КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___
м. _________________

«____»________ 20__ року
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СТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України ‒ __________________,
надалі
за
текстом
–
«Кредитодавець»,
в
особі
_________________________________________________________ (П.І.Б. представника),
який (а) діє на підставі _________________________________________________________,
(зазначити документ, з якого випливають повноваження представника)
та

A

СТОРОНА
2.
Юридична
особа
за
законодавством
України
–
_____________________________ (найменування юридичної особи), надалі за текстом –
«Позичальник», в особі ____________________________________ (П.І.Б. представника),
який
діє
на
підставі
___________________________________________
____________________________________________________________________________,
(зазначити документ, з якого випливають повноваження представника)

.U

надалі за текстом разом ‒ Сторони, кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про
наступне:

U

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
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1.1. Кредитодавець надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах
забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання
грошові кошти (надалі за текстом ‒ «Кредит»), на умовах, визначених цим Договором і
Додатковими угодами до нього, що складають невід’ємну частину Договору.
1.1.1. Кредит надається в сумі ________________ (___________).

A

1.1.2. Термін остаточного повернення Кредиту «___»________ 20___ року включно.
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1.1.3. Процентна ставка за користування Кредитом___(_______) процентів річних.
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1.1.4. Надання Кредиту буде здійснюватися в повному обсязі або окремими
частинами (надалі за текстом кожна частина окремо ‒ «Транш», а у сукупності –
«Транші»).
1.1.5. Кожна наступна видача Траншу здійснюється в межах вільного залишку суми
Кредиту, визначеної в підпункті 1.1.1. цього Договору. Надання Кредиту здійснюється на
підставі письмового повідомлення Позичальником Кредитодавця про свій намір отримати
черговий Транш Кредиту із зазначенням його суми та терміну користування не пізніше,
ніж за 3 (три) банківські дні до бажаної дати отримання Кредиту, за умови укладення
Додаткової угоди відповідно до пункту 2.5. цього Договору.
1.2. Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: __________________.
1.3. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов’язань щодо
повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних

санкцій, а також інших витрат виступає ______________________.(застава/порука/застава
та порука/іпотека).
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1.3.1. В забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором Позичальник
зобов’язується в __ (_________) строк з моменту його підписання укласти з
Кредитодавцем договір (договори) застави/іпотеки особисто або забезпечити їх укладення
між Кредитодавцем і майновим поручителем. Кредитодавець не надає Позичальнику
Кредит до укладення договору застави/поруки/іпотеки в забезпечення виконання
зобов’язань Позичальника за цим Договором.
1.3.2. Умови передачі майна в заставу та звернення стягнення на заставлене майно
регулюються нормами чинного законодавства України і відповідним договором
застави/поруки/іпотеки.
1.4. Позичальник гарантує, що для укладення цього Договору він має всі належні
повноваження та дозволи органів управління Позичальника.
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1.5. Позичальник гарантує, що на момент підписання цього Договору не існує подій,
що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові
вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Кредитодавця.
1.6. Позичальник сплачує на користь Кредитодавця наступні комісії:
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_____________________________________________________________________.
(зазначити суми комісій, дати їх сплати та призначення цих комісій)

