
Кредитний договір Сторінка 1 
 

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № [КредитнийДоговір.Номер] 

під заставу викупної суми за Договором страхування життя [ДоговірСтрахування.Номер]   від 
[ДоговірСтрахування.Дата] р.  

 

м. Київ [КредитнийДоговір.Дата] р.  

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» (надалі - «Кредитодавець») в 
особі [Підписант.Посада] [Підписант.ПовнеНайменування], яка діє на підставі Довіреності № 
[Підписант.Довіреність.Номер] від [Підписант.Довіреність.Дата], з однієї сторони, та 
[Страхувальник.ПовнеНайменування] (надалі - «Позичальник») з другої сторони, які надалі разом 
іменуються «Сторони», уклали цей Кредитний договір № [КредитнийДоговір.Номер] від 
[КредитнийДоговір.Дата] р. (надалі - «Договір») до Договору добровільного страхування 
життя № [ДоговірСтрахування.Номер]  від [ДоговірСтрахування.Дата] р. (надалі -  «Договір 
страхування») про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальнику грошові кошти (надалі 
– «Кредит») в сумі [КредитнийДоговір.Сума] грн. ([КредитнийДоговір.СумаПрописом]) на 
умовах та в порядку, визначених цим Договором. 

 

2. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ 

2.1 Кредит надається Позичальнику під заставу 100% викупної суми, розрахованої на дату 
укладання цього Договору за Договором страхування.  

2.2. Кредит надається Позичальнику терміном на 12 місяців з [КредитнийДоговір.ДатаПочатку] до 
[КредитнийДоговір.ДатаЗавершення] року. 

2.3. Кредит надається на засадах повернення, строковості та платності. 

2.4. Надання Кредиту проводиться у безготівкової формі шляхом перерахування коштів за 
реквізитами Позичальника, зазначеними в цьому Договорі.  

2.5. Кредитодавець перераховує Позичальнику Кредит протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати 
отримання Кредитодавцем належним чином оформлених та підписаних оригіналів 
документів (в тому числі в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» та підписання зазначених документів 
Кваліфікованим електронним підписом, передбаченим Законом України «Про електронні 
документи та електронний документообіг»), а саме: цього Договору з додатками до нього та 
Додаткової угоди до Договору страхування.  

 

3. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 

3.1. Погашення Позичальником заборгованості за цим Договором, суми Кредиту та відсотків за 
ним, відбувається відповідно до Графіку погашення кредиту та відсотків за кредитом (надалі – 
«Графік платежів»), який наведений в Додатку №1 до цього Договору та є невід’ємною 
частиною цього Договору. 

3.2. Погашення Позичальником заборгованості за цим Договором здійснюється шляхом 
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перерахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця, зазначений в цьому Договорі. 

3.3. При погашені зобов’язань за даним Договором розподіл коштів здійснюється у такій 
черговості: 

3.3.1. прострочена заборгованість зі сплати відсотків за користування кредитом (якщо таке 
прострочення буде мати місце); 

3.3.2. поточна заборгованість зі сплати відсотків за користування кредитом; 
3.3.3. прострочена заборгованість зі сплати суми кредиту (якщо таке прострочення буде мати 

місце); 
3.3.4. поточна заборгованість зі сплати суми кредиту (відповідно до графіку погашення 

заборгованості, зазначеного у Договорі); 
3.3.5. інша заборгованість зі сплати суми кредиту, за додатковою заявою Позичальника. 

 

4. УМОВИ НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ 

4.1. Відсотки за користування Кредитом нараховуються Кредитодавцем ануїтетним методом 
починаючи з дати надання Кредиту. 

4.2. Відсотки за користування Кредитом встановлюються у розмірі 25% (двадцять п’ять відсотків)  
річних, виходячи з фактичної кількості календарних днів у розрахунковому місяці, рік 
дорівнює 365 (триста шістдесят п’ять) дням.  

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином 
обмеженою законом, іншими нормативними чи правочинними актами, судовими рішеннями 
або іншими, передбаченими чинним законодавством, способами в своєму праві укладати цей 
Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому. 

5.2. Кредитодавець зобов’язаний: 

5.2.1. надати Позичальнику Кредит відповідно до умов цього Договору; 

5.2.2. надавати Позичальнику роз’яснення з питань виконання цього Договору. 

5.3. Кредитодавець має право: 

5.3.1. відмовитися від надання Позичальнику Кредиту частково або у повному обсязі без 
пояснення причин; 

5.3.2. у випадку невиконання (часткового невиконання) Позичальником своїх зобов’язань за 
цим Договором (в т.ч. у випадку смерті Позичальника, якщо відповідно до умов 
Договору страхування це не є страховим випадком), звернути стягнення на заставлену 
викупну суму за Договором страхування згідно чинного законодавства України для 
погашення в повному обсязі заборгованості за Кредитом і відсотками та припинити дію 
Договору страхування; 

5.3.3. у разі настання страхового випадку за основним ризиком, зазначеним у Договорі 
страхування, зобов’язання по Кредиту (кредит та відсотки за користування ним) 
утримати із суми страхової виплати за таким страховим випадком до повного 
погашення зобов’язань за Кредитним договором. Після цього Договір страхування та 
цей Договір припиняють дію; 

 5.3.4. у разі настання страхового випадку за додатковим ризиком, зазначеним у Договорі 
страхування, за яким було видано кредит під заставу викупної суми, утримати 
зобов’язання за Кредитним договором (кредит та відсотки за користування ним) із 
суми страхової виплати за таким страховим випадком у обсязі прострочених 
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зобов’язань за Кредитним договором. Після цього Договір страхування та Кредитний 
договір продовжують діяти на попередніх умовах. 

5.3.5. у разі настання страхового випадку за ризиком (опцією) Звільнення Страхувальника від 
сплати страхових внесків у випадках стійкої втрати працездатності, встановлення 
інвалідності І чи ІІ групи, втрати життя (смерті) Страхувальника протягом періоду сплати 
страхових внесків, зобов’язання по Кредитному договору утримуються із суми 
сформованого страхового резерву за Договором страхування та перераховуються 
(зменшуються) страхові суми за основними ризиками Договору страхування до повного 
погашення зобов’язань за Кредитним договором. 

5.3.6. у разі дострокового припинення Договору страхування за ініціативою Страхувальника 
утримати зобов’язання за Кредитним договором (кредит та відсотки за користування 
ним) із викупної суми. Страхувальнику повертається залишок викупної суми (якщо 
такий буде існувати) на дату припинення дії Договору страхування після проведення 
повного розрахунку за зобов’язаннями за Кредитним договором. 

   5.4. Позичальник зобов’язаний: 

5.4.1. відповідно до Графіку платежів повернути Кредит та сплачувати усі нараховані відсотки 
за користування Кредитом шляхом перерахування грошових коштів на рахунок 
Кредитодавця, зазначений в цьому Договорі; 

5.4.2. при зміні адреси, банківських чи інших реквізитів (іншої інформації) письмово 
повідомити Кредитодавця про такі зміни протягом 2 (двох) робочих днів з моменту 
настання змін; 

5.4.3. не виступати в період дії цього Договору поручителем за зобов’язаннями інших осіб.  

5.5. Позичальник має право: 

5.5.1. достроково частково або повністю виконати свої зобов’язання за цим Договором, у 
тому числі повернути Кредит та сплатити відсотки за користування Кредитом;  

 5.5.2. у випадку наявності будь-яких грошових зобов’язань Кредитодавця перед 
Позичальником, відповідні кошти (або їх частина) можуть бути зараховані як погашення 
заборгованості за цим Договором за заявою Позичальника. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. Протягом строку дії цього Договору Страхувальник (Позичальник) повинен вчасно та в 
повному обсязі сплачувати страхові внески за Договором страхування, а також належним 
чином виконувати інші зобов’язання за цим Договорами. 

6.2. У разі порушення Позичальником строків сплати відсотків за користування Кредитом та 
строків повернення Кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити на користь Кредитодавця  
пеню у розмірі 0,15 % від суми за кожним видом простроченого зобов’язання за кожен день 
прострочення. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з 
положень цього Договору, якщо це стало наслідком дії обставин, які знаходяться поза сферою 
контролю Сторін, в подальшому – «форс-мажорні обставини», таких як стихійні лиха, пожежі, 
війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, і якщо ці обставини не дають змоги 
Сторонам виконувати свої зобов’язання за цим Договором, і настання яких Сторони не могли 
передбачити на момент укладання цього Договору.  

7.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторона, яка зазнала їх дії, зобов’язана інформувати 
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про це іншу Сторону невідкладно у письмовій формі, але не пізніше 3-х днів з моменту початку 
дії форс-мажорних обставин. Повідомлення має бути надіслане у вигляді термінового 
рекомендованого листа, телеграми або доставлене поштою (з подальшою реєстрацією у 
вхідних документах іншої Сторони). Сторона, яка зазнала дії форс-мажорних обставин, 
повинна надати іншій стороні підтвердження про виникнення та дію форс-мажорних 
обставин, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом. 

7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних 
обставин позбавляє Сторону, яка зазнала дії форс-мажорних обставин, права посилатись на 
вищевказані обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання умов 
цього Договору. 

7.4. Настання та дія форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання цього Договору, а 
лише відсуває строк його виконання на період дії вищевказаних обставин.  

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. 

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного 
законодавства України. 

 

9. ДІЯ ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.  

9.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 цього Договору та 
діє до строку, вказаного у пункті 2.2. цього Договору. Закінчення строку дії не звільняє Сторони 
від виконання грошових зобов’язань, взятих на себе сторонами за умовами цього Договору. 

9.3. Договір припиняє дію: 

9.3.1. у випадку виконання Сторонами зобов’язань за Договором у повному обсязі; 

9.3.2. за домовленістю Сторін; 

9.3.3. у випадку настання страхового випадку за основними ризиками за Договором 
страхування; 

9.3.4.  у випадку смерті Позичальника, яка відповідно до умов Договору страхування не є 
страховим випадком; 

9.3.5. достроково на вимогу Кредитодавця, у випадку невиконання Позичальником 
зобов’язань за Договором. Договір припиняє дію з дати, вказаної Кредитодавцем у 
повідомленні про припинення Договору. 

9.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Цей Договір є невід’ємною частиною Договору страхування.  

10.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін та оформлюються 
Додатковою угодою до цього Договору. 

10.3. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту, вказаного Сторонами у належно 
оформленій відповідній Додатковій угоді до цього Договору. 

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 
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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 України, а 
також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.  

10.5. 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. 

10.6. 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.  

10.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами. 

10.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, 
українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову 
юридичну силу.  

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ  ПОЗИЧАЛЬНИК 

АТ «СК «ТАС» (приватне)  [Страхувальник.ПовнеНайменування] 

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, просп. 
Перемоги, 65 

 Адреса реєстрації: 
[Страхувальник.АдресаРеєстрації] 

Адреса для листування та обслуговування 
клієнтів: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 
буд. 16  

 Фактична адреса: 
[Страхувальник.АдресаФактична] 

Контактний телефон: 0 800 500 525 / 
0 800 500 117 

 Поштова адреса: 
[Страхувальник.АдресаПоштова] 

КБ «ПРИВАТБАНК», 
IBAN UA523052990000026507046800050 

  

 
 
 

 Реквізити для перерахування коштів: 
[Страхувальник.РеквізитиПлатежу] 

паспорт [Страхувальник.Паспорт.Серія] 
№ [Страхувальник.Паспорт.Номер], виданий 
[Страхувальник.Паспорт.ВиданийКим]  
дата видачі 
[Страхувальник.Паспорт.ВиданийКоли] р. 

Код ІПН 
[Страхувальник.ІПН.Код]  

Додатки до цього Договору: 

Додаток № 1 «Графік погашення кредиту та відсотків за кредитом». 

12. ПІДПИСИ СТОРІН 

ВІД ІМЕНІ КРЕДИТОДАВЦЯ  ПОЗИЧАЛЬНИК 
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[Підписант.Посада] 
[Підписант.ПовнеНайменування] 

 [Страхувальник.ПовнеНайменування] 

______________________________________ 
(М.П., підпис) 

 _________________________________________ 
(підпис) 
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Додаток № 1 
до Кредитного Договору № [КредитнийДоговір.Номер] від [КредитнийДоговір.Дата] р. 

під заставу викупної суми за Договором страхування життя [Поліс №] №  [ДоговірСтрахування.Номер]  від 
[ДоговірСтрахування.Дата] р. 

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТОМ 

№ п/п Належна дата 

погашення 

кредиту та 

відсотків за 

кредитом 

Сума планового 

платежу, грн. 
Сума 

заборгованості 

до погашення, 

грн. 

Нараховані 

відсотки за 

розрахунковий 

місяць, грн. 

Залишок  

зобов’язань на 

кінець 

розрахункового 

місяця, грн. 

[Графік.Місяць] [Графік.Дата] [Графік.Платіж] 
[Графік.Платіж.

Тіло] 
[Графік.Платіж.

Відсотки] 
[Графік.Залишо

к] 

      

 

 

ВІД ІМЕНІ КРЕДИТОДАВЦЯ  ПОЗИЧАЛЬНИК 

[Підписант.Посада] 
[Підписант.ПовнеНайменування] 

 

 [Страхувальник.ПовнеНайменування] 

______________________________________ 
(М.П., підпис) 

 _________________________________________ 
(підпис) 

 


