ДОГОВІР № _____
про відкриття та обслуговування відновлювальної кредитної лінії у національній валюті України
м. ___________
_____________________ року
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________________________, яке надалі іменується «БАНК», в особі _____________________________, який діє на підставі
________________________, з однієї сторони, та _______________________________, яке надалі іменується «ПОЗИЧАЛЬНИК», в особі
_________________, який діє на підставі _________________, з іншої сторони, які надалі іменуються як «Сторони», а кожен окремо ‒
«Сторона», уклали цей Договір про відкриття та обслуговування відновлювальної кредитної лінії у національній валюті України (надалі ‒
Угоду) про нижченаведене:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. БАНК на підставі цієї Угоди зобов’язується відкрити ПОЗИЧАЛЬНИКУ відновлювальну кредитну лінію в національній
валюті України (надалі ‒ Кредитну лінію), в межах якої надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ в користування грошові кошти (надалі ‒ Кредит), в
порядку і на умовах, що будуть визначені в окремих кредитних договорах, укладених Сторонами в межах цієї Угоди, які після їх
підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін є її невід’ємними частинами (далі ‒ Кредитні
договори), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується використати Кредити, отримані в межах цієї Кредитної лінії, на цілі, визначені в п. 1.5.
Угоди та Кредитних договорах, своєчасно та у повному обсязі сплачувати БАНКУ відсотки за користування Кредитами в розмірі _____ %
(_____ відсотків) річних (надалі ‒ Відсотки), своєчасно та у повному обсязі здійснити повернення кожного з Кредитів у строки
погашеним, які будуть визначені в окремих Кредитних договорах, сплачувати БАНКУ штрафи та пені, що будуть визначені у Кредитних
договорах, погасити БАНКУ Сукупну заборгованість за Кредитною лінією не пізніше дня скінчення строку дії Кредитної лінії.
1.2. Загальний Ліміт Кредитної лінії за цією Угодою встановлюється в сумі ___________________ (надалі ‒ Ліміт Кредитної лінії).
1.3. Загальна сума усіх Кредитів, фактично виданих ПОЗИЧАЛЬНИКУ в межах цієї Кредитної лінії і не повернених БАНКУ
(надалі ‒ Сукупна заборгованість за Кредитною лінією), в будь-який момент часу протягом терміну дії цієї Угоди не може перевищувати
Ліміт Кредитної лінії.
1.4. Строк дії Кредитної лінії встановлюється до — ____________ року (надалі ‒ Строк дії Кредитної лінії).
1.5. Окремі Кредити надаються БАНКОМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ в межах цієї Угоди для ведення статутної діяльності, в тому числі
для придбання обладнання.
1.6. Протягом Строку дії Кредитної лінії та в межах вільного залишку її Ліміту ПОЗИЧАЛЬНИК має право за умови належного та
в повному розмірі виконання зобов’язань за цією Угодою та Кредитними договорами, укладеними з її межах, необмежену кількість раз
отримувати Кредити в порядку та на умовах, передбачених цією Угодою та Кредитними договорами, укладеними в її межах. Сторони
домовились, що термін Вільний залишок Ліміту Кредитної лінії в цій Угоді означає різницю в будь-який момент часу протягом терміну
дії цієї Угоди між сумою Ліміту Кредитної лінії, значеною в п.1.2. цієї Угоди, та сумою Сукупної заборгованості за Кредитною лінією, в
тому числі, якщо така різниця виникла внаслідок певного та/або часткового повернення одного або декількох Кредитів
ПОЗИЧАЛЬНИКОМ.
1.7. Кількість Кредитів і Сукупна заборгованість за Кредитною лінією протягом Строку дії Кредитної лінії можуть бути різними,
змінюватись (збільшуватись/ зменшуватись) у порядку, визначеному цією Угодою. Сторони домовились, що в межах цієї Угоди окремі
Кредити надаються ПОЗИЧАЛЬНИКУ у вигляді відновлюваної відкличної кредитної лінії у національній валюті України.
1.8. Рахунки, за якими обліковуються надання та погашення Кредиту та сплата відсотків, цільове використання Кредиту, розмір
Кредиту, Строк погашення Кредиту, розмір відсотків, що належать до сплати БАНКУ, відповідальність за невиконання умов Кредитного
договору буде визначено Сторонами в окремих Кредитних договорах, укладених БАНКОМ з ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в межах цієї Угоди.
1.9. Зобов’язання БАНКУ перед ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за цією Угодою щодо надання Кредитів обмежуються сумою, визначеною
окремими Кредитними договорами, належним чином підписаними уповноваженими представниками Сторін і скріпленими печатками
Сторін. Вказані в цьому пункті Угоди зобов’язання виникають у Банку з моменту підписання Сторонами Кредитних договорів і
припиняються в момент наданих Кредитів Позичальнику в сумі, визначеній в Кредитних договорах.
1.10. Сторони домовилися, що Ліміт кредитної лінії, передбачений п. 1.2. Угоди, визначає межі можливості отримання
ПОЗИЧАЛЬНИКОМ Кредитів у порядку, передбаченому цією Угодою, та не може розглядатися як розмір зобов’язань Банку щодо
надання Кредитів, рівно як і обмеження розміру зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цією Угодою.

