
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора ТОВ «БІЗПОЗИКА»
від 30 червня 2020 року №_______

ТИПОВИЙ ДОГОВІР № «__»
ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ

(Споживчий кредит)

м. Київ «______________»р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА», код ЄДРПОУ – 41084239, в особі
«______________», який діє на підставі Довіреності (надалі – Кредитодавець), з однієї сторони, та
«______________» (ідентифікаційний номер - «______________») (надалі - Позичальник), з іншої сторони,
надалі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона, домовились про викладене нижче:

1. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти в сумі «______________» грн. (далі – Кредит) на умовах
строковості, зворотності, платності, а Позичальник приймає та зобов'язується повернути Кредит та сплатити проценти
за користування Кредитом, та інші передбачені Договором платежі, на умовах, визначених цим Договором.
2. Укладення Договору не пов'язано з необхідністю отримання Позичальником додаткових чи супутніх послуг
Кредитодавця, кредитного посередника або третіх осіб.
3. Кредит надається Позичальнику для придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення власних потреб, не
пов’язаних з підприємницькою діяльністю, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого
працівника.
4. Строк кредиту: «______________» тижнів.
5. Процента ставка: в день «______________», фіксована.
6. Загальний розмір наданого Кредиту: «______________»грн.
7. Термін дії Договору: до «__»__________20__ р.
8. Орієнтовна загальна вартість наданого Кредиту : «______________» грн.
9. Орієнтовна реальна річна процентна ставка : «______________» процентів.
10. Протягом строку кредитування процентна ставка за Кредитом (надалі – Проценти за користування Кредитом),
нараховуються на залишок заборгованості по Кредиту, наявну на початок календарного дня, за період фактичного
користування Кредитом, із урахуванням дня видачі Кредиту та дня повернення Кредиту згідно Графіку платежів.
11. Графік платежів:

№ платежу Дата Залишок по
основній

сумі кредиту

Проценти за
користування
кредитом

(1)

Частковий платіж
основної суми

(2)

Загальний
платіж
(1+2)

Усього
12. Погашення Кредиту та процентів за користування Кредитом та інших платежів, передбачених Договором,
відбувається в такому порядку (включаючи випадки недостатності суми здійсненого платежу для виконання
зобов'язання за Договором у повному обсязі):
1) у першу чергу - прострочена сума Кредиту та прострочені Проценти за користування Кредитом;
2) у другу чергу - сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу – неустойка (штраф) та інші платежі передбачені цим Договором.
13. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на
поточний рахунок Кредитодавця у строк відповідно до графіку платежів, встановлений Договором про надання кредиту.
Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати Процентів за користування кредитом та інших
платежів, передбачених умовами Договору при безготівкових розрахунках вважається – дата зарахування коштів на
рахунок Кредитодавця.
14. У разі прострочення Позичальником строків сплати обов’язкових платежів, визначених Графіком платежів,
Кредитодавець може нарахувати штраф за кожний випадок порушення строків сплат. Штраф за кожний випадок
нараховується окремо в залежності від наявної загальної суми прострочених платежів на початок наступного дня після
дня обов’язкового платежу, визначених Графіком платежів цього Договору, та встановлюється у розмірах що наведені
нижче.

- У разі прострочки на 1 день, розмір штрафу встановлюється в розмірі - «______________»% від загальної суми
простроченої заборгованості;

- У разі прострочки на 2 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі - «______________»% від загальної суми
простроченої заборгованості;



- У разі прострочки на 3 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі - «______________»% від загальної суми
простроченої заборгованості.

Розмір кожного окремого штрафу в залежності від наявної загальної суми прострочених платежів починаючи з 4 дня
заборгованості:

Розмір загальної прострочки, грн. Розмір штрафу, грн.
«______________» «______________»
«______________» «______________»
«______________» «______________»
«______________» «______________»
«______________» «______________»

15. Сукупна сума неустойки (штраф), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Договору, не
може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за
домовленістю сторін.
16. Права та обов’язки Позичальника:
16.1. Позичальник має право:
16.1.1. Достроково повернути Кредит (повністю чи частково) і сплатити Проценти за користування Кредитом.
16.1.2. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору про споживчий кредит
відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, сплативши
проценти за фактичний час користування Кредитом.
16.1.3. Отримувати інформацію з питань надання йому фінансових послуг Кредитодавцем, щодо послуг, які може
надавати Кредитодавець, та іншу інформацію, право на отримання якої визначено чинним законодавством України.
16.2. Позичальник зобов’язаний:
16.2.1. Надати Кредитодавцю усі необхідні документи для укладення Договору та достовірну інформацію щодо себе,
свого фінансового стану.
16.2.2. Позичальник зобов'язується повернути Кредит, сплатити Проценти за користування кредитом та інші платежі
передбачені Договором до закінчення терміну його дії.
16.2.3. Оновлювати свої персональні дані, надані Кредитодавцю, шляхом повідомлення їх Кредитодпавцю по телефону,
через Особистий Кабінет або надіславши відповідне повідомлення на адресу Кредитодавця (в тому числі електронну),
не пізніше 3-х календарних днів з дня виникнення таких змін.
16.2.4. Виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором.
16.2.5. Маючи намір відмовитись від Договору, протягом 14 календарних днів, повідомити про такий намір
Кредитодавця у письмові або електронній формі до закінчення строку вказаного у цьому пункті та у відповідності
Закону України «Про споживче кредитування». Протягом семи календарних днів з дати подання письмового
повідомлення про відмову від Договору, Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, згідно з
цим Договором, та сплатити проценти за користування кредитом за період з дня одержання коштів до дня їх повернення
Кредитодавцю
16.2.6. При достроковому повернення Кредиту (повністю або частково) Позичальник має повідомити Кредитодавця про
свій намір дострокового повернення Кредиту з оформленням відповідного документу.
16.2.7.Використовувати Кредит на цілі (з метою), зазначені в Договорі.
17. Права та обов’язки Кредитодавця.
17.1. Кредитодавець має право:
17.1.1. Відтермінувати видачу Кредиту у разі відсутності технічної можливості перерахувати Позичальнику кошти на
його банківський рахунок до усунення відповідних технічних перешкод.
17.1.2. В разі відсутності технічної можливості у Кредитодавця надати Кредит шляхом безготівкового перерахування
суми Кредиту на поточний (картковий) рахунок з використанням реквізитів платіжної картки яку надав Позичальник,
Кредитодавець може звернутися до Позичальника щодо заміни наданих реквізитів поточного (карткового) рахунку на
інший поточний (картковий) рахунок Позичальника для перерахування суми Кредиту.
17.1.3. Вимагати від Позичальника повернення суми Кредиту, Процентів за користування Кредитом, неустойки (штрафу)
у разі їх нарахування та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених Договором.
17.1.4. Укласти Договір відступлення права вимоги за відповідним Договором про надання кредиту з будь-якою
третьою особою без погодження з Позичальником.
17.2 . Кредитодавець зобов’язаний:
17.2.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладення Договору надати Кредит шляхом безготівкового
перерахування суми Кредиту (можливо перерахування суми Кредиту декількома транзакціями) на поточний (картковий)
рахунок з використанням реквізитів платіжної картки відкритий на ім’я Позичальника або по реквізитам рахунку
відкритий на ім’я Позичальника, або шляхом отримання Позичальником грошових коштів готівкою через касу банку чи
небанківської фінансової установи, що є партнерами Кредитодавця .
17.2.2. Прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за Договором (у тому числі дострокове), як частинами, так і
у повному обсязі.
17.2.3. На вимогу Позичальника надавати інформацію, щодо послуг, які надає Кредитодавець, а також право на
отримання яких визначено чинним законодавством України.



17.2.4. Кредитодавець не встановлює Позичальнику будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням кредиту.
18. Позичальник підтверджує, що відсутні обставини, що створюють ризик неналежного виконання умов Договору
(відкриті судові та/або виконавчі провадження щодо стягнення майна з Позичальника тощо), про які він не повідомив
Кредитодавця; він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів про обмеження його у дієздатності чи
визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами; він не перебуває під
впливом тяжких для нього обставин, що змушує його укласти цей Договір; його волевиявлення є вільним та відповідає
його внутрішній волі; він чітко усвідомлює всі умови Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману; він
вважає умови цього Договору вигідними для себе; на день підписання Договору відсутні будь-які судові провадження
(спори), розслідування з боку правоохоронних та/або контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно
впливати на фінансовий стан та платоспроможність Позичальника; вказаний ним (з метою отримання кредиту)
поточний (картковий) рахунок належать саме йому і треті особи не мають до нього доступу; діє за згодою другого із
подружжя.
19. Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Кредитодавця до укладення Договору в письмовій формі надання якої передбачені законодавством
України, зокрема передбачену ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування», Паспорт споживчого кредиту,
частиною другою ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
- інформація про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані Кредитодавцем виходячи із
обраних Позичальником умов кредитування;
- Позичальником отримано всі пояснення, необхідні для оцінки умов отримання Кредиту та наслідків невиконання
Позичальником зобов'язань за цим Договором;
- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує
правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.
20. Підписання Позичальником цього Договору є підтвердженням, в тому числі, того, що Позичальник до укладення
Договору отримав в письмовій формі інформацію, вказану вище, а також один з оригіналів Договору одразу після його
підписання.
21. Позичальник не має права відступати або іншим чином передавати будь-які із своїх прав, передавати обов’язки або
переводити борг за Договором без попередньої письмової згоди Кредитодавця.
22.Позичальник підтверджує, що вказаний ним (з метою отримання кредиту) поточний (картковий) рахунок належать
саме йому і треті особи не мають до нього доступу;
23. Позичальник надав дозвіл Кредитодавцю на збір, обробку, зберігання та поширення його персональних даних з
метою оцінки його кредитоспроможності, забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором, інформування про
кредитоспроможність та добросовісність, а також на передачу в будь-який момент будь-яких персональних даних
Позичальника та інформації про укладення і виконання цього Договору в будь-якій формі будь-яким третім особам з
метою захисту прав та інтересів Кредитодавця та повного виконання зобов’язань за цим Договором.
24. Позичальник надав Кредитодавцю (його довіреним особам та/або третім особам) дозвіл телефонувати та/або
направляти йому інформаційні повідомлення, вимоги про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні
канали зв'язку з Позичальником, включаючи телефон, акаунти, електронну пошту, і т.п.
25. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно чинного законодавства України.
26. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених змістом Договору.
27. Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за користування кредитом,
має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей,
визначених у Договорі.
28. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору та
невиконання Договору, яке мало місце під час дії Договору.
29. У разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів за користування кредитом щонайменше
на один календарний місяць, Кредитодавець має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав,
в повному обсязі.
30. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або
частково Договору або виникають в процесі виконання Договору або пов’язанні з ним, а також з будь-яких інших
питань, що стосуються Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
31. Якщо Сторони не можуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується згідно законодавства України.
32. Зміни до Договору вносяться за взаємною згодою Кредитодавця та Позичальника шляхом укладення Додаткових
угод до Договору, якщо такі зміни не є реалізацією прав Позичальника чи Кредитодавця, які чітко визначені Договором,
Правилами надання споживчих кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС
ПОЗИКА» або законодавством України.
33. Недійсність окремих умов укладеного Договору або Додаткової угоди, встановлена рішенням суду, не має
наслідком недійсності всього Договору або Додаткової угоди, та у будь-якому разі не звільняє Позичальника від
зобов’язання повернути Кредит та сплатити Проценти за користування Кредитом, неустойку(штраф), інші платежі - за
наявності.
34. Цей Договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
35. Позичальник має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законодавстві України. При



необхідності отримання копії Договору Позичальник може звернутись з оформленням відповідного документу на
отримання копій таких документів до Кредитодавця відповідно до вимог законодавства. Правила надання споживчих
кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА» Кредитодавця зберігаються
та оновлюються на Сайті Кредитодавця та на інформаційних стендах в Філіях Кредитодавця.
37. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України та
Правилами надання споживчих кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС
ПОЗИКА».

Юридична адреса та реквізити сторін:

Кредитодавець: Позичальник:
«______________»
Місцезнаходження: «______________»
п/р UA «______________» в «______________»,
Код ЄДРПОУ: «______________»
Телефон: «______________»
Веб-сайт «______________»
Ліцензія, видана «______________»

Підпис______________/_______________М.П

«______________»
Адреса проживання: «______________»
паспорт: «______________»,
виданий «______________»
ІПН «______________»

Підпис_______________________
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