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ДОДАТКОВА УГОДА 

ДО ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ 

(у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з юридичною особою) 

№___________ від ____________ року 

 

м. ______________                 _______________ року 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПФБ КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 25292831, надалі за текстом – «Кредитодавець», розташований за 

адресою: Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б, в особі 

________________________ (посада/статус, ПІБ особи, що підписує договір) 
1
, який(-а) діє на 

підставі _______________________ (документ (ти), що підтверджує (ють) повноваження особи), з 

однієї сторони, та 

_________________ (найменування юридичної особи - позичальника), код ЄДРПОУ _________, 

надалі за текстом – «Позичальник», розташований за адресою:  ________________________, в особі 

_____________________________ (посада/статус ПІБ особи, що підписує договір), який діє на 

підставі ____________ (документ (ти), що підтверджує (ють) повноваження особи), з іншої 

сторони, разом в подальшому іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю 

додаткову угоду до договору фінансового кредиту № ___________ від _____________ р. (далі по 

тексту – Договір) про наступне: 

 

1. Кредитодавець надає Позичальнику транш в розмірі _________ грн (_____________ сума 

прописом) в межах ліміту траншевої відкличної (безвідкличної – вибрати необхідне) поновлюваної 

кредитної лінії відповідно до умов Договору, зі сплатою _________% (______________ відсоток 

прописом процентів) річних за користування кредитними коштами, з терміном погашення траншу – 

_______________ (______________) року. 

2. Транш надається шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Кредитодавця 

__________________в _________, код ЄДРПОУ Кредитодавця_______ на поточний рахунок 

___________ _________________ (Найменування Позичальника) в _____________, код ЄДРПОУ 

Позичальника_____________ для _______________________________________. 

3. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною Договору і набирає чинності з моменту її 

підписання Сторонами. 

                                                 
1
 Тут і надалі наведені коментарі при оформленні договору підлягають видаленню 



4. Усі інші умови Договору залишаються без змін. 

5. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Кредитодавець:  Позичальник: 
ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»  

Місцезнаходження:  
Код ЄДРПОУ 25292831 
Банківські реквізити: 
п/р  
в _________(найменування банку) 

 

___________________  

ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 

_______________________  

м. п. 

 

_________________  
(найменування юридичної особи - позичальника) 
Місцезнаходження: ___________ 
 код ЄДРПОУ _______________ 
Банківські реквізити: 
_____________________ 
 

 
_____________________ 
Посада/статус підписанта 
__________________ ініціали, прізвище 
м.п.         /підпис/ 

 

Я,___________________________ (представник Позичальника), засвідчую, що мені надано один 

з оригіналів цієї додаткової угоди. 

 

  

_______________________________________(П.І.Б.)________________(підпис)______________(дата) 


