2. належним чином ознайомлений із Правил надання коштів в позику, у тому числі і на
умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДІКОМ ГРУП»;
12.1.3. до укладення Договору ознайомлений із інформацією, передбаченою статтею 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», саме інформацію про:
фінансову послугу, що пропонується надати ПОЗИКОДАВЕЦЬ, із зазначенням вартості цієї
послуги для ПОЗИЧАЛЬНИКА;
умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги;
правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги;
механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних
питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса,
номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установами.
12.1.4. отримав від ПОЗИКОДАВЦЯ до укладення Договору інформацію вказану в ст. 11, ст.
13 Закону України «Про захист прав споживачів» та Законі України “Про споживче
кредитування».
12.1.5. інформація надана ПОЗИКОДАВЦЕМ з дотриманням вимог законодавства про захист
прав споживачів та забезпечує правильне розуміння ПОЗИЧАЛЬНИКОМ суті фінансової
послуги без нав’язування її придбання.
12.2. Укладаючи цей Договір, ПОЗИЧАЛЬНИК також підтверджує що:
1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та
не скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання
недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;
3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей
Договір;
4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи
обману;
5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;
6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його
реальний фінансовий стан на дату надання документів.
12.3. ПОЗИЧАЛЬНИК гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним
чином обмеженим законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим,
передбаченим чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та
виконувати усі умови, визначені у ньому.
12.4. Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін.
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12.5. Підписанням цього Договору ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує, що перед укладанням
Договору позики ПОЗИКОДАВЕЦЬ надав йому всю інформацію про умови надання Позики.
12.6. ПОЗИЧАЛЬНИК надає ПОЗИКОДАВЦЮ згоду на обробку (збір, реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення,
знеособлення, знищення) персональних даних, які були/будуть отримані ПОЗИКОДАВЦЕМ
з будь-яких джерел у процесі взаємодії з ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, з метою надання
ПОЗИЧАЛЬНИКУ фінансових послуг, а також здійснення іншої діяльності
ПОЗИКОДАВЦЕМ, визначеної Статутом ПОЗИКОДАВЦЯ, в тому числі внесення
інформації щодо зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА в базу даних Бюро кредитних історій,
інформування ПОЗИЧАЛЬНИКУ про нові послуги ПОЗИКОДАВЦЕМ, відправлення
повідомлень про неналежне виконання ним зобов’язань тощо.
13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:
ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КРЕДІКОМ ГРУП»
Місцезнаходження: 04208, м. Київ,
проспект Порика Василя, будинок 8А
код ЄДРПОУ 41082100
п/р 26509455000415 в ПАТ «ОТП БАНК»,
МФО банку 300528
Тел.+380 (44) 463-30-66

Директор
____________________ Д.А. Панчук
М.п.

Юридична особа/фізична особапідприємець/фізична особа
(найменування, ПІБ)
_______________________________________
Місцезнаходження (адреса/місце проживання)
________________________________________
код ЄДРПОУ/ ІПН ____________________
п/р _____, в __________________________
МФО банку ________
Паспорт серія ___№______________, виданий
_____, дата видачі __.__.____ р.
Тел. +380(___) __________________
Уповноважена особа
_________________________ ПІБ
М.п.

Договір отримав(ла): “____”_________ 20__ р. ___________
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