
ТИПОВА ФОРМА
дiс з 25 жовтня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕ
Наказом
вiд к23>

оВ (Бl3По3ИкА)
1 р. Ne23-0fl
flиректор
А.М. Крупела

Щоговiр ЛЬ

про надання к
(Споживчий кредит. Електронна

м. КиiЪ

ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖВНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (БIЗНЕС ПОЗИКА), кол СЩРПОУ - 41084239, в особi
який дiе на пiдставi Статуту (надалi - Кредитодавець), та

(РНОКПП , (надалi - Позича.пьник), уклали чей ,Щоговiр про надання кредиту з

використанням iнформачiйно-телекомlнiкацiйних систем, дистанцiйно, в елекгроннiй формi, в порядку передбаченому ЗаконОм

УкраiЪи кПро електронну комерцiю), на наступних yмoBilx:

1. Кредитодавець нада€ Позичальниlсу грошовi кошти в розмiрi
cTpoKoBocTi, поворотностi, платностi (надалi - Крлит), а Позичальник зобов'язу€ться повер}Iути Крелиъ сплатити проценти за

кфисlування Кредитом та комiсiю за йадання Крелиry у порядIry та на умовах, визначених Правилами надання споживчих кредитiв

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIIОВIМЛЬНIСТЮ (БIЗНЕС ПОЗИКЬ (надалi - Правила) та,Щоговором про надання Федиту
(надалi-Договiр).

Тип Крелиry:Кредит.
Строк крелиту:_.
Процента ставка: в день , фiксована.
Комiсiя за нцання Крелиry (лалi - Комiсiя):_ грн.

Загальний розмiр наланого Крмry:_ грн.
TepMiH дiТЩоговору:до _ р.

фiеrrговна игальна варгiсгь наданого Крлиry: _ грн.

фiекювна реальна рiчна прцентна ставка:_ прочентiв.

I_(iлi (мега) Крелиry: д.пя придбання ToBapiB (робiт, посlryг) дIя идоволення потреб, не пов'язаних з пiдприемницькою, незirлежною

професiйною дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв найманого працiвника. I]ей Крелит е споживчим кредитом.

2. Протягом строку кредитування процентна ставка за Кредитом (надалi - Проценти за корисryвання Кредитом), нараховуютюя на

зzlлишок заборiованостi по Кредиту, нirявну на початок кirлендарного д{я, 9 перiод фактичного користування Кредитом, iЗ

урахувtlнням дня видачi Крелиry та дня повернення Кредиry згiдно Графiку платежiв.

3.Графiк платежiв:

J\ъ

платежу Щата
залишокпо основнiй
cyMi крелиту

Прченти за
кOрисгування кредитOм
(l)

частковий платiж
основноТсуми
(2)

комiсiя за надання
Крелиту(3)

загальний
платiж
(1+2+3)

l
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4, У разi прострочення Позl,нальником дати сплати чергового платеlку визначеного Графiком платежiв, Кредитодавець ма€ ПРаВО

нараховувiIти штраф за кожний випадок такого порушення cTpoKiB сплат на початок наступного дня пiсля дня обов'язкОвОгО ПЛаТеЖУ,

визначеного Графiком платежiв, що встановлюсться у розмiрах, що наведенi нижче та вiдповiдно Розлiлу 5 [lравил.

У разi прострочки на l день, розмiр штрафу встановлюеться в розмiрi - _ % вiд загальноiсуми простроченоТзаборгованостi.У РаЗi
прострочки на2 днi,розмiр штрафу встановлюсться в розмiрi - _% вiд загальноТ суми простроченоТ заборгованостi.У разi
прострочки на 3 днi, розмiр штрафу встановлю€ться в розмiрi - _ % вiд загальноТсуми простроченоТзаборгованостi.
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Розмiр кожного окремого штрафу в залежностi вiд наявноТзагальноТсуми прострочених платежiв починаючи з 4 дня заборгованостi:

Розмiр загальноТ прострочки, грн. Розмiр штрафу. грн.

Сторони несуь вiдповiдальнiстъ за порушення умов ,Щоговору вiдповiдно до I]лвiльного кодексу УкраiЪи, Закону Украiни кПро

споживче кредитування) та lнших нормативно-правових акгiв законодавства УкраiЪи. У випадrсу порушення пРав ПОЗИЧаЛЬНИКа"

неналежного виконання чи невиконання ,Щоговору, Кредитодавець несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством УкРаiни, ПравилаМИ Та

цим ,Щоговором.

5. Позичальник мае право повнiстю або частково достроково повернуги кредит без будь-якоТ додатковоТ плати, пОв'яЗаноТ З

достроковим поверненням, У Tol"ty числl шляхом збiльшення суми перiодичних платежiв, про що BiH зобов'язаний повiдомити

Кредитодавця з оформленням вiдповiдного документа.

6. Позичальник ма€ право протягом 14 календарних днiв з дня укJIадення ,Щоговору вiдмовитися вiл,Щоговору без пояснення ПРИЧИН, У
тому числi в разi отримання ним грошових коштiв, про що зобов'язаний повiдомити Кредитодавця у письмовiй формi до закiнчення

вказаних 14 календарних днiв. В такому випадку Позичальник зобов'язаний протягом 7 календарних днiв з дати подання письмового

повiдомлення про вiдмову вiд,щоговору повернути Кредитодавцю грошовi кошти, одержанi згiдно з,щоговором, та сплатити проценти зil

перiол з дня одержання коштiв до дня ix повернення вкпючно за ставкою, встаноRIIеною пунlflом 1 цього Щоговору.

7. Позичальник пiдтвердсус, що BiH ознайомлений з ,Щоговором про надання кредиту та Правилами, текст яких розмiщено на сайтi

Кредитодавця, повнiстю розумiе Bci умори, tk змiст, суть, об'см зобов'язань та погодкусться неухильно дотримуватись ik, т4 вiдповiдно,

укJIадас ,Щоговiр.

8. ПозичальНик надаВ дозвiл КрепИтодавцЮ на збiр, обробrсу, зберiгання та поширення його персональних даних з метою оцiнки його

кредитоспроможностi, забезпечення виконання 
- 
зобов'язань за цим ,щоговором, iнформування про кредитоспроможнiсть та

дЬбросовiiнiСть, а такоЖ на передачУ в буль-який момент буль-яких персонilльних данюr Позичtlльника та iформаuiТ про уюTадення i

викЬнання цього Договору в буль-якiй формi буль-яким TpeTiM особам з метою захисгу прав та iHTepeciB Кредитодавця та повного

виконаннЯ зобов'язанЬ за циМ ,Щоговором, а також Позичальник надав дозвiл на вiдсryпленtш права вимоги за,Щоговором.

9. Пiдписанням цього,Щоговору Позичальник:

l ) налас Кредитодавшю (колекгорським компанiям, новому крелитору) дозвiл використовувати данi Позичальникц зff}наченi в ,Щоговорi

,u/або о*р."о повiдомленi Позичальником КредитодавIr}о у буль-якШ спосiб, зокрема, аJIе не виключно через Особистий кабiнет, а

також данi, якi законно отриманi Кредитодавцем з iнших дкерел;
2) пiлгверлtсус, що:
- обраними Позичальником для комунiкацiт та взасмодiт за цим ,щоговором засобами зв'язку е: телефонний (iнф_ормування за номерами

телфонiв будь-якими доступними каналами, в тому числi через SМS-повiдомлення, через сервiси.передачi даних (ViЬеr, WhatsApp, Ъlеgгdц

тощо) та 11IJIя(ом викорисгання програмного забезпечення або технолой без иrryчення праltiвникiв Кредитодавшя, новою кредитора,

колекгорськоТ компанir); елекгроннйй (з використанням елекгронноi адрси таlабо осфистого кабiнеry), пошювий (за апрсою

прживання/пербумння/рессгршli) ;

- yci обранi Позичальником засоби зв'язку с рiвноцiнними та жоден з них не визначений ПозичальникОм як прiОРиТеТНИЙ;

- надае дозвiл викориgювувати обрнi исоби зв'язlсу Кредrюдавцю (колекюрьким компанiям, новому крлllюру) дIя взасмодii при

вреryлюваннi простроrе"оi'заборгованоСтi з ПозичалЬником З дотриманняМ обмежень щодо взасмодiТ, якi визначенi в cTaTTi 25 Закону

Украihи кПро споживче кредrrуmння);
3) налас Кредитодавцю (колекторським компанiям, новому
Позичальником у разi, коли:

крелитору) дозвiл використовувати буль-якi iншi засоби зв'язку з

- взасмодiя з Позичальником не вiдбулася протягом двох робочих днiв iз дня першоТ спроби зв'язатися iз Позичальником через засiб

зв'язку, обраний Позичальником ; або
- номер телефону та iншi данi, наданi Позичальником i якi

дiйсними; або
використовуються для взасмодii за допомогою обраного засобу зв'язку, не с

- нема€ пiдтвердження вiдправлення текстових, голосових та iнших повiдомлень чеРеЗ

отримання Позичальником.

10. Пiдписанням цього.Щоговору Позичальник пiдтверддуе, що до ушадання.Щоговору отримав вiд Кредитодавця iнформацiю,

надання якоi передбаченi законодЬвством УкраТни, зокрема передбачену ст, 9 Закону УкраТни кПро споживче кр€дитування>, Паспорт

споживчого кред{ry, чrЕтиною друюю сг. 12 Закону Ущаii{l кпро фiнаrrсовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг)),

а також примiрник Правил (у формi електронного документа), цо розмiщенi на сайтi Кредитодавця.

l l. У разi прострочення виконання зобов'язань за,Щоговором, Кредитодавець мас право залучати TpeTix осiб до вреryлювання простроченоi

заборгованостi, в тому числi юридичнi та колекторськi компанiт, а Кредитолавець, новий колектор, колекторська компанlя ма€ право

з..рЬ"с, ло трчг;хобiО у порядvта На }'Ivloкlx, пеЁедбачеrпоrсг. 25 ЗаконуУryах{и кПро споживче кредиryмння),_з метою iнформування

про необхiднiсть виконання hозйчальниiом зобов'язань за .щоговором. Позичальник надас згоду на передачу iнформаuii про укJIацення

!Ъговору, його умови, стан виконання, наявнiсть простроченоi заборгованостi та iT рзмiр буль-яким TpeTiM особам, в юму числi його

близькимосбам,iздотриманнямвимогч.6с1.25 ЗаконуУr9аltикПроспоживчекредrrymння). )J

обраний Позичальником засiб зв'язку або t.x



Позичальник мае право на звернення до НБУ у разi пор},IIJення Крш.rю4lрuем таlабо колекюрською компанiею законодавсгва у ферi .

споживчого крештування, у юму числi порушення вимог щодо взасмодiiiз споживачами при вреryJIювашIi простроченоТзаборюваносгi
(вимог щодо сгичноТ поведiнlсt), а також на звернення до суry з позовом про вiлшкоryвання шкоди, завданоТ Позичiлльнш(у як споживачу у
прочесi вреryJIюmння простроченоi заборгованостi.

12. Щоговiр може бути змiнений таlабо припинений за вза€мною згодою CTopiH, а також в iнших випадкiх, Терелбачених чинним
законодавством УкраТни, .Щоговором та Правилами.

13, Невiд'емною частиною цього ,Щоговору с .Щодаток Jфl - Таблиця обчислення загальноТ BapTocTi кредиту лля споживача та реальноi рiчноТ
процентноТ ставки. Iншi умови цього правочину реryлюються Правилами, якi е невiд'смною частиною .Щоговору. Yci невреryльованi

[оговором правовiдносини CTopiH реryлюються законодавством УкраТни.

l4. Мiсцем виконанням цього .Щоговору е мiсчезнаходження Кредитодавця. Претензiiприймаються за адресою Кредитодавця.

l5. Юридична адроса та реквiзити cTopiH:

Кредитодавець: Позичальпик:

Мiсцезнаходження: адреса проживання:
г/р паспорт:
КодСДРПОУ: рнокпп
Телефон:
Веб-сайт Засоби зв'язку з Позичальником:
Лiцензiя, видана

Пiдписано елекtронним пiдписом одноразовим iлентифiкатором
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