
ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗОМ ДИРЕКТОРА № 6

ТОВ «БІЗПОЗИКА»
від «21» січня 2020 р.

Нова редакція. Введення в дію 23.01.2020 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
(нова редакція)

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
(не є договором про споживче кредитування)

м. Київ _______________р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА», код ЄДРПОУ – 41084239, в особі
________________________________________, який діє на підставі __________(надалі – Кредитодавець), з однієї сторони, та
Фізична особа-підприємець _______________________________________________(ідентифікаційний номер -____________)
(надалі - Позичальник), зареєстрований за адресою:_______________, місце проживання якого: ___________ з іншої сторони,
надалі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона, -

уклали цей Договір №______________ про надання кредиту від ______________ року (надалі - Договір) про наступне:

1. Кредитодавець надає Позичальнику кредит в розмірі ______________________ на засадах строковості, поворотності,
платності (надалі - Кредит), а Позичальник зобов'язується повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом у
порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Кредит, наданий Кредитодавцем Позичальнику, забезпечується всім належним Позичальнику майном, коштами та активами,
що належать йому на праві власності, не зважаючи на терміни, коли і як вони були придбані, і на які може бути звернено
стягнення в порядку, встановленому законодавством України.

2. Кредит надається Позичальнику протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання цього Договору. Кредит надається
строком на _______________________________________ тижнів, де першим днем є дата списання коштів з рахунку
Кредитодавця.
Кредит надається Позичальнику з метою реалізації його будьякої законної мети, пов’язаної з підприємницькою, незалежною
професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

3. Строк дії Договору – з дати його підписання та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не
пізніше ніж до «__»__________20__р.

4. Проценти за користування Кредитом за цим Договором є фіксованими та становлять ___________________________
процентів за кожен день користування Кредитом. Протягом строку кредитування, визначеного у цьому Договорі, проценти за
користування Кредитом нараховуються на залишок заборгованості по Кредиту, наявну на початок календарного дня, за
фактичне число календарних днів користування Кредитом, із урахуванням дня видачі Кредиту та дня повернення Кредиту.

5. Позичальник зобов’язаний повернути Кредит та сплатити Проценти за користування Кредитом із урахуванням наступних
умов:
5.1 Позичальник здійснює погашення заборгованості по Кредиту шляхом сплати обов’язкових щотижневих платежів щотижня

кожного/ї _______________, які він зобов’язаний здійснювати регулярно не пізніше дат, установлених графіком платежів, що
наведений у п.6 цього Договору.
5.2 Мінімальна сума обов’язкового щотижневого платежу для Позичальника визначається графіком платежів, що наведений у

п.6 цього Договору, але у будь-якому разі не може бути менше ____________________ гривень.

6. Позичальник зобов’язаний повернути Кредит та сплатити Проценти за користування Кредитом з урахуванням наступного
графіку обов’язкових платежів:
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7. У разі прострочення Позичальником строків сплати обов’язкових платежів, визначених цим Договором, Кредитодавець може
нарахувати штраф на суму прострочених загальних платежів у розмірі _____________________________________________
процентів за кожний календарний день прострочення, включаючи день погашення, виходячи із наявної суми прострочених
загальних платежів на початок календарного дня.

8. Недійсність окремих положень цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсність всього Договору та,
в будь–якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов’язання повернути кредитні кошти та інші платежі, передбачені
умовами цього Договору.

9. Цей Договір про надання кредиту та Правила надання грошових коштів у кредит разом складають єдиний документ (надалі –
«Договір») та визначають усі істотні умови надання Кредиту. Укладаючи цей Договір Позичальник підтверджує, що він
ознайомлений, повністю розуміє всі умови, зобов’язується та погоджується неухильно дотримуватись цього Договору (з
урахуванням Правил надання грошових коштів у кредит, текст яких розміщено на сайті Кредитодавця у розділі Публічна
інформація: https://bizpozyka.com/).

10. Позичальник підтверджує, що до укладання Договору отримав від Кредитодавця інформацію, вимоги надання якої
передбачені законодавством України, в тому числі ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг».

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВ «БІЗПОЗИКА»
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 624
п/р UA 76 300346 0000026503016388901 в ПАТ «Альфа-Банк»,
МФО 300346
Код ЄДРПОУ 41084239
тел. +38 (044) 364-62-95
e-mail: office@bizpozyka.com
сайт: www. bizpozyka.com

ЗА КРЕДИТОДАВЦЯ

___________________
(підпис)

м.п.

ПОЗИЧАЛЬНИК
ФОП
адреса реєстрації:
адреса проживання:
паспорт:
ІПН:
р/р
МФО
картка

ЗА ПОЗИЧАЛЬНИКА

___________________
(підпис)

https://bizpozyka.com/

