
3aTBeppt<eHo наказом дирекгора
ТоВ кБl3НЕс по3Иl(A)

вiд 1'| лютого 2021 року N9 04-ОД

Введено в дiю 'l 1.02.2021р,

примlрний договlр
про надання коlлтiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту юридичнiй особi

(не е договором про споживче кредиryвання)

договlр м.
про недання кредиту

((_)) 20-р.

товАриство з оБмЕжЕною вIдповlдАльнlстю кБl3НЕс позикА),, код едрпоу - 41084239, в
з однiеТ сторони, таособi_, що дiе на пiдставi (надалi - Кредитодавець),

едрпоу в особi
що дiе на пiдставi ( надалi - Позичальник),

зареестрований за адресою: з iншоi сторони,
надалi разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона,

уклали цей,Щоговiр Ne про надання кредиry вiд 202_ року (надалi - flоговiр) про

м. КиТв

насryпне:
'|. Кредитодавець надае Позичальнику кредит в розмiрi гривень копiйок)

на умовах cTpoKoBocTi, поворотностi, платностi (надалi - Кредит), а Позичальник зобовhзуеться повернуги Кредит, сплатити
проценти за корисryвання Кредитом (процентну ставку, ви3начену цим ,щоговором) у порядку та на умовах, визначених цим
,Щоговором.

Кредитодавець перераховуе Кредит на рахунок Позичальника: Nc

кредитодавець зобов'язуеться надати По3ичальниковi Кредит на умовах, передбачених цим !оговором, а також виконувати
iнtлi зобов'язання, передбаченi цим,щоговором та чинним законодавством Украi'ни, та мае право вимагати вiд Позичальника
своочасного здiйснення платежiв вiдповiдно до цього ,щоговору, а також iншi права передбьченi цим пщоговором та чинним
законодавством Украiни.

по3ичальник зобов'язуеться повернути Кредит, сплатити проценти за корисryвання Кредитом (процентну ставку, визначену
цим,QоговоРом) у порядКу та на умовах, визначениХ цим ,ЩоговоРом, а такоЖ виконувати iншi зоъЬв'язаннЪ, передбаченi циЙ
,щоговором та чинним законодавством Украiни, та мае право вимагати вiд Кредитодавця досryпу до iнформацiт з пiтань надання
фiнансових послуг, а також iншi права передбаченi цим,Qоговором та чинним законодавством Украiни. 

'

кредит, наданий Кредитодавцем Позичальнику, забезпечуеться BciM налеlкним Позичальнику майном, коштами та активами,
що належать йому на правi власноgтi, не 3важаючи на термiни, коли i як вони були придбанi, i на якi може бути звернено
стягненнЯ в порядку, встановленому законодавством Украiни.

202_ року. Кредит надаеться строком на _( ) календарних днiв, де
першим днем 0 дата списання коштiв 3 рахунку Кредитодавця L_ 202_ року). Кредит надаеться Позичальнику з
метою реалiзацiТ будь-якоi законноТ мети Позичальника, пов'язаноi з його стаryтною та господарською дiяльнiстю.

202_р, включно.
4. Процента ставка за кредитом е фiксованою (надалi - Проценти за корисryвання Кредитом) та становить

ЦiЛИХ _ ДеСятих) процентiв рiчних. Протягом строку кредиryвання, визначеного у цьому !о-говорi,
проценти за корисryвання Кредитом нараховуються на залишок заборгованостi по Кредиry, наявний на почjток календарного
дня, за факгичне число календарних днiв корисryвання Кредитом, iз урахуванням дня видачi Кредиry та дня повернення
Кредиry.
5. Позичальник зобов'язаний сплатити

Увипадкy,якшooстaннiЙдeньcтpoкyкopиcryBанняКpeдитoм,чидатаonлaтизгiдio
на вихiдниЙ (святковий, неробочий) день, тО кошти повиНнi бутИ перерахованi на рахунок Кредитодавця в перший робочий день,
що слiдуе за таким вихiдним (святковим, неробочим) днем.

ПоверненнЯ Кредиry та сплата процентiв здiйснюються шляхом безготiвкового перерахування коштiв рахунок Кредитодавця
в , мФо

УвипадкyпpoстpoЧeнняcплатиПpoцeнтiвта/абoКpeдиryпoгашeннязаoopг@йcнюeтьcяyтакiй
черговостi:
у першу черry - вiдшкодовуються витрати Кредитодавця, пов'язанi з поверненням виданого Кредиry (судовi витрати, витрати на
державного/приватного виконавця тощо) ;

у друry черry - нарахована Кредитодавцем штраф - у разi ii нарахування;
У ТРеТЮ ЧеРry - ПРОСТРОченi Проценти за корисryвання та прострочена основна сума Кредиry;
у четверry черry - Проценти за корисryвання Кредитом; 

,L



у п'яry черry - основна сума Кредиry.
6. У разi прострочення Позичальником cTpoKiB сплати Процентiв таlабо повернення Кредиry, визначених цим !оговором,
Кредитодавець може нарахувати штраф на суму прострочених 3агальних платежiв у розмiрi 0,5% (нуль цiлих п'ять десятих)
процентiв за коlкниЙ календарниЙ день прострочення, включаючи день погашення, вихомчи iз наявноI суми прострочених
3агальних платежiв на початок календарного дня.
7. ПозиЙальник мае право вiдмовитись вiд одержання Кредиry частково або в повному обсязi до дня надання Кредиry,
ПОЗичальник мае право достроково повернуги наданий Кредит повнiстю або частково, повiдомивши про це Кредитодавця за 2
(два) робочих дня.
8. Кредитодавець мае право: перевiряти фiнансовий стан Позичальника; вимагати дострокового повернення Кредиry, сплати
наРахОВаних Процентiв та iнших платеlкiв, вiдповiдно до умов цього,Щоговору, у випадку: надання Позичальником пiдроблених
документiв та/або документiв, що мiстять неправдивi або неповнi вiдомостi, та/або недостовiрну iнформацi, реорганiзацiТ,
лiквiдацii, порушення справи про банкругство Позичальника, а також у випадку прострочення сплати Процентiв або порушення
графiку погашення Кредиry (п.5 цього !оговору) бiльше нiж на 'l0 (десять) робочих днiв.
9. У разi невиконання чи неналежного виконання cBoiХ зобов'язань за цим ffоговором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть у
вiдповiдностi iз чинним 3аконодавством Украiни. Порушенням,Qоговору е його невиконання, часткове невиконання, виконання з
порушенням cTpoKiB або будь-яке iнше неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змiстом цього
!оговору. Bci спори, розбiжностi та вимоги, якi виникають при виконаннi цього !оговору або у зв'язку з ним, або випливають з
нього та становлять предмет спору, пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв або в судовому порядку.
10. 3мiни до ffоговору вносяться шляхом укладення додаткових угод, якщо TaKi змiни не е використанням права Позичальника
чи Кредитодавця, якi чiтко визначенi ,Щоговором. 3MiHa або розiрвання ,Щоговору допускаеться лише за згодою CTopiH, якщо iнше
не встановлено цим,Щоговором або законом. Сторони зобов'язуються повiдомляти одна однiй про Bci змiни, якi вiдбулися або
вiдбудугься у майбрньому та можуть вплинути на виконання чи належне виконання умов цього,Щоговору протягом п'яти робочих
днiв з моменry змiн або коли сторона .Щоговору дiзналась про майбутнi змiни.
1'l . Недiйснiсть окремих положень цього .Щоговору, встановлена рiшенням суду, не мае наслiдком недiйснiсть всього ,Щоговору
та, в будь-якому разi не звiльняе Позичальника вiд грошового зобов'язання повернуги кредитнi кошти та iншi платежi,
передбаченi умовами цього,Щоговору.
12. Укладаючи цей flоговiр Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений, повнiстю розумiо Bci умови, зобов'язуоться та
погоджуеться неухильно дотримуватись цього Договору (з урахуванням Правил надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнансового кредиry юридичнiй особi, текст яких розмiщено на сайтi Кредитодавця у роздiлi Публiчна iнформацiя:
http s : //bizpozyka. слоm0.

13. Позичальник пiдтверджуе, що до укладення,Щоrовору отримав вiд Кредитодавця iнформацiю, вимоги надання якоi
передбаченi 3аконодавством УкраТни, в тому числi ч.2 ст.'12 3У <Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв
фiнансових послуг).
14. l-|ей flоговiр всryпае в силу з моменry його пiдписання Сторонами i дiе до _ 202_року,авчастинi

''невиконаних зобов'язань до повного виконання Сторонами !оrовору взятих на себе зобов'язань за цим,Щоговором.
15. ЩеЙ договiр уtоадений удвох примiрниках, кожний з яких мае однакову юридичну силу, по одному примiрнику для кожноТ
сторони.

МlСЦЕ3НАХОДЖЕННЯ, РЕКВlЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOP|H:

КРЦИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК

м._, вул._, буд._, офiс
п/рUА в_((_))!
мФо 

-

Код еДРПОУ
тел.

Код еДРПОУ.

g.mail:
сайт:

ЗА КРЦИТОМВЦЯ

ЗА ПОЗИЧАЛЬНИКА

Позичальник _ ((

отримання одного оригiнального примiрника цього,Щоговору,
додаткiв до нього та примiрника Правил надання грошових коштiв
у кредит.

м.п.
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