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Щоговiр N
про надання
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м. КиiЪ

ТОВАРИСТВ0 З ОБМЕЖЕНОЮ ItIдповlДдльнIстЮ кБlЗНЕС Позикд), кол С!РПоу - 4I084239. в особi

який дiс на пiдставi (наrалi - Крелитодавець), та

i - Позичальник),ano""*), , лругоТ сторони. надалi разом - Сторони,

uеиЩoгoвipпрнйанЫкpеДиryзBикopиcTаннямiнфopмацiЙнo.телекoмyнiкаrriЙнихсисTеМ,
дистанцiйно, , aп.*rроrriй формi. в порядi(у пер.лбuчaпо"у Законом УкраТни кПро електронну комерцiю), на насryпних умовах:

l. кредитодавець нада€ позичальнику гроtчовi_кошти в розмiрi _.______.______ _грн, [__- гРН.) На ЗаСаДаХ cTPoKoBocTi, ::':P]:::]l
платностi (налалi - крйii. . поrrrЬrпr* зобоu'rrусТr.я повсрrrуrи Кредит, сгlлаппlл проценти за користування Кредитом та комlсlю

за надання Крелиry у порядку та на умOвах, ur,пuчЁпr* чим фгЬворOм про на41!11ýцеёиry (Споживчий кредит, Електронна форма,

GetFin) (надалi - !оговiр) та llраIlиllами надання споживчих крелитiв товдриствЬм j оьмвжЕною вIдповIдАльнIстю

кБIЗНЕС ПOЗИКА) (налалi - Правила).

Тип Крелиту: Крелит,

Строккрелиry:*--.
Прочента craBKa: Йr;--, фiксt,вана, Комiсiя

занадання Крелиту (лалi - Комiсiя): _-.-- грн,

Загальний розмiр наданого Крелиry:_--- грН.

TepMiH .лiiЩоговору:д0 _-.---- рl
OpicHToBHa заftцьна варгiсгь наданого Крелиry: 

-- 

грт,

OpicHToBHa реiLпьна рiчна прочентна ставl,а: __.-- процентlв,

Щiлi(мета) Крелиту:лля придбанНЯ TOBal,iB (робiт, послуг) для задоволення потреб. не пOв'язанихз пiдгIрисмницькою, незалежною

,i.О..iИrЬ" дirrrri.rО абЬ виконанНям о5ов;язкiВ найманогО прачiвника. L{ей Крелит € спо)кивчим кредитOм,

1.1, Крелитолавець зобов'язаний протяtэм З робочих днiв з дня у}glадення flоговор), надати Позичальнику Крелит в cyMi

_.pn.". ypu"yuunnr" зобов'язань Позичальника по сплатi KoMiciT, в наступномУ поряДку:

-сyМакoштiвуpoзмipi_-ГpH.,ШЛяxOмбезгo'гiвкoвoГOПеpекaзyкoштiв(oднiсюабoДекiлькoматpанзакЦiями)на
поючний (картковий) рахунOк Позичальн, tKa;

- сума коштiв у розмiрi грн.. шляхом утримання m направлення КредитоДавцем вказаНоТ сумИ на оплатУ KoMiciT, З

урахуванням п. 1.2. Щоговору.

1.2. З метоЮ оплатИ KoMicii ПозичальниК доруча€ КредитодавЧю утриматИ суму KoMicif З]l!ахунок суми Кредиту, шо пiллягас наданню

Позичальнику за цим [оговором. Позичаlьник у.йоrпо_. та погоджуеться з тим, що пiсля Ъплu,Й KoMiciT сума коштiв Крелиту, що

буле лоступна йому для використання пiс,tя annuш KoMiciT r*anr,"" на розмiр KoMiciT Крсдитодавця,

2. Протягом строку кредитування проценtна ставка за Кредитом (налалi - Проuенти за корисryвання Кредиrом), нараховуються на

залишок заборгованостi по Крелиry, наявну на початок календарного дня, за п.рiол фактичного користування Кредитом, lз урахуванням

дня видачi Крслиту rч дп, no"p,e,n, Крел"у згiлно Графiку платежiв,

3.Графiк платежiв:
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4, У разi прострочення Позичальником дати сплати чергового платежу визначеного Графiком платежiв, Кредитолавець ма€ право

нарахЪвуваiИ штраф за кожний випадOк такOг0 порушення cTpOKiB сплат на пOчатOк наступнOг0 дня пiсля дня обов'я3кOвOго платежу,

визначенt,го Графiком платежiв, що встанOвлюеться у розмiрах, шо наведенi нижче та вiдповiдно РоздiлУ 5 1Щд=t.
У разi простРоч*, ,u l день, розмiР штраф,l встановлю€Ться в розмiрi - _ % вiд загальноТсуми простроченоТзаборгованостi.

У разi фосiрочки на 2 лнi, рЬзмiр'rrрuфу встановлюсться в розмiрi - _ 96 вiд загальноI суми прOстрOченоТ заборгованостi.

У разi пiостРочки на З лнi, розмiР rrlrЁчфУ встановлюсТься в розмiрi - _ % вiд загальноТсуми tlростроченоТзаборгованостi.

PoЪMiP *олrо.О окремогО uiтрафУ в залежностi вiд наявноiзаiальноТсрrи прострочених платежiв починаючи з 4 дня заборгованостi:

5. Позичальник ма€ право повнiстю або частково дострокOво пOвернути крелит без буль-якоТ лолатковоТ плати, пilв'язаноТ з достроковим

поверненняМ. у томУ числi шляхОм збiльшенН, ,у*' перiоличниi платежiв, про шо BiH зобов'язаний повiломити Кредитодавця з

оформлен ням вiдповiдного дOкумента.

6. Позичальникма€правOпрOтяГом l4каrендарнихлнiвздняукJIадення,Щоговорувiдмовитисявiд!оговорубезпоясненняпричин,у
тому числi u разi оrримання ним грOшових *оrть про шо зобов'язаний повiдомйти Кредитодавця 1, письмовiй формi до закiнчення

u**unr* l4 Йенларних днiв, В такому випадку Позйчальник зобов'язаний протягOм 7 календарних днiв з дати подання письмового

nnrioo*n.rn' npo вiлмову вiд [оговоруъоrерпуi' Крелитодавцю грошовi кOшти, одержанi згiдно з Щоговором. та сплатити проценти за

перiол з дп, одф*uппя кЬштiв до дня f" поu.рr.пrя вкIючно за ставкою, встановленою пунктом l цього.Щоговору,

7. Позичальнgц пiдтверджу€, шо BiH ознайэмлений з,Щоговором та Правилами, текст яких розмiщено на сайтi R'редитолавuя, повнiстю

poryria u.i y"bu,1. т*,йirr, aуrо, об'€М зобtlв'язанЬ та погодriу€ться неухильно дотримуватись ti. та, вiItповiдно, vкJIада€ [оговiр,

8. Позичальник надав лозвiл КрелитOдавцю на збiр. обробку, зберiгання,га поширення .иоlо 
персональних дан}tх з метою оцiнки його

кредитOспроможностi, забезпёчення ви}.онання 
'зобов'язань за цим flоговором, iнфрмування пр0 . 

крэдитоспроможнiсть та

добросовiснiсть, а такоЖ на передачУ в буль-який момснТ буль-яких n.p.on-rnr* дuпr* i-Io.rraПonr*a та iнфrlрмаuii про уклалення i

викOнання цrого догоuору'r'tiуоi-Йiй ф,lрмi буль-яким TpeTiM особам з метою захисту прав та iHTepeciB ЦРеЛИТОЛаВuЯ 
Та ПОВНОГО

виконаннЯ зобов'язанЬ aч'ц"" До.оrоро", ,'ru*оЙ Позичалыtик tlадав дозвiл на вiдсryплення права ви]!tоги за.Щоговором,

9, ПiдписанНям цьогО ЩоговорУ ПозичапьниК' 
uio* uлоп"ч кпепитопч' 4данi Позичальника, зазначенi в.Щоговорi

l) налас Кредитодавцю (колекторським кOмпанiям" новому крелитору) дозвiл використовуватl

таlабо окремо поuiдо"лепi Поrrrьrпr*ом Кредитодuru, У булr-rкйспосiб, зо*рейu, i}ле не виlшючн0 через Особистий кабiнет, а також

данi, якi iakoHHo отриманi Крелитодавчем з iнших дкерел;

])#'frTliЖrfrlrrnr*o" для KoMyHiKauiT та взасмодiт за Ltим /{оговором засобами зв'язку .::.j:9":11:l:lЧ:tУУ*Ння за номерами

телефонiВ будь-якимИ доступнимИ каналами.,i""Y.,r.ri u.pbi SмS'-повiдоМлення, через сервiси перелачi ланих (ViЬеr, WhatsApp,

теlеgrаm, тощо) та шляхом використання npo.pu"rb.o забезпьчення або технологiй без залучення працiвникiв Кредитодавця, нOвого

кредитора, колекторськоi компанiТ;; електрЬнний (з використанням електронноТ адреси та/або особистого кабiнеry), поштовий (за

uлр"оо проживання/,:r9.ул,лтуlт:::rт}. 
их не визначений Позичальником як прiоритетний;

- yci обранi ПозичальниКом засобИ зв'язкУ € рlвнOцlнниМи та жоден з Н 
iям, новому крели.гору) для взасмодii при

- tlада.'дозuiл використоВувати обранi засOбИ зв'язкУ Крелlrтолавuю (колекторСьким кOмпаН] 
' в cTaTTi 25 Закону

,рфоuurпi просiройоI заборгованостt з Позичальником з дотриманням обмежень щодо взаемодIl, якl визначенl

УкраТнИ кПро спожиВче кредиryвання)l 
ТоРУ) дозвiл використовувати будь-якi iншi засоби зв'язку з

з) налас Креди,годавчю (колекторським компанlям, новому креди

ч#Jffi,#l',ТJlf#,rl'#м не вiлбулася протягом двох робочих днiв iз дня першоi спроби зв'язатися iз Позичальником через засiб

зв'язку' обраний ПозичальниКом; абО 
LникпI\, i якi пикопистов " 

, допомогою обраного засобу зв'язку, не с
- по"Ёр телефону та iншi данi, наданi Позичальником i якi використOвуються для вза€модll за

ДiЙСНИМИl абО 
рiпппяппення текстови повiдомлень через обраний Позичальником засiб ЗВ'ЯЗКУ абО ii

- нема€ лiдтвердження вiдправлення текстових, гOлOсOвих та Iнших

0тримання Позичальником.

Розм ip загальнrlТ прострочки, грн. Розпriр штраф1. грн.



l0. Пiдписанням цього .ЩоговорУ Ilозичальник пiлтверлжус" шо доJкладання ЩоговорУ отримаВ вiл Крелитолавrш iнформацiю, надання

якоi перелбаче"i за*оподuuством УкраТнr, .,о*р""iп.рЬйч.пУ .r.9 Зu*опУ УкраТни uПро iпоiкивче кредитування>. Паспорт споживчOго

кредит),. частинOю ору.оо ст. l2 Закон1, УкрiТни кПро фiнансЪвi послуги та державне рег),лювання ринкiв фiнансових послvг)), а такOж

r1b*iprr- Прави.l ý'формi елекrронrого докlмента). що розмiшенi на сайтi Кредитодавшя,

ll.Y разi прOстрOчення виконання зOбOв'язань за fiot,oBopoM. Крсдитолаь,ýць мас пРаВ0 ЗШУ'{ати TpeTix осiб до врегулк)вання

про.rроrrпоi ruбЬрrоruпойi,;;;"у числi юридичнi та колекiорськi компанiТ, а Крелитолавешь, новий колекl,ор. колектOрська компанlя

ма€ правО звертатисЯ ло TpeTix осiб у порялКу ,u nu yrouu*. перЁлбачених ст. 25 Закону УкраТни кПро споживче hредитуванняD, 3 метOю

iнформуванн, npo nroo*iini.io ur*ъrчпп, Iioзr*ronrnn" robou'rrunrru Щоговором. Поrir-rr,* Ha]lac згоду на передачу iнформаuiТ

про уlu'адення [оговору. його_умови, .ru, urпопurня, наявнiсть .р"_.й;;19iriйрr*urо.тi та ii розмiр будь-яким TpeTiM особам, в

тому числi його близькirм особам, iз лоrрr"u"rr, ,r"оl. ч.6 ст. ZЗ Закону УкраТни кПро споживче кредитування>, Позичальник ма€

прав0 на звернення до НБУ у разi поруrr,.rr;"ii;;;;;тФ"{*. кOлектOрською компанiсю 3аконOдавства у сферi спOживчOг0

кредитування,, у тому числi порушення вtlмог щодо вза€моцiТ iз споживачами при врегулюваннi простроченоТ заборгованоотi (вимог

щодо етичноt поведtнки). а також на зверllення до суду з п()зовOм про вilшколування шкодlt. завданот Позичаtьнику як споживачу у

проltесi врегулюван ня простроченоТ заборr oBaHocTi,

l2. [оговiР може бутИ змiнениЙ таlабо припИttений за вза€мноЮ згодоЮ CTopiH, а також в iнших випадках, llередбачених

законодавiтвом У краТни,,Щоговором та Правилам и,

lЗ. СторонИ несутЬ вiдповiдальНiсть за п(,рушеннЯ умов ffоговОру.Ылповiдно до Цивiльногс кодексу УкраТни, Закону Украiни кПро

спOживче креди.ryвання> та iнших нOрмilтивно-правOвих aKri, закоiЬоuu,ruu УкраТни. У випадку поруLtенIlя прав Позичальника,

ненiIлежного виконання чи невиконання !оговор1,, Крелитолавечо ,r., iйпоuiоrоriar, згiдно iз закоподавством Уl:раТни, [-Iравилами

та цим [оговороv.

l4. Невiд.емною частиноЮ цього flоговоР',' € Додаток Nl - 'Iаблиця обчислення загальн9i,ваlтостi кредиry ,1ля споживача та реальноl

рiчноТ проuентноТ ставкИ. Iншi умоВи ttьогО правOчинУ регулюютьсЯ Правилами. якi с невiл'Ъмною частиНою [оговору, Yci

неврегульоваri Доrоuоро* прчuоuйпо.инл, CTopiH регу.люються 'аконодавством 
УкраТни,

l5. Мiсцем виконанням чього Щоговору с пtiсuезнахOд,кення Кредитолавшя. ПретензiТ приймаються за адресOю Крели,голавuя,

l6. Юрилична адреса та реквiзити cTopiH:

Крелитодавець:
ftозичальник:

мiсцезнаходкення:
адреса проживання:

паспорг:

рнокпп

Засоби зв'язку з Пози,Iальником:

пiдписано електронним ttiдписом одноразовим

iлентифiкатором __,__=--,

Код СДРПОУ:
Телефон:

Веб-сайт

лiцензiя. видана

,
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