ДОГОВІР № ##OFFER_NUMBER##
м. Київ

##AGR_ACCEPT_DATE## р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА
ДОПОМОГА» (далі – «Товариство»), в особі директора Андронікової О.О., що діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та
##PERSON_FIO##, паспорт ##PASSPORT##, виданий ##PASSPORT_ISSUED##, податковий
номер ##TAX_ID## (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали
цей Договір № ##OFFER_NUMBER## від ##AGR_ACCEPT_DATE## року (далі – «Договір») про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1.
За цим Договором Товариство зобов'язується надати Позичальникові Кредит без конкретної
споживчої мети, на суму ##SUM$HIGH## грн ##SUM$LOW## коп. (##SUM$STR##) на умовах
строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов'язується повернути Кредит та сплатити
проценти за користування Кредитом, нараховані згідно п.1.4. цього Договору.
1.2.
Строк дії Договору починається з моменту його укладення та становить ##TERM##
(##TERM$STR##) днів.
1.3.
Кредит надається строком на ##TERM## (##TERM$STR##) днів.
1.4.
Нарахування
процентів
за
користування
Кредитом
здійснюється
у
розмірі
##PERCENTAGE_BYDAY## процентів від суми Кредиту за кожний день користування Кредитом
(далі – «Процентна ставка»), починаючи з першого дня перерахування суми Кредиту до закінчення
строку Кредиту, визначеного в п.1.3. цього Договору.
1.5.
З урахуванням положень п.1.4 Договору Позичальник сплачує Товариству проценти за
користування Кредитом за фактичний час користування Кредитом з розрахунку ##PERCENTAGE##
(##PERCENTAGE$STR##) відсотків річних.
1.6.
Розрахунок сукупної вартості Кредиту та Термін платежу зазначені в Графіку розрахунків,
який є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до Договору).
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.
Права та обов’язки Товариства
2.1.1.
Товариство має право:
2.1.1.1.
вимагати від Позичальника повернення суми Кредиту, процентів за користування
Кредитом та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором;
2.1.1.2.
вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту та сплати процентів за
користування Кредитом в разі виявлення недостовірної, неповної або помилкової інформації у
Заявці на отримання Кредиту, та/або отримання негативної інформації про Позичальника в Бюро
кредитних історій, та/або в разі дострокового припинення надання Товариством фінансових послуг;
2.1.1.3.
ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського (карткового) рахунку,
вказаного Позичальником, до повного погашення Заборгованості;
2.1.1.4.
відмовити у видачі Кредиту у разі технічної неможливості перерахувати кошти
Позичальнику;
2.1.1.5.
у разі продовження Сторонами строку надання Кредиту та строку дії Договору, за згодою
Позичальника змінити Процентну ставку за користування Кредитом на період продовження (за
винятком випадку, передбаченого пунктом 4.2 цього Договору);
2.1.1.6.
укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будьякою третьою особою.
2.1.2.
Товариство зобов’язане:
2.1.2.1.
прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі
дострокове - як частинами, так і в повному обсязі);
2.1.2.2.
на вимогу Позичальника надати інформацію, обов’язок надання якої встановлено
законодавством України;
2.1.2.3.
виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством
України.
2.2.
Права та обов’язки Позичальника
2.2.1.
Позичальник має право:
2.2.1.1.
достроково повернути Кредит як в повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти
за користування Кредитом, виходячи з фактичного залишку суми Кредиту та строку користування
Кредитом;
2.2.1.2.
доступу до інформації, право на отримання якої встановлено законодавством України;
2.2.1.3.
звернутися до Товариства з проханням про продовження строку надання Кредиту та/або
реструктуризації зобов’язань за Договором.
2.2.2.
Позичальник зобов’язаний:
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2.2.2.1.
вчасно повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом в порядку,
визначеному цим Договором;
2.2.2.2.
у випадку неповної та/або невчасної сплати Кредиту та процентів за користування ним,
сплатити також пеню в розмірі, нарахованому відповідно до умов цього Договору;
2.2.2.3.
вчасно повідомляти про зміну своїх Даних;
2.2.2.4.
виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором;
2.2.2.5.
щоденно заходити до Особистого кабінету з метою ознайомлення із станом поточної
заборгованості (за наявності) чи іншою інформацією, яка стосується цього Договору.
3. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
3.1.
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним
законодавством України.
3.2.
Порушенням умов цього Договору вважається його невиконання або неналежне виконання
або отримання Кредиту Позичальником при використанні недостовірної, неповної, або помилкової
інформації.
3.3.
У разі порушення Позичальником своїх зобов'язань щодо погашення суми Кредиту та/або
процентів за користування ним, Товариство має право нараховувати Позичальнику пеню у розмірі
1,3% (одна ціла три десятих відсотка) від залишку суми Кредиту за кожний день прострочення
повернення Заборгованості, починаючи з першого дня порушення до дня повного погашення
Заборгованості за Кредитом.
3.4.
У випадку повернення суми Кредиту та сплати процентів за користування ним протягом трьох
днів після закінчення строку Договору, визначеного пунктом 1.2 цього Договору, нарахована пеня
анулюється і оплаті не підлягає. У всіх інших випадках пеня підлягає сплаті на загальних умовах,
визначених у цьому Договорі.
3.5.
Позичальник несе передбачену законодавством відповідальність, включаючи кримінальну,
за використання чужих персональних даних та/або умисне отримання Кредиту за чужими та/або
підробленими документами.
3.6.
Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його
умов, яке мало місце під час дії Договору.
3.7.
У випадку порушення Позичальником умов Договору Товариство має право здійснити будьякі передбачені законодавством дії для захисту свої прав та інтересів.
3.8.
Товариство не несе відповідальності за передачу третім особам та/чи не збереження
Заявником/Позичальником своїх Даних, свого Логіну Особистого кабінету та Пароля Особистого
кабінету.
3.9.
Сторони дійшли згоди, що строки позовної давності щодо стягнення неустойки закінчуються
разом зі строками позовної давності за основним зобов’язанням.
4.
IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ
4.1.
Невід'ємною частиною цього Договору є «Правила надання грошових коштів у позику, в тому
числі на умовах фінансового кредиту продукту «Смарт» Товариства з обмеженою відповідальністю
«МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – «Правила»). Уклавши цей Договір,
Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується
неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на Сайті Товариства: www.moneyveo.ua.
4.2 Сторони погоджуються, що у випадку користування Позичальником Кредитом понад строк,
встановлений п.1.3 Договору, або додатковими угодами між Сторонами, зобов’язання Позичальника
за цим Договором продовжуються на весь період фактичного користування Кредитом, при цьому у
випадку, якщо
встановлена п. 1.4 цього Договору Процентна ставка менша ніж
##PERCENTAGE_BY_FEE_WAIVER## відсотків від суми Кредиту за кожен день користування
Кредитом, то правила нарахування процентів за Процентною ставкою визначеною п.1.4 – 1.5
Договору скасовуються з моменту початку їх застосування і до взаємовідносин між Сторонами
застосовуються правила нарахування процентів за понадстрокове користування Кредитом, а саме
##DEFAULT_PERCENTAGE_BYDAY## (##DEFAULT_PERCENTAGE_BYDAY$STR##) відсотків за
кожен день користування Кредитом, починаючи з дати укладення Договору і до дня повного
повернення Кредиту.
4.3. Сторони погодили, що зобов’язання Позичальника по сплаті процентів за користування
Кредитом в розмірі ##PERCENTAGE_BY_FEE_WAIVER## % розповсюджуються на весь період
фактичного користування Кредитом з моменту укладення цього Договору, при умові врахування в
таких зобов’язаннях суми процентів, які були фактично сплачені Позичальником до моменту
завершення строку, встановленого п.1.3 Договору.
4.4. Сторони погоджуються що проценти, нараховані згідно п. 4.2 та п. 4.3. Договору після закінчення
строку Кредиту, визначеного в п.1.3. цього Договору, є процентами, що нараховуються за
понадстрокове користування грошовими коштами, в розумінні ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України.
4.5. Сторони дійшли згоди, що у всіх відносинах між Позичальником та Товариством в якості підпису
Позичальника буде використовуватись електронний підпис одноразовим ідентифікатором,
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відповідно до Правил та Закону України «Про електронну комерцію», що має таку саму юридичну
силу як і власноручний підпис.
4.6. Всі терміни не визначені в даному Договорі, використовуються у значеннях, визначених
Правилами та/або чинним законодавством України.
4.7. В разі наявності розбіжностей між положеннями даного Договору та положеннями Правил,
перевагу мають положення Правил.
4.8. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в розділі 5 цього
Договору.
4.9. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
4.10. Позичальник засвідчує, що умови цього Договору є розумними, справедливими,
добросовісними та не містять дисбалансу прав та обов'язків Товариства та Позичальника.
4.11. Сторони засвідчують, що укладення цього Договору відповідає вільному волевиявленню
Сторін, жодна зі Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, не помиляється стосовно
обставин, що мають суттєве значення (природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови
Договору), та умови Договору є взаємовигідними для кожної із Сторін. У разі істотної зміни обставин,
якими Сторони керувалися при укладенні Договору, Договір може бути змінений або розірваний
тільки за згодою Сторін.
4.12. Позичальник надає свою безвідкличну згоду на те, що сума неповерненого Кредиту, не
сплачених процентів, неустойки та інших нарахувань може бути примусово стягнута через суд
загальної юрисдикції або на підставі виконавчого напису нотаріуса, обраного Товариством.
4.13. Сторони погоджуються, що спір між Сторонами щодо цього Договору не може бути передано
на розгляд до третейського суду.
4.14. Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію, вимоги надання якої
передбачені в законодавстві України;
- отримав Кредит не на споживчі цілі;
- інформація надана Товариством з дотриманням вимог законодавства України та забезпечує
правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.
4.15. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від зобов'язання
повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та нести іншу відповідальність,
передбачену цим Договором.
4.16. Цей Договір є електронним документом створеним і збереженим в Інформаційнотелекомунікаційній системі Товариства та перетвореним електронними засобами у візуальну форму.
5.
Позичальник:
##PERSON_FIO##
Паспорт ##PASSPORT##, виданий
##PASSPORT_ISSUED##
##RECORD_NUMBER##
##PASSPORT_ISSUED_DATE##.
Україна, ##POST_ZIP##,
##PERSON_ADRESS##
Податковий номер ##TAX_ID##
##EMAIL##

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Товариство:
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА
ДОПОМОГА»
Місцезнаходження: 01015, м. Київ,
вул. Лейпцизька, буд.15, літера Б, поверх
перший
Код ЄДРПОУ 38569246
Платник податку на прибуток на загальних
підставах
п/р № UA05 3007 1100 0002 6503 0527 0096 8
email: support@moneyveo.ua
Тел. (служба підтримки): 0 800 21 9393
Директор

/##PERSON_FIO$SHORT##/
Андронікова О.О.
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Додаток № 1
до Договору
№ ##OFFER_NUMBER## від ##AGR_ACCEPT_DATE## р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1.

Сторони погодили наступний Графік розрахунків:

Термін платежу

Сума Кредиту

##TERM_STOP_DATE
## р.

##SUM$HIGH##
грн
##SUM$LOW## коп.

Нарахований
процент
##SUM_PERCENT$HI
GH##
грн
##SUM_PERCENT$L
OW## коп.

До сплати (разом)
##SUM_ALL$HIGH##
грн
##SUM_ALL$LOW##
коп.

2. Сукупна вартість Кредиту складає ##SUM_ALL$PERCENT##% від суми Кредиту (у
процентному
вираженні)
або
##SUM_ALL$HIGH##
грн
##SUM_ALL$LOW##
коп.
(##SUM_ALL$STR##) (у грошовому вираженні) та включає в себе:
1) проценти за користування Кредитом у розмірі ##SUM_PERCENT$PERCENT##% від суми
Кредиту (у процентному вираженні) або ##SUM_PERCENT$HIGH## грн ##SUM_PERCENT$LOW##
коп. (у грошовому виразі);
2) суму Кредиту у розмірі ##SUM$HIGH## грн (у грошовому вираженні).
3. У випадку надання Кредиту не в день укладення Договору, Термін платежу автоматично
зміщується на ту кількість днів, на яку відрізняється дата укладення Договору по відношенню до дати
надання Кредиту, та є ##TERM## (##TERM$STR##) днем користування Кредитом починаючи з дати
отримання Кредиту Позичальником.
4. Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної
зі
Сторін,
та
є
невід’ємною
частиною
Договору
№
##OFFER_NUMBER##
від
##AGR_ACCEPT_DATE##р.
5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Позичальник:
Товариство:
##PERSON_FIO##
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА
Паспорт ##PASSPORT##, виданий
ДОПОМОГА»
##PASSPORT_ISSUED##
Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул.
##RECORD_NUMBER##
Лейпцизька, буд.15, літера Б, поверх перший
##PASSPORT_ISSUED_DATE##.
Код ЄДРПОУ 38569246
Україна, ##POST_ZIP##,
Платник податку на прибуток на загальних
##PERSON_ADRESS##
підставах
Податковий номер ##TAX_ID##
п/р № UA05 3007 1100 0002 6503 0527 0096 8
##EMAIL##
email: support@moneyveo.ua
Тел. (служба підтримки): 0 800 21 9393
Директор
/##PERSON_FIO$SHORT##/
/Андронікова О.О./
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