
Шаблон договору чинний від 12.02.2021 
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 1 з 2 

      Кредитор _______________  Позичальник _________________ 
   

 РАМКОВА  УГОДА  № _____ 
 

 
місто _місто відділення _(шрифт – напівжирний, курсив)  ___день цифрами, місяць – словами, рік цифрами 

_(шрифт – напівжирний, курсив) р. 
ПОЗИЧАЛЬНИК –   ПІБ __(у називному відмінку повністю, шрифт – напівжирний, курсив)___ 
КРЕДИТОР - Акціонерне товариство "ПроКредит Банк", від імені якого за довіреністю діє особа, яка підписала 

дану Угоду, 
надалі у тексті Кредитор та Позичальник спільно іменуються Сторони, уклали цю Рамкову угоду (далі – Угода) про 

наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Кредитор на підставі Угоди зобов’язується здійснювати кредитування Позичальника у межах лімітів умов 
кредитування у порядку і на умовах, визначених Угодою та Кредитними договорами, а Позичальник зобов’язується 

належно виконати усі умови, необхідні для отримання кредитів, своєчасно і належно здійснювати погашення грошових 
зобов’язань, а також належно виконувати усі інші зобов’язання, передбачені Угодою та Кредитними договорами.   

Під Кредитними договорами Сторони розуміють усі договори про надання кредиту, які укладені та/або будуть 
укладені у майбутньому на підставі цієї Угоди як її невід’ємні частини, з врахуванням усіх діючих та майбутніх змін та 

доповнень до них.  
1.2. На підставі Угоди встановлюються наступні ліміти умов кредитування Позичальника: 

ліміт суми кредитування 
еквівалент ____(сума ліміту цифрами та прописом в дужках з вказівкою 

валюти, без копійок, шрифт – напівжирний, курсив)____ 

ліміт строку кредитування строк цифрами та прописом, шрифт – напівжирний, курсив місяців 

максимальний розмір процентів  40 % річних 

Максимальний розмір процентів застосовується лише при укладені нових Кредитних договорів та видачі кредиту. 
Розмір процентів за користування конкретним кредитом встановлюється у відповідних Кредитних договорах при їх 
укладені та не може перевищувати максимальний розмір. Після укладення Кредитних договорів та видачі кредитів, 
встановлені ними проценти можуть змінюватися тільки у випадках, що не суперечать законодавству. 

1.3. Всі інші умови кредитування, повернення кредитів, регулюються кредитними договорами.  

2. СТРОК ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ІНШІ УМОВИ 

2.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами. 
2.2. Угода укладена на строк дії ліміту строку кредитування, встановленого п.1.2. Угоди. Закінчення строку дії Угоди 

має наслідком лише припинення її умов щодо можливості укладення з Позичальником нових Кредитних договорів та 

видачі нових кредитів на підставі Угоди. Усі інші умови Угоди, зобов’язання Сторін, що виникли на підставі Угоди і були 
неналежно виконані чи не виконані, зобов’язання щодо відповідальності, а також права та обов’язки Сторін продовжують 
діяти до повного належного виконання таких зобов’язань та реалізації прав.   

2.3. Сторони погодили, що істотними умовами Угоди та Кредитних договорів є лише ті з них, які прямо визнаються 

такими законодавством. Усі інші, погоджені Сторонами умови не є істотними. 
Наявність помилок в Договорах не може бути підставою для заперечення їх дійсності. Визначення, які з умов є 

помилковими та встановлення дійсних намірів Сторін здійснюється зокрема, але не виключно, на підставі аналізу інших 
положень Договорів, рішення Кредитора про видачу кредиту, інших документів Сторін, де прямо чи опосередковано 

зафіксовані помилкові чи аналогічні помилковим умови, дій Сторін з виконання помилкових умов тощо. 
2.4. Усі додатки, зміни та/або доповнення (надалі – зміни) до Угоди, а також Кредитні договори є її невід’ємною 

частиною, не мають самостійного значення і на них поширюються положення Угоди. 
2.5. Зміни до Угоди та/чи Кредитних договорів вносяться за взаємною згодою Сторін. Згода щодо змін 

вважатиметься досягнутою у належній формі та взаємною, а зміни чинними та обов’язковими для Сторін, якщо ці зміни 
будуть внесені одним з наступних способів: 

2.5.1. шляхом підписання обома Сторонами одного документа або обміну підписаними кожною Стороною окремо 
примірниками договору про внесення змін поштовим, факсимільним, електронним зв’язком, іншим способом, що 

дозволяє отримати матеріальну форму змін, підписів, відбитків печаток Сторін (у т. ч. у цифровому вигляді); 
2.5.2. шляхом подання Позичальнику письмової пропозиції Кредитора, де вказано суть змін та дата їх введення і 

отримання згоди Позичальника на такі зміни. У випадку отримання такої згоди зміни вступають в силу в момент та на  
умовах, вказаних у пропозиції Кредитора без необхідності підписання окремого договору про внесення цих змін. 2.6. 

Згода Позичальника на зміни вважатиметься отриманою з моменту настання хоча б однієї з таких подій: 
2.6.1. отримання від Позичальника письмового погодження, в т.ч. у вигляді погоджувального напису на самому 

повідомленні Кредитора; 
2.6.2. протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту відправлення Позичальнику пропозиції про зміни 

Кредитор не отримає від Позичальника письмового заперечення проти таких змін. Якщо заперечення стосуватимуться 
лише 2.6.3. частини змін, то зміни, які не заперечуються вважатимуться погодженими; 

2.6.4. виконання Позичальником Кредитних договорів з врахуванням запропонованих Кредитором змін; 

2.6.5. Позичальник своєчасно не здійснить дострокове погашення кредиту, якщо таке дострокове погашення 
передбачено умовами Угоди та/чи Кредитних договорів.  

2.7. У разі повної чи часткової відмови Позичальника від внесення змін відповідно до п. 11.5. Угоди Кредитор 
набуває право вимагати дострокового погашення кредитів, виданих на підставі Кредитних договорів до яких 

ініціювалися зміни, яке має бути здійснено не пізніше як через 30 днів з дати відправлення повідомлення Кредитора про 
дострокове погашення. 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

3.1. Якщо інше не буде встановлено Сторонами, усі повідомлення один одному, які передбачено умовами Угоди та 
Кредитними договорами здійснюються у письмовій або електронній формі. 

3.2. Усі повідомлення один одному вважатимуться отриманими адресатом, якщо вони були відправлені на вказану в 

Угоді адресу або іншу адресу, про яку відправник був попередньо письмово повідомлений і якщо з моменту відправлення 
минуло 5 (п’ять) календарних днів. Сторони зобов’язані вживати необхідних та достатніх заходів для своєчасного 
отримання повідомлень одна одної та не вчиняти дій, які можуть призвести до затягування, утруднення чи неможливості 
їх отримання. Ризик настання негативних наслідків у зв’язку із неотриманням письмового повідомлення, що зумовлені 

зміною адресатом адреси, про що відправник не був своєчасно і належно повідомлений чи невжиттям адресатом 
відповідних дій та/або заходів, необхідних для отримання повідомлення, несе адресат. 



Рамкова угода               
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          Кредитор _______________  Позичальник _________________ 
   

3.3. До усіх вимог, що випливають з Угоди та Кредитних договорів, встановлюється позовна давність у 3 роки, 

включаючи вимоги, щодо яких законодавством встановлена спеціальна чи обмежена позовна давність. 
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

КРЕДИТОР ПОЗИЧАЛЬНИК 

АТ  “ПроКредит Банк”       

Україна, 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 107 «а» 
Ідентифікаційний код 21677333, МФО 320984 
 
Підпис:_________  ПІБ  (у називному відмінку 

повністю, шрифт – напівжирний, курсив) 
 
(М.П.) 

ПІБ  (у називному відмінку повністю, шрифт – 
напівжирний, курсив) 
місце проживання 
зареєстроване: індекс, м._____, вул. _______, буд. ____, кв. 

____ 
Паспорт: серія ____ № _______, виданий ____орган 

видачі____ ______________(дата цифрами) р. 
Ідентифікаційний номер: _____________________ 

 
Підпис: _________ ___Прізвище та ініціали (у називному 

відмінку, шрифт – напівжирний, курсив) 
 

 

ГАРАНТІЇ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

Цим підписом Позичальник гарантує і підтверджує, що: 
 перед підписанням належно і у доступній формі ознайомився з усіма умовами цієї Угоди, їх повністю і однаково з 

Кредитором розуміє, вважає справедливими, адекватними, розумними, погоджується з ними і жодних заперечень не має; 
 Угода підписана Позичальником добровільно, його волевиявлення є вільним, не під впливом помилки, тиску, чи 

тяжких обставин, відповідає його внутрішній волі, намірам безумовного і реального виконання взятих на себе зобов`язань; 
 Позичальником було надано Кредитору усі відомості (документи, інформацію), які необхідні чи мають значення 

для кредитування Позичальника, встановлення його платоспроможності, укладення і дійсності Угоди, які на дату її 

укладення, повністю відповідають дійсності, є вичерпними та діючими, відсутні не відомі Кредитору зміни чи інші 
обставини, що впливають на зміст та дійсність цих відомостей чи мають значення для укладення і виконання цієї Угоди; 

 надає свою повну і безумовну згоду Кредитору на збір, зберігання, обробку, використання і поширення його 
персональних даних з метою обслуговування Позичальника та його зобов’язань перед Кредитором, перевірки наданої 
Позичальником інформації, встановлення його платоспроможності, фінансового та майнового становища, стану 
забезпечення, формування документів, укладення з ним договорів, необхідних для видачі та обслуговування кредиту, 
перевірки та/або забезпечення належного виконання зобов’язань перед Кредитором, реалізації та/або захисту прав 
Кредитора тощо; 

 особа, яка підписала Угоду наділена дійсними, достатніми, діючими без обмежень  повноваженнями, та належно 
виконані усі дії, які згідно із нормативними документами необхідні для укладення Угоди та виконання зобов’язань за нею. 
 

ПОЗИЧАЛЬНИК         Підпис: ___________ Прізвище та 

ініціали (у називному відмінку, шрифт – напівжирний, курсив)              

  

 


