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р,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСI'Ю (БIЗНЕС ПОЗИКД), кол в €!РПОУ - 4l0842з9 (налалi_
Крелитолавеuь), в особi що дi€ на пiдставi , з однiсi сторони, та _(рнокпп.- lтйы _ТБrч.альниКl, :l.другоТ.сторони, надалj разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, укпiшlиuей [оговiР про наданнЯ кредитУ з використаНням iнффrацiйно-телекомунiкЬuiйних .r.i.r. дистанцiйно, u .п.*rроrпiй фЬрмi, в
пOрядку передбаченому Законом Укратни кпро електронну комерчiю), на наступних умовах:

l, Крелитолавець нада€ Позичальн_ику грошоЫ кOшти в рэзмi;li грн.(---- грн.) на засадах cTpoKoBocTi,
поворотностi, платностi (налалi - Крели,r), а Позичаlьник зобовhзкться повернути Крелит, сплатити проценти за користування
КРИИТОМ Та КОМiСiЮ.З9_.Тg1111 ЦЩУц у 19рlдцI та на умовах, ,rзrаiеrrх Правилами надання .no*rrur* кiелитiв
товАристВом з оБмЕжЕноЮ вIдповIдАльнIстЮ кьIзЁЕС ПоЗИКА) (налалi'- lllllillи.la ) та ffоговором про надання
кредиту (налалi - flоговiр),

Тип Крелиry:Кредит.
Строк крелиry:_.
Прочента ставка: в день _, фiксована. Комiсiя
за надання Крелиту(лалi- Комiсiя):_ грн.
Загальний розмiр наданою Крелиry:_ грн.
TepMiH лii',Щоговору: д0 _ р.
OpicHToBHa загальна варгiсгь надilного Кр:ли.ry: _ грн.
OpicHToBHa реальна рiчна процентна сгавь а:__ процентiв.

I{iлi (мета) Крелиту: придбання товару (далi - Товар). I{ей Крелит с спо;кивчим кредитOм.

l. l. Кредит надасться Позичальнику шля}ом переказу суми

поточrмИ рахунск I[ЦNlJA
, (дапi - Продавець). кол в С/]РПOУ за настчпними банл.iвськими реквiзитами:

2. Протягом стрOку кредитування процентна ставка за Кредитом (налалi - Проченти за користування Кредитом), нараховуеться на
зzlJIишок заборгованостi по Кредиту, наявну на початок кшlендарного дня. за перiод фактичного користування Кредитом. iз

урахуванням дня видачi Крелиту та дня п()вернення Кредиту згiдно Графiку платежiв.

3. Графiк платежiв:

процен,iи за
користування
Кредитом
(l)

залишок по оснэвнiй
сумiКрлиry

частковий плагiж
основноТсуми
(2)

надання Крелиту
(3)

Усього



4, У разi прострочення Позичальником дати сплати чергOвого платежу визначеного Графiком гlлатежiв, Кредитодавець ма€ правонарахOВУВати штраф за кожниЙ ВиПаДOк ТакоГо ПOрУшення ,;TpoKiB сплат на початок наступнOго дня пiсля дня обOв,язковOго
платежу, визначенOгО ГрафiкоМ платежiв. що встановлЮ€ться У розмiрах, що наведенi нижче та вiдповiдно Розлiлу 5 l Iрави;l.
У разi простРочки на l день, розмiР штраt)У встановлю€Ться в розмiрi - _% вiд загальноТ суми простроченоТ заборгованостi.
У разi прострOчки на 2 лнi, розмiр rrlтраф1' встанOвлю€Ться , роз"iрi - _и вiд загальноТ ,у й, про.rрочеllоi заборгованостi.
У разi прострочки на 3 днi, розмiр штрафу встановлю€ться в poзMipi - _И вiд загальноТ,у", про.rроченоi заборгованостi.
РОЗМiР КОЖНОГО ОКРеМOГО ШТРафУ В Залежностi вiд наявноТ ruiur,опЬТ суми прострочених платежiu norrnuoщ l 4 дня заборгованостi:

Розм ip загальнtli прострочки, грн. Розмiр штрафу, грн.

Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов !оговору вiдповiдно до Цивiльного кодексу Украiни. Заьону УкраТни кПро
споживче кред1lтування)) та iншиХ нормативно-правоI]иХ aKTiB законОдавства Украiни. У випадку порчшення прав
ПОЗИчальника, неналежнOг0 виконання чи невикOнання ffоговору, Кредитодавець несе вiдповiда,,ьнiiiь згiдно iз
законодавством УкраТни, Правилами та цим !оговором.

5. ПОЗичальник ма€ право повнiстю або частково достроково повернути кредит без буль-якоТ додат,ковоТ плати. пов'язаноТ з

ДOСТрОкОвим пOверненням, у тOму числi шляхом збiльшення суми перiодичних платежiв, про що BiH зобов'язаний повillомити
Кредитодавця з оформленням вiдповiднOго докуl\{ента.

6.Позичальникма€правопротягом l4каtендарнихднiвздняукладення!оговорувiдмовитисявiлflоговорубезгtоясненtlяпричин,
у тому числi в разi отримання ним грошових коштiв, про що зобов'язаний повiдомиr.и Кредитодавltя ч письмовiй формi ло
закiнчення вказаних l4 календарних днiв. В такому випадку Позичальник зобов'язаний протягOм 7 каленllарних днiв з дати подання
письмового повiдомлення про вiдмову вiд Щоговору повернути Крелитолавцю грошовi кошти, олержанi згiдно з flоговором, та
сплатити прOценти за перiол з дня одержання коштiв д0 дня iх повернення включн0 за ставкою. встановлэнOю пунктоlчl l цього

Щоговору.

7. Позичальник та Крелитодавець домовились, щ0 у випадку якщо Позичальник вiдмовиться вiд Товар1,, шо вказаний в п. l

!оговору, та буле вимагати повернення коштiв за Товар, на виконання умов flоговору таlабо Правил та кер)ючись законодавством
УкраТни (зокрема, пр0 захист прав споживачiв), Позичальник вiдсryпае Кредитодавцю сво€ право вимагати вiл Пролавця повернення
сплачених за Товар кредитних коштiв та отримання таких коштiв на рахунок Кредитодавчя, в рахунок погашення заборгованостi
Позичальника за [оговором. Щане пOложення в буль-якому випадку не звiльняс Позичальника вiд сплати KoMiciT та Прочентiв за
користування Кредитом за перiод корисryвання Кредитом з Mol\,IeHTy надання Крелиry до моменту пов€рненнir коштiв Пролавuем.

8. Якщо Позичальник протягOм l4 кален:tарних днiв з мOменry укладення цього Договору не 0тримас з буль-якоТ причини Товар, то

в такOму випадку .Щоговiр дOстроково втрача€ чиннiсть в момент спливу строку передбаченого цим пунктом .Щоговору. В такому
випадку сплата KoMicii та Прочентiв за кOристування Кредитом Позичальником не здiйснюсться.

9. Позичальник пiдтверлжу€, що BiH ознайомлений з Щоговором про надання кредиту та [|р4ли,цlцll текст яких розмiщеtlо на сайтi

Крелитодавчя, гtовнiстю розумiс Bci умови, ix змiст, суть, oti'cM зобов'язань та погоджу€ться неухильно дотримуватись ii. та,

вiдповiдно, уклада€ !оговiр.

l0. Позичальник надав лозвiл Крелитода}цю на збiр, обробку. зберiгання та поширення його персонаJ]ьних даних з метOю оцiнки

його крелитоспроможностi, забезпеченнl виконання зоб(lв'язань за цим Щоговором, iнформування пр0 кредитоспроможнiсть Та

лобросовiснiсть, а також на передачу в буль-який момент будь-яких персонrlльних даних Позичальника та iнформацiТ про укладеннЯ
i виконання цього ДоговOру в буль-якiй формi буль-яким TpeTiM особам з метOю захисту прав та iHTepeciB Крелитоlавuя та пOВНОГо

виконання зобов'язань за цим [оговором. а також Позичальник надав дозвiл на вiдступлення права вимОг}l За !ОГОВОРОМ.

ll.Пiдписанням цього,Щоговору Пози-lальник надае Кредитодавцю згоду на передачу Пролавttю та обробку. Продавuем

персонirльнИх даниХ ПозичапьнйКа з N]етоЮ та в обсязi необхiлному для забезпечення реалiзаuiТ логовiрних вiдносин мiж

ПозичальниКом, Кредитодавцем та Продавцем направлених на надання Крелиry на придбання Товару у Продавця, здiйснення

розрахункiв за ToBip та отримання Товару Позичальником. Перелбачена цим пунктом !оговору згода дiе прогяго]!t всього строку лii

,Щоговору та протягом 5 (п'яти) poKiB з дати закiнчення строку дiТ ffоговору.

l2. Пiдписанням цього ffоговору Позичальник:

l) налас Кредитодавцю (колекторським компанiям, новому крелитору) дозвiл використOвувати данi [1озичальника, зазначенi в

fiоговорi таlабо окремо повiдомленi Позичальником Кредитодавцю у буль-який спосiб, зокрема, але не виключно через особистий

кабiнет, а також данi, якi законно отриманi КрелитодавLtем з iнших джерел,
2) пiдтвершrсус, шо:



- обраними Позичальником для комунiкацiт та взасмодiт за цим !оговором засобами зв'язку с: телефонний (iнформування заномерамИ телефонiВ буль-якимИ доступнимИ каналами, в.гомУ.rr.пi'r.р.iТйS-;;;;;;;r.rня, череЗ сервiси перелачi ланих (ViЬеr,WhatsApp, Те|еgrаm, тощо) та "йо' використанНя, програмнОго забезпечення або технологiй без залучення працiвникiвКредитодавця, нового кредитора, *опaпrор.r*оi компанii,1; .пi*rро"пrи (з використанням електронноi адреси таlабо особистогокабiнеry), поштовий (за алресою проживання/перебуванняlр*..rрuiiii; 
\ г"-,-""-,

- yci обранi ПозичальниКом засоби зВ'я;ку С рiвнЬчiннимИ ,Ъ *оо.' , них не визначениЙ Позичальником як прiоритетний;
- нада€ дозвiл використовувати обранi засоби.зв'язк1 Крелитславцю (кOлсктOрським компанiям, ,oro"j, *редi,iоруl для взасмодiТ
лри вреryлюваннi простроченот заборгованостi з Позичальником з лоrр,о"аннrм обмежень tllодo вза€модi, якi визначенi в cTaTTi 25
закону Украiни кпро споживче кредитування);

} налае КредитодавЦю (колектоРським компанiям, новому крелитору) лозвiл використOвувати буль-якi iншi засоби зв'язку з
Позичальником у разi, коли:
- взасмодiЯ з Позичальником не вiл_булася протягом двох робочих днiв iз дня першоi спробlr зв'язатися iз Ilозичальником через засiб
зв'язку, обраний Позичальником; або
- нOмеР телефонУ та iншi данi, наданi ПсзичальниКом i якi використовуЮться длЯ взасмодiТ за допомогою обраного засобу зв'язку,
не с дiйсними; або
- немаС пiцтвердженНя вiдправлеНня текстOвиХ, гOлOсOвих та iнших повiдомлень через обраний Позичальником засiб зв'язку або ii
отримання Позичальником.

l3. ПiДПИСаННЯМ ЦЬОГО ffОГОВОРУ Позичальн_ик пiдтверджу€, що до укладання Щоговору отримав вiл Крелитолавця iнформаuiю,
надання якот перелбаченi законодавством Украiни, зокрема передбiчену ст.9 Закону'укратни кпро Ёпоживче кредIlтування),
Паспорт споживчOго кредиту, час,гиною другою ст. l2 Закону УкраТни <iПро фiнансоri послуr, та державне р.ryпйruпп, ринкiв
фiнансових послуг), а також примiрник ! lur_Lt:it(y формi .n.nrponnoro лопу"Ъпru;, що розмiшенi на сайтi КрелитЪлавчя.

l4. У разi прOстрочення виконання зOбов'язань за Щоговором, Крелитодавець мас прав0 залучати TpeTix осiб до врегулюваllня
прOстрOченоi заборгованостi, в тому числi юр_иличнi та колекторськi компанiТ, а Крёлитолавець, ноЬий колектор, KoдeKTOpcbKa
кOмпанlя ма€ прав0 звертатися ло TpeTix осiб у пOрядку та на умOвах, передбачених ст. 25 Закону УкраТни кПро споживче
кредитування), з метою iнфо.рмування про необхiднiсть виконання Позичальником зобов'язань за !оговором. Позичальник нада€
згOду на передачу iнформаuiт про укJlадення !оговору, його умови, стан виконання, наявнiсть простроченот заборгованостi та i
розмiР будь-яким TpeTiM оrcобам, в томч числi його близьким особам, iз дотриманням вимог ч.'6 ci. 25 Закону УкраТни KI-Ipo
споживче кредиryвання>l. Позичальник ],,Iа€ право на зверненIJя до НБУ у разi порушення Кредитодавцем таlабо колёкторською
компанiсю законодавствау сфе_рi спожи]чого кредитування, у тому числi порушення вимог щOдо вза€модii iз споживачами при
врегулюваннi простроченот заборговансстi (вимог щодс, етичноi повелiнки), а також на звернення до суду з позовOм про
вlдшкодування Шкоди, завданот Позичальнику як спо}кивачу у прочесi врегулювання простроченот заборгованостi.

l5. [ОГОВiР може бути змiнений таlабо припинений за вза€мнOю згOдOю CTopiH, а такOж в iнших випадках, передбачених чинним
закOнодавством УкраТни, !оговором та l lлаlllr.ltами.

l6. Невiд'смнOю частиною цього flоговtlру с flолаток Nl - Таблиця обчислення загальнот BapTocTi кредиту для споживача та
РеальнОТ рiчноТ проuентноi ставки. Iншi умови цього правочин} регулюються I lрави.ltами, якi с невiд'смною частиною Щоговору. Yci
НеВрегульованi Щоговором правовiлносини CTopiH регулюються законодавством Украiни.

l 7. Мiсцем викOнанням цього !оговору е плiсчезнаходження Крелитолавuя, ПретензiТприймаються за адресOю Крелитолавчя.

l8. Юрилична адреса та реквiзити CTopiH:

Кредитодавець: Пози.lальник:

МiсцезнахоД)кення: адреса проживання:
пiр паспорт
Код СДРI-IОУ: рнокпп
Телефон:

Веб-сайт Засоби зв'язtry з Позичальником:
лiцензiя, видана

Пiдп исано елекгрон ни м пiдписом одноразови м iлентифiкатором
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