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Редакцію примірного договору введено в дію з 08.11.2022 р. 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом директора 

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

№61-П від 07.11.2022 р. 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

 

ДОГОВІР № ____________ 

про відкриття кредитної лінії 

 

м. Київ         «___» ____________ 20__ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ 

ФІНАНС», ідентифікаційний код юридичної особи 38548598, місцезнаходження: Україна, 

01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407, що є платником податку на прибуток на 

загальних умовах та належним чином уповноважене надавати фінансові послуги згідно зі 

свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи серія та номер: ІК № 116, реєстраційний номер: 

16102873, яке видане 01.08.2013 року Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в особі директора Резуєва Євгена 

Володимировича, що діє на підставі Статуту, надалі – «Кредитодавець», з однієї сторони та 

 

________________________________________________, ідентифікаційний код юридичної особи 

___________________, місцезнаходження:_______________________________________________, 

що є платником податку ____________________________________, в особі 

__________________________, що діє на підставі _________________, 

 

надалі – «Позичальник», з іншої сторони, а разом іменовані як «Сторони», уклали цей Договір 

про відкриття кредитної лінії, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надалі – «Договір», 

про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. За цим Договором Кредитодавець, на умовах та у порядку, передбаченому даним 

Договором, зобов'язується надати Позичальнику грошові кошти (далі – Кредит) на умовах 

зворотності, строковості та платності, а Позичальник зобов'язується повернути Кредит не 

пізніше останнього дня строку кредитування та сплатити грошові кошти за користування 

Кредитом у порядку, передбаченому цим Договором. 

1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням на здійснення 

фінансово-господарської діяльності, в тому числі на поповнення оборотних коштів (далі – 

цільове призначення кредиту). 

 

2. Порядок та умови надання Кредиту 

2.1. Максимальний розмір Кредиту за цим Договором становить ___________,00 грн. 

(___________________________ гривень 00 копійок). 

2.2. Позичальник, протягом строку дії цього Договору, має право звертатися до 

Кредитодавця із запитами про перерахування грошових коштів (далі за текстом – «Транш») в 

межах максимального розміру Кредиту, визначеного у п. 2.1. цього Договору, в залежності від 

його фінансових потреб (надалі за текстом – «Запит»). Запит направляється Позичальником на 

адресу Кредитодавця за формою, наведеною в Додатку №1 до цього Договору. На підставі такого 

Запиту Кредитодавець надає Позичальнику Транш, у розмірі, зазначеному у Запиті. Дати видачі 

Кредиту (його частин) зазначаються у відповідному Запиті. З дати видачі кредиту (його частини) 

на підставі Запиту, відповідний Запит стає невід’ємною частиною цього Договору. Одним 
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Траншем Позичальник має право запросити надання як частини від максимального розміру 

Кредиту, так і всю суму максимального розміру Кредиту. 

2.3. Загальний розмір наданого Кредиту за цим Договором складається з усіх Траншів, 

наданих Кредитодавцем Позичальнику протягом строку дії цього Договору. 

2.4. Кредит за цим Договором надається на строк ___ (__________) місяців (далі – 

Строк кредитування). Дата повернення (виплати) Кредиту «___» _____________ 20__ р. 

Строк кредитування становить ____ (________) місяців з «____» _____________ 20__ 

р. по «___» _____________ 20__ р. 

Строк дії Договору: Договір діє до закінчення строку кредитування, а в частині виконання 

зобов’язань Договір діє до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за 

Договором. Продовження Строку кредитування в односторонньому порядку Кредитодавцем або 

Позичальником не допускається. Подовження Строку кредитування є можливим виключно за 

взаємною згодою Сторін в процесі реструктуризації кредитних зобов’язань Позичальника. 

2.5. Плата за видачу Кредиту передбачена у формі процентів за користування Кредитом 

(далі – Проценти за користування Кредитом). Тип процентної ставки за користуванням Кредитом 

– фіксована. Процентна ставка за користування Кредитом не змінюється протягом усього строку 

користування Кредитом. Процентна ставка за користування Кредитом за цим Договором 

становить __% (_________ відсотків) річних від суми наданого Кредиту. 

2.6. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми 

Траншу на банківський рахунок Позичальника, вказаний Позичальником в розділі 10 даного 

Договору. Ініціювання безготівкового переказу грошової суми Траншу здійснюється 

Кредитодавцем безпосередньо після отримання ним від Позичальника письмового Запиту. 

2.7. Кредит вважається наданим Позичальнику з моменту списання грошових коштів з 

банківського рахунку Кредитодавця за належними реквізитами Позичальника для їх наступного 

зарахування на рахунок Позичальника. 

2.8. Реальна річна процентна ставка на дату укладення цього Договору складає 

___________________________________________________________________ процентів.  

2.9. Орієнтовна загальна вартість Кредиту на дату укладення Договору (за весь 

Строк кредитування) складає: ____________ грн. (_______________________________ 

гривень 00 копійок) та включає в себе: 

2.9.1. суму Кредиту _________________ грн. 

(_______________________________ гривень 00 копійок); 

2.9.2. проценти за користування Кредитом _________________ грн. 

(_______________________________ гривень 00 копійок); 

2.10. Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної 

вартості Кредиту є репрезентативними та базуються на зазначених в Договорі умовах надання 

Кредиту, і на припущенні, що Позичальник отримає Кредит у сумі максимального розміру 

Кредиту у день укладення Договору, Договір залишатиметься дійсним протягом погодженого 

строку, а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки належним чином на умовах та 

у строки, визначені в Договорі. Орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна 

загальна вартість Кредиту обчислені на основі припущення, що повернення Кредиту та сплата 

процентів за користування Кредитом здійснюватиметься у відповідності до умов цього 

Договору. Обчислення загальної вартості Кредиту для Позичальника та реальної річної 

процентної ставки за весь строк кредитування здійснюється відповідно до Методики 

Національного банку України. 

2.11. Супровідні послуги Кредитодавця та/або третіх осіб відсутні за даним Договором. 

2.12. Умови надання Кредиту є незмінними протягом усього строку дії Договору. 

2.13. Цей договір не передбачає застосування засобів забезпечення виконання 

зобов’язань Позичальника (укладення договору застави, поруки, майнової поруки тощо). 

 

3. Порядок повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом 

3.1. Сторони домовилися, що погашення Кредиту за Договором буде здійснено 

Позичальником не пізніше дати повернення (виплати) Кредиту, що вказана у п. 2.4. даного 

Договору. Сторони домовились, що погашення процентів за користування Кредитом за 
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Договором буде здійснено Позичальником не пізніше дати повернення (виплати) Кредиту, що 

вказана у п. 2.4. даного Договору. 

3.2.  Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю усю суму отриманого 

Кредиту та Проценти шляхом здійснення безготівкового переказу на банківський рахунок 

Кредитодавця. Кредит вважається повернутим Кредитодавцю з моменту зарахування необхідної 

суми грошових коштів на банківський рахунок Кредитодавця. 

3.3. Обчислення строку користування Кредитом та нарахування процентів за цим 

Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування Кредитом. При 

цьому проценти за користування Кредитом нараховуються у відсотках від суми Кредиту з 

наступного дня після дня надання Позичальнику першого Траншу (списання відповідної суми з 

рахунку Кредитодавця) до дня повного погашення заборгованості за Кредитом (зарахування на 

рахунок Кредитодавця) включно, але не більше Строку кредитування. Після дати повернення 

(виплати) кредиту, що зазначена у п. 2.4. Договору, нарахування процентів за користування 

Кредитом зупиняється. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості 

за Кредитом. 

3.4. У випадку ліквідації Позичальника нарахування процентів за цим Договором 

припиняється з дня внесення до ЄДР запису про ліквідацію юридичної особи. 

3.5. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за 

даним Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:  

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені 

проценти за користування кредитом; 

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору. 

 

 

4. Права та обов’язки сторін 

4.1. Права та обов’язки Кредитодавця. 

  4.1.1. Кредитодавець має право: 

1) відмовитись від надання Кредиту за умов та у порядку, встановлених Правилами 

відкриття кредитної лінії для юридичних осіб; 

2) вимагати від Позичальника дострокового повернення Кредиту та сплати процентів, у 

разі істотного порушення умов даного Договору. 

3) відмовити Позичальнику у задоволенні його Запиту та наданні йому Траншу у разі 

наявності простроченої заборгованості за цим Договором; 

4) вимагати від Позичальника належного виконання зобов’язань щодо повернення суми 

кредиту, процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших 

зобов’язань передбачених цим Договором; 

5) передати іншій особі свої права кредитора за цим Договором за правочином 

відступлення права вимоги без згоди Позичальника. У випадку передачі своїх прав за цим 

Договором іншій особі, Кредитодавець зобов’язаний повідомити Позичальника про відступлення 

права вимоги протягом 10 робочих днів із дати такого відступлення; 

6) на власний розсуд анулювати (простити) Позичальнику його заборгованість перед 

Кредитодавцем за цим Договором у повному обсязі або у певній частині, розмір якої 

визначається самостійно Кредитодавцем; 

7) залучити до врегулювання простроченої заборгованості за цим Договором третіх осіб, 

зокрема але не виключно колекторські компанії, адвокатські об’єднання, адвокатські бюро, 

адвокатів, в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України; 

8) у разі виникнення заборгованості за Кредитом, у відповідності до чинного 

законодавства України звернутись до нотаріуса задля здійснення виконавчого напису нотаріуса 

на Договорі та подальшого примусового стягнення заборгованості за таким виконавчим написом 

нотаріуса (із обов’язковим додержанням передбачених для цього вимог та обмежень, 

встановлених чинним законодавством України). 

4.1.2. Кредитодавець зобов’язаний: 

1) надати Позичальнику Кредит, у відповідності до умов цього Договору; 
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2) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й 

дострокове як частинами, так і в повному обсязі); 

3) письмово повідомляти Позичальника про зміну своїх даних, що зазначені у Договорі, в 

10 (десяти) денний строк з моменту виникнення таких змін; 

4) на вимогу Позичальника або в інших випадках, передбачених законодавством 

України, надати документи, що підтверджують інформацію, право на отримання якої 

передбачено законодавством. До таких документів належить цей Договір,  а також інші 

підтвердні документи, які підтверджують розмір заборгованості, в тому числі простроченої, 

розмір кредиту, проценти за користування кредитом. Для цілей цього пункту Договору моментом 

надання відповідних підтвердних документів (в тому числі інформації) є момент отримання 

Кредитодавцем підтвердження направлення Позичальнику таких документів (в тому числі 

інформації); 

5) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором. 

4.2. Права та обов’язки Позичальника 

4.2.1. Позичальник має право: 

1) вимагати від Кредитодавця надання Кредиту з дотриманням вимог цього Договору  та 

законодавства України; 

2) відмовитися від одержання Кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про 

це Кредитодавця до встановленого Договором строку його надання; 

3) у будь-який час достроково повернути отриманий Кредит повністю або частково і 

сплатити проценти за фактичний строк користування кредитом; 

4) на звернення до суду із позовною заявою про захист своїх порушених Кредитодавцем 

прав, пов’язаних із цим Договором; 

5) на звернення до Національного банку України, у разі порушення Кредитодавцем, 

новим кредитором, колекторською компанією або іншими залученими третіми особами 

законодавства у сфері державного регулювання фінансових послуг; 

6) на звернення до Кредитодавця з будь-яких питань виконання Сторонами умов даного 

Договору за телефонами та на електронну адресу Кредитодавця, вказані у даному Договорі або 

шляхом направлення письмового звернення на адресу місцезнаходження Кредитодавця, вказану 

у даному Договорі; 

7) на отримання копії цього Договору та копій інших документів, що є невід'ємними 

частинами Договору у паперовому вигляді шляхом звернення до Кредитодавця із письмовою 

вимогою за адресою Кредитодавця, що вказана у цьому Договорі. 

4.2.2. Позичальник зобов’язаний: 

1) погашати Кредит та сплачувати проценти в порядку визначеному цим Договором; 

2) письмово повідомляти Кредитодавця про зміну своїх даних, що зазначені у Договорі, в 

10 (десяти) денний строк з моменту виникнення таких змін; 

3) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором. 

 

5. Інформація про наслідки невиконання або неналежного виконання Кредитодавцем 

обов’язків за договором 

5.1. Кредитодавець несе відповідальність перед Позичальником за порушення умов 

даного Договору відповідно до вимог законодавства України та умов Договору. 

5.2. Кредитодавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, 

якщо таке порушення стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення 

цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Кредитодавець не міг ні 

передбачити, ні запобігти розумними заходами. Наявність обставин непереборної сили 

засвідчується Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними 

торгово-промисловими палатами. 

 

6. Інформація про наслідки невиконання або неналежного виконання Позичальником 

обов’язків за договором 

6.1. Позичальник несе відповідальність перед Кредитодавцем за порушення умов 

даного Договору відповідно до вимог законодавства України та умов Договору. 
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6.2. Позичальник несе відповідальність перед Кредитодавцем за порушення умов 

даного Договору усім своїм майном та грошовими коштами, на які відповідно до 

законодавства та у визначений законодавством спосіб, може бути звернено стягнення.  

6.3. У випадку введення Позичальником Кредитодавця в оману шляхом надання 

при укладенні Договору недостовірної інформації і таке надання недостовірної привело до 

нанесення збитків Кредитодавцю, останній має право вимагати відшкодування таких 

збитків від Позичальника. 

6.4. У випадку порушення Позичальником строків повернення Кредиту та/або 

строків сплати процентів за користування Кредитом Кредитодавець має право: - 

звернутися до іншої юридичної особи (в т.ч. колекторської компанії) для стягнення 

Заборгованості; - звернутися до суду за захистом своїх законних прав і інтересів; - передати 

відомості та Персональні дані Позичальника до бюро кредитних історій як інформацію про 

негативну кредитну історію такого Позичальника; - звернутися до нотаріуса за вчиненням 

виконавчого напису (із обов’язковим додержанням передбачених для цього вимог та 

обмежень, встановлених чинним законодавством України). 

6.5. Позичальник звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, 

якщо таке порушення стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після 

укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Позичальник 

не міг ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. Наявність обставин непереборної 

сили засвідчується Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею 

регіональними торгово-промисловими палатами. 

 

7. Застереження позичальника щодо дійсності умов Договору 

7.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що: 

1) Договір не суперечить будь-яким договірним або законодавчим обмеженням, що є 

обов’язковими для Позичальника; 

2) представники Позичальника є повністю дієздатними і щодо них немає рішень судів (що 

набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження їх у дієздатності чи 

визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами; 

3) його волевиявлення та/або волевиявлення його представників є вільним і відповідає їх 

внутрішній волі; 

4) він та/або його представники не перебувають під впливом тяжкої обставини, що 

змушує укласти цей Договір;  

5) він та/або його представники чітко усвідомлюють всі умови цього Договору та не 

перебувають під впливом помилки чи обману;  

6) умови цього Договору вигідними для нього; 

7) усі документи та інформація (в тому числі персональні, контактні/поштові дані 

представників) надані Позичальником Кредитодавцю з метою укладення цього Договору не 

містять неточних або недостовірних відомостей, є актуальними (чинними) на дату укладання 

Договору, складені та/або отримані у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Усі ризики пред’явлення третіми особами претензій до Кредитодавця, які виникають у зв’язку з 

наданням Позичальником недостовірних та/або неточних даних/інформації несе Позичальник, а 

Кредитодавець, у разі застосування до нього штрафних санкцій/понесення збитків, має право 

стягнути відповідну суму штрафних санкцій/збитків з Позичальника. 

8) до укладення цього Договору він отримав від Кредитодавця інформацію, надання якої 

передбачено чинним законодавством України, зокрема частиною другою статті 12 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що 

забезпечує вірне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її 

придбання. 

  

8. Порядок внесення змін та доповнень, припинення, розірвання договору 

8.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання 

Сторонами додаткових угод до Договору у письмовій формі в такому порядку:  

8.1.1 письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n213
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листом або вручається під особистий підпис. 

8.1.2 сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) 

робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис. 

8.1.3 якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк 

передбачений п.8.1.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою.  

8.1.4 якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додаткова угода укладається за 

місцезнаходженням Кредитодавця, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня 

надання письмової відповіді. 

8.1.5 зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткової угоди. Всі зміни, 

доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і 

невід'ємною частиною.  

8.2.    Дія Договору припиняється: 

   8.2.1. За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди в порядку 

передбаченому п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4 Договору; 

   8.2.2. У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами 

Договору; 

   8.2.3. У випадку повернення Позичальником отриманого Кредиту повністю і сплати 

проценти за фактичний строк користування Кредитом; 

   8.2.4. У випадку визнання рішенням суду, що набрало законної сили, Договору 

припиненим (розірваним, недійсним, нікчемним, тощо); 

   8.2.5. В інших випадках передбачених чинним законодавством. 

8.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний 

сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого Кредиту та нараховані проценти за фактичний 

строк користування Кредитом, в день розірвання Договору. 

 

9. Iншi умови договору 

9.1. Цей Договір та Правила відкриття кредитної лінії для юридичних осіб, чинні на 

момент укладення Договору, разом складають єдиний договір та визначають усі істотні умови 

Договору та надання Кредиту. Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що 

попередньо уважно ознайомився з Правилами на веб-сайті Кредитодавця, повністю розуміє всі їх 

умови, зобов’язується та погоджується неухильно дотримуватись Договору, а тому добровільно 

та свідомо укладає Договір та бажає настання правових наслідків, обумовлених ним. 

9.2. Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних  примірниках українською мовою, по 

одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

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. 

9.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним 

законодавством України. 

9.5. Позичальник підтверджує, що: 

- отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію 

вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг»; 

- ознайомлений з Правилами відкриття кредитної лінії для юридичних осіб Кредитодавця, 

що розміщені на веб-сайті Кредитодавця; 

- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист  прав 

споживачів фінансових послуг та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті 

фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

9.6. Підпис Позичальника в розділі 10 цього Договору є підтвердженням того, що 

Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 9.5. та один з оригіналів цього 

Договору. 

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (АДРЕСИ), РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ 

ФІНАНС» 

__________________________________ 

Адреса: Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі 

Українки, буд. 26, оф. 407 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

38548598 

 

Банківські реквізити:  

Р/р UA20 305299 00000 26506005000353 

в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 

 

 

 

Директор _____________ /Євген РЕЗУЄВ/ 

                         М.П. 

Адреса: __________________________ 

_______________________________________ 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи:  

____________ 

 

Банківські реквізити:  

п/р № ______________________________ в 

______________________________________ 

 

 

 

Директор _____________ /______________/ 

                         М.П. 

 

 

Один примірник Договору отримав «____________ 202__ р.    __________________        ________ 

    (П.І.Б., посада)           (підпис) 

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та 

з Правилами відкриття кредитної лінії для юридичних осіб (затверджені Наказом Директора 

Товариства № ______________ від «____» _____________ 20____ р.) ознайомлений. 

  

 

«____________ 202__ р.  _______________________________           ___________ 

             (П.І.Б. Посада)                                 (підпис)  
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Додаток №1 

                                                до Договору про відкриття кредитної лінії 

№ ____________ від ___.___.20___ року 

 

 

Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 

буд. 26, оф. 407  

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

38548598 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

ЗАПИТ 

про перерахування грошових коштів 

за Договором про відкриття кредитної лінії № _______ від «___» ______ 20__ р. 

 

 

 

 Відповідно до п. 2.2. Договору про відкриття кредитної лінії № ____________ від «___» 

______ 20__ р. прошу перерахувати на банківський рахунок Позичальника, що вказаний у 

Договорі, грошові кошти у розмірі _________ грн. ___ коп. 

(___________________________________________________________). 

 Прошу перерахувати грошові кошти у наступну дату: ___ _______ 20__ року. 

 

 

 

 

«____________ 20___ р.   ____________________            ___________ 

     (П.І.Б., посада)                                 (підпис)  

 

 

 


