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зА
ТОВ КБIЗПОЗИКА)
l р. .,\lblO-ОЩ

.Щиректор
М. Крупела

Долаткова угола) з використанням iнформачiйно-

еного Законоv Украiни кПро e.leKTpoHHy,KoMeptlito>i. на

Дод,пткова угода
ло Щоговору ЛЪ про надання р.

(Електронна форма)

ll. Киiв _ Р,

l,овдриство з оБмЕЖЕноЮ вIдповlддльнlстЮ кБIЗНЕС ПоЗикА)). код сдр]lоУ _ 4|084239, в особi

. якии.]lс на пlдставl (надалi - Крелитолавець), та Фiзична особа-пiлприсмеuь

(рнокlIп _ (на,лil,лi - Позичапьник), укrlали чю !олаткову угоду до .Щоговору

та Позичаrьник пi.rтвер-лж1

:о f{ого вор\ про надання кре.лит1 Nч вiд

li\ та неспlачени\ процентiв за користr, uan* Гред,rо* становитi: гргL (дапi за тексто\,1 - Несплаченi проltенти); сi,пла нарахованоТ

- е; ._, ач еноТ Kolt ic jT сl,ановить: _____ грн, (-tal i за,гекстоNl -, Несп",lачена Комiсiя).

Креlито1авець та llозичаtьник домовились. lllo з дати укгlадення f{одатковоТуголи:

.:,, \1.rBe\ вик-lа-lени\ i /{оговорi.

] ] ii,сlя збi.lьшення cr лtи Кре,лит\. загаlьна с\ Nla отри\lаного (вiдповiдно до !оговорl, та !,оlатковоi vго_lи) та неповерн),тOго

iIс,з;lч,гt ьникL.\1 КреJит\ скJадати\,1е _*___,_, грн,

2.j Ija _lат\ \ к,lадення /],одатковоТ 1го;tи Несп.tаченi I]роLlеl-{ти. а також [{есtl;lачена Комiсiя вносяться до

До:атковоТ 1rо.rи) та tlijl,rягають сп;атi вi.lповi:ltlо :to Г-рафiкr п.,tатеiкiв.

Графiк1 п;атеiкiв (п.6

J. Коlriсiя за зrtitlr \ \loB .:IoI,oBop\ грtt

5. З дати \,кJадеllriя f{одаrксlвоТr го,lи встановлюсться наст\,llний I-рафiк п,tатежiв
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6, Кре.rито:авець та IIозича_льник,1оN4OвиJися. tц0 l дати )кладаннЯ rtici /{оrатковоj'rгоди, ;io l]оговор1' застосов),ються (с його невiд'с\,1ною

часi иною) Ilравила наданнЯ грошови\ KoLtlTiB ) кредиТ .|liзичниМ особаirt-пi.tпрИс]\,1ця]\,1 В рслакшiТ. яка затверд)Кена наказом директора

Кре_tитоlавuя Bir 22 червня 202 l року N9l 0-ОД (Hшali за TecTo\,l * Правила).

7. llозичаtыtИк пi:твер.rжlС. що BiH ознайом,пениЙ з Ц!авщацд" текст яких розtчtiщено на сайтi Кредитодавця. повнiстю розумiс Bci уltови" 1-х

,зrlicT. crTb. об'сrt зобов'язань,га пOгодж\,сться не\,\ильн0 дотри\1\,ватись Тх. та" BilnoBiJHo, уLпадас flo,raTKoBy 1,голу,

,t



8. ['liдписанням цiст Додатковот 1 голи l lозичальник пi.лтверlжrс. tцо до ),кJаlання Додатковоi vгоди отриьtав.вiд Кредитодавця iнформаuiю,

наlаннЯ якоi'пере:баЧенi законодаВствоv УкраiНи. зокреN{а переrбаче,,r:частиною др),|О"р ст. 12 ЗУ кПро фiнансовi послvги та державне

|*n *nno ринкiв фiнансови\ пос.:l\ г). а TaKO)l{ tlриьtiрник ]_]рзви.l. Luo розvitцснi на сайтi Кре-tитолавuя,

9. У разi прострOчення виконання зобов'язань за flоговором таrабо Долатковою \,годOю, Кредитодавеttь },laС право заlучати TpeTix осiб ;to

вреt,улювання простроченоi заборгованостi, в Tomtv чис.пi юридичнi та ko;lekTopcbki компанiт,

l0. Позичапьник надав Кредитодавшю (його.ловiреним особапл. r,а/або колекторськи]\,1 компанiям. таlабо TpeTiM особам) лозвiл телефонувати

та/або направ.lяти йоvl,iнформrаrtiйнi повiдом.пення. ви|\l0ги про. сп,лат\, та використовувати дJя цього бyдь-якi дос,гvпнi канали зв'язку з

lIозичаlьниKo\l. Btilючаючи те"лефон. ака\,нти. електронн) пошт\. l т.п.

] l, Гlозича_lьник Ha-lac зго.l} на пере.]ач\ iнфорlrаrriТ про )кладення ffoгoBop1 та !оiатковоТ уго.ltи. Тх 1,мови. стан виконання, наявнiсть

прtlстроченотзаборгованостiiаiiрозмiртретiмособалt.крiлtвипаlкiв,коJицепря]\{озабороненезаконом,

l2. Iншir ллови [оговор\ за,lишаються незшtiнними та обов'язковиN{и .lJtя Креlитоlавuя,t"а Гlозичаlьника,

lз. Юриrична адресата реквiзити Кредитодавttя та Позича:lьника:

Креди,годавець: Позичальник:

\4 iсшезнаrо-t;кен ня
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Пi.lписанО е.пектронниl\,| пiдписом одноразовиN,l i.tентифiкатором

п/р в

- Код СДРПОУ
'[елфон:

Веб-сайт

;}

р


