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Банк (Виконавець) _______(підпис). М.п.                                                    Позичальник_________(підпис)  

Додаток 2 до наказу №221 від 22.10.2021 

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ____ 

 

м. _______                                                                                                         "__" _____20__ року 

 

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК», надалі - Банк, в особі ________________________, який діє 

на  підставі Статуту або довіреності № ____ від ___, та в особі ________________________, який діє на підставі 

довіреності № ____ від ___, з однієї сторони,  

та _____________, надалі - Позичальник, в особі __________, який діє на підставі Статуту або довіреності 

№ ____ від ___, з іншої сторони, надалі – Сторони, уклали даний Кредитний договір, надалі – Договір, про наступне: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Цей Договір визначає окремі умови надання Банком Кредиту Позичальнику, користування Кредитом та 

повернення Позичальником Кредиту до Банку. 

1.2. Невід’ємною частиною Договору є Правила кредитування юридичних осіб сегменту малого бізнесу 

(роздрібний бізнес) (надалі – «Правила»), які розміщені на веб-сайті Банку https://www.pravex.com.ua. Всі терміни, 

що використовуються в цьому Договорі, мають значення, наведені у Договорі та/або у Правилах. 

1.3. Цей Договір, підписаний Позичальником, разом з Правилами складає укладений між Позичальником та 

Банком Договір. Підписи Сторін під Договором є виявленням згоди з Правилами, які вступають в дію для Сторін 

одночасно з підписанням Сторонами Договору і діють для Сторін протягом строку дії Договору з урахуванням змін, 

що вносяться до Правил в порядку, визначеному Правилами. 

1.4. Відповідно до умов цього Договору Банк надає Позичальнику кредит у сумі, що зазначена в п. 1.4.1. цього 

Договору.  

1.4.1. Сума та валюта Кредиту __________________________  гривень  

1.4.2. Цільове призначення Кредиту  Для/на____________________ 

1.4.3. Банківський продукт 
«Кредит з грошовим покриттям» або «Кредит на фінансування 

оборотного капіталу» або «Інвестиційний кредит» 

1.4.4. 
Рахунок для видачі Кредиту в 

Банку 
 №_________________________ 

 

1.4.5. 

 

 

 

Розмір та тип процентної ставки 

  

___% річних, фіксована  

1.4.6. 

 

 

 

Комісія 

Розмір 

___% від суми, зазначеної в п. 1.4.1. даного Договору  

або  

за домовленістю Сторін Комісія за надання кредиту  не передбачена 

і не сплачується. 

Термін сплати До моменту отримання Кредиту  

Рахунок для 

сплати 

№ _____________ в АТ «ПРАВЕКС БАНК», ЄДРПОУ ______.    

В разі договірного списання комісії вказується поточний рахунок 

клієнта 

1.4.7. 

Графік 

повернення 

кредиту 

Наведений в Додатку 1 до даного Договору  

або  

Кредит має бути повернутий в повному розмірі не пізніше кінцевої дати користування 

кредитом 

1.4.8. 

Кінцева дата 

користування 

Кредитом 

«__» ________ 20__ року 

1.4.9. 

 

 

Рахунки для 

повернення 

Кредиту, 

сплати 

процентів та 

неустойки 

Повернення Кредиту (у тому числі 

основної суми боргу, нарахованих 

процентів за користування, неустойки) 

здійснюється, шляхом перерахування 

Позичальником грошових коштів на 

рахунок, відкритий АТ «ПРАВЕКС 

БАНК» 

Рахунки вказуються у форматі IBAN 

 № _______ (вказати транзитний рахунок 

для самостійного погашення Позичальником 

кредиту або поточний рахунок 2600 для 

автоматичного договірного погашення 

кредиту) для повернення кредиту в гривні  

   

№ _______ (вказати поточний рахунок 2600) 

для сплати процентів в гривні 

№ _____(вказати транзитний рахунок  для 

сплати неустойки (штрафів, пені) в гривні 

 

https://www.pravex.com.ua/
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Банк (Виконавець) _______(підпис). М.п.                                                    Позичальник_________(підпис)  

1.4.10. 

Поточний 

рахунок 

Позичальника 

в Банку 

№__________________________ 

1.4.11. 
Наявність 

забезпечення 

Забезпечення, зазначене в Додатку 2 до даного Договору 

або  

Без забезпечення 

 

2. КОМІСІЯ ЗА НАДАННЯ КРЕДИТУ 
2.1. Позичальник сплачує на користь Банку Комісію в розмірі, на рахунок та у строки, зазначені в п. 1.4.6. 

даного Договору. Комісія, встановлена в іноземній валюті, підлягає сплаті в гривні за офіційним курсом НБУ на дату 

сплати Комісії. 

або 

2.1. За домовленістю Сторін Комісія не передбачена і не сплачується. 

 

3. ІНШІ УМОВИ 

3.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, рівної юридичної сили, по одному примірнику для кожної із 

Сторін. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання зобов’язань за 

цим Договором.  Сторони домовились про візування кожної сторінки аркушу, на якій викладено умови цього 

Договору (окрім Правил) підписами Позичальника та співробітника Банку. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК: 

 

ПОЗИЧАЛЬНИК: 

АТ “ПРАВЕКС БАНК” Найменування: 

Місцезнаходження та адреса для листування:  

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, 

Місцезнаходження:  

к/р: №  UA813000010000032006102801026 в НБУ,   

МФО 300001 

Адреса для листування:  

П/р № ____________  в__________ МФО  

 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14360920 

Індивідуальний податковий номер 143609226650 

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100247754 Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 

Тел:  Тел.: 

Електронна пошта: ________@________ Електронна пошта: ________@________ 

__________________      

                  (посада)  (посада)    

          

 (підпис)  (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)   (підпис)  (Ім’я 

ПРІЗВИЩЕ) 

 

 __________________         

           (посада)         

 __________________  _________________       

         (підпис)  (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)       

          

              М.П.                
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Банк (Виконавець) _______(підпис). М.п.                                                    Позичальник_________(підпис)  

 

 

Додаток 1  

до Кредитного договору   

№__________/__ від __.__.20__р. 

 

Графік повернення кредиту 

 

 

№п/п дата Сума, яка підлягає погашенню грн. 

1 до «__» ______ 20__ року  _________ (______________)  

2 до «__» ______ 20__ року  _________ (______________)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАНК: ПОЗИЧАЛЬНИК: 

АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

 

Найменування 

Посада  

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

Посада  

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

 

Посада  

 

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 
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Банк (Виконавець) _______(підпис). М.п.                                                    Позичальник_________(підпис)  

Додаток 2  

до Кредитного договору   

№__________/__ від __.__.20__р. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ 

 

1. Сторони погодили, що з метою забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором 

Позичальник або інша зазначена особа зобов’язуються надати Банку забезпечення та укласти з Банком відповідні 

договори на умовах, прийнятних для Банку (необхідне вибрати та заповнити): 

 Договір іпотеки нерухомого майна: назва, що знаходиться за адресою ________ , що укладається між Банком 

та назва або ПІБ іпотекодавця, його ЄДРПОУ/іпн ; 

 Договір застави транспортного засобу: назва, модель, що укладається між Банком та назва або П.І.Б. 

іпотекодавця, його ЄДРПОУ/іпн ; 

 Договір застави обладнання: назва, кількість одиниць, що укладається між Банком та назва або П.І.Б. 

іпотекодавця, його ЄДРПОУ/іпн ; 

 Договір поруки, що укладається між Банком та назва або ПІБ іпотекодавця, його ЄДРПОУ/іпн ; 

 Договір застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського вкладу, що укладається між 

Банком та назва або ПІБ заставодавця/майнового поручителя, його ЄДРПОУ/іпн. 

 

 

 

 

БАНК: ПОЗИЧАЛЬНИК: 

АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

 

Найменування 

Посада  

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

Посада  

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

 

Посада  

 

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 
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Банк (Виконавець) _______(підпис). М.п.                                                    Позичальник_________(підпис)  

Додаток 3  

до Кредитного договору   

№__________/__ від __.__.20__р. 

 

ДОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

 

            (Зазначаються КОВЕНАНТИ (Conditions subsequent (covenants) відповідно до рішення уповноваженого органу 

Банку щодо кредитування) 

 

№ 

п/п 
Назва умови та/або показника 

Документ, що 

підтверджує виконання 

умови та/або дотримання 

показника1 

Умови та/або 

показники за 

порушення яких 

Банк має право 

вимагати 

дострокового 

виконання 

зобов’язань2 

1. Позичальник зобов’язаний забезпечити виконання наступних умов та/або показників 

1.1.   Так 

1.2.   Так 

1.3.   Так 

1.4.   Так 
[1] Документ, що підтверджує виконання умови та/або дотримання показника має бути наданий від імені компанії 

та/або Групи компаній, до якої відноситься виконання умов та або показників, зазначених в таблиці Додатку 3 даного 

Договору. 

[2] Банк має право вимагати від Позичальника дострокового виконання зобов’язань за цим Договором в повному 

обсязі, у разі невиконання та/або неналежного виконання Позичальником умов та/або показників, зазначених в 

останній колонці таблиці Додатку 3 до Договору відміткою «Так». 

 

Банк здійснює контроль за дотриманням вищевказаних  умов та/або показників [Періодичність]. 

Або 

Банк здійснює контроль за дотриманням вищевказаних  умов та/або показників з наступною періодичністю 

 

Періодичність  Порядковий номер умови та/або показника 

щомісячно  

щоквартально  

щорічно  

щоденно  

 

(Терміни та алгоритм розрахунку показників прописуються тільки у разі використання фінансових ковенант,  

відповідно до рішення Банку, що будуть зазначені у Додатку 3 цього Договору. Інформація щодо термінів та 

алгоритму розрахунку береться з Додатку 15 «Поняття фінансових ковенант») 

Терміни та алгоритм розрахунку показників, що використовуються в Додатку 3 Договору: 

 

 

 

БАНК: ПОЗИЧАЛЬНИК: 

АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

 

Найменування 

Посада  

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

Посада  

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

 

Посада  

 

__________________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

 


