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

ТИПОВИЙ ДОГОВІР № _____________________
ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ

(Споживчий кредит. Електронна форма)

м. Київ _____________________ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА», код ЄДРПОУ – 41084239, в особі Директора      
Крупели Анни Михайлівни, який діє на підставі Статуту (надалі – Кредитодавець), та
___________________________ (ідентифікаційний номер - ___________________), (надалі - Позичальник), уклали цей Договір 
про надання кредиту з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, дистанційно, в електронній формі, в порядку 
передбаченому Законом України «Про електронну комерцію», на наступних умовах:

1. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти в розмірі __________________ грн. (______________ грн.) 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 про надання кредиту та Правилами надання 
споживчих кредитів (надалі – Договір).
Тип Кредиту: Кредит.
Строк кредиту: _________ тижнів.
Процента ставка: в день ___________ , фіксована.
Загальний розмір наданого Кредиту: ___________ грн.
Термін дії Договору: до «__»__________20__ р.
Орієнтовна загальна вартість наданого Кредиту :_____________грн.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка : ______________ процентів.

2. 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.

3. Графік платежів:
№

платежу
Дата Залишок по

основній сумі
кредиту

Проценти за
користування
кредитом

(1)

Частковий платіж
основної суми

(2)

Загальний
платіж
(1+2)

Усього

4. У разі прострочення Позичальником дати сплати чергового платежу визначеного Графіком платежів, Кредитодавець має право
нараховувати штраф за кожний випадок такого порушення строків сплат на початок наступного дня після дня обов’язкового
платежу, визначеного Графіком платежів, та встановлюється у розмірах, що наведені нижче та відповідно Розділу 5 Правил
надання споживчих кредитів (надалі - Правила):

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 Розмір штрафу.
__________________________ ____________

__________________________ ____________

__________________________ ____________

__________________________ ____________

__________________________ ____________

5. Позичальник має право повністю або частково достроково повернути кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з
достроковим поверненням, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, про що він зобов’язаний повідомити
Кредитодавця з оформленням відповідного документа.

6. Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з Договором про надання кредиту та Правилами, текст яких розміщено на сайті
Кредитодавця https://bizpozyka.com/, повністю розуміє всі умови, їх зміст, суть, об’єм зобов’язань та погоджується неухильно
дотримуватись їх, та, відповідно, укладає Договір.

7. 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, а також Позичальник надав дозвіл на відступлення права вимоги за
Договором, при цьому без особистого повідомлення Позичальника про таку обробку, передачу чи відступлення.

https://bizpozyka.com/


8. 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.

9. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що до укладання Договору отримав від Кредитодавця інформацію,
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».

10. Інші умови цього правочину регулюються Правилами, які є невід’ємною частиною Договору. Усі неврегульовані Договором
правовідносини Сторін регулюються законодавством України.

11. Місцем виконанням цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця. Претензії приймаються за адресою Кредитодавця.

12. Юридична адреса та реквізити сторін:
Кредитодавець: Позичальник:

_________________________________________________
Місцезнаходження: _________________________________
п/р UA _________________________ в ___________________,
Код ЄДРПОУ: _________
Телефон: ______________
Веб-сайт ______________________
Ліцензія, видана ______________________________

___________________________________________
адреса проживання: __________________________
паспорт: ________________________________
ІПН _________________________________

https://bizpozyka.com/
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Додаток №1

до Договору №________________ про надання кредиту від _________________

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки
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