
ТИПОВА ФОРМА
дiс з 09 листопада 2021 року

тора ТОВ кБl3ПО3ИКА>
2О21 р, Ns26-ОД

,Щиректор
А.М, Крупела

(Електронна форма. GetFin)

м. КиiЪ --------=-.-.-- р,

товдрисТво з оБМЕжЕноЮ вIдповIДАJI,ьнIстЮ (БlзнЕс ПоЗикА), кол €ЩРП()у - 4l084239. в особi

, який лiс на пiлставi* ..lfiШffi"TiTibtrj-rlJ,iЁ

нaдалipазoм-стopoн-'а,''ц.идББТp'po'ад*HякpеДиту(Електpoннафopма.Gеttin)з
використаннr" ;пqормачiйно-телекомунiкачiйних',r.r.*. дr.rurцiйrЬ, , Ёле*rроrпiй формi, в порядку пt)редбаченому Законом

укратни кпро електронну комерчiю), на llаступних умовах:

l. Кредитолавець нада€ Позичальнику грошовi кошти в розмiрi грн, (=-___-_.-- грн,) на засадаХ cTpoKoBocTi,

повOрOтнOст,, nnurro.rl (надалi - КрЬлriт), а Позичальник зобовязу€ться пOвернутиJ{релит, сtlлатити llроIlенти за користування

Кредитом та комiсiю ,u ,uдчпr, КрЪдrту, у порядку та на умовах, визначених чим Договором про. наданн{ кредиту (Електронна

форма. GetFin) (надалl _Jоговifr), rt фцццlдlц про нlд9l1.1ял гроцо9liх коштiв у_кредит фiзичниьl особам-пiлпри€мцям

товдриством з оБмЕжвною ЬIдпФшдльнtсtю кьtзнЕс позикд> (налапi_ прави,lrа),

Тип Крелиту: Крелит.

Строккрелиry:__.
ПрЪченiа стаЪка: в лень =--, фiксована,
Комiсiя за надання Кредиry (лалi- Комiсiя ):-.-- грн,

Загальниl't розмiр наданого Крелиry:_ грн,

l'epMiH лii'[оговору:до -- р.

OpicHToBHa заmльна варгiсгь наданого Кредиry : 

--_- 
грн,

1.1. КрелитоЛавець зобоВ'язаниЙ протягоМ З робочиХ днiв З дня укладеНня [оговор1, надати Позичаllьнику Крелит в cyMi

грн., з урахуВанням зобЬв'язань Позичальника п0 ,:платi KoMiciT, в насryпному пOрядку:

сума коштiв у розмiрi грн,, шляхом безготiвкового переказу коштiв (однiсю або лекiлькома транзакцiями) на

поточний (картковий) рахунок Позичальника;

- сума коштiв у розмiрi грн., шляхом утримання та направлення КредитоДавцем вказаНоТ сушrИ на оплатУ KoMicii, З

урахуванням п, 1.2. Щоговору.

1.2. З метоЮ оплатИ KoMiciT ПозичальниК доручае КредитодавЧю утриматИ суму KoMiciT за рахуноК суми Крелиry, шо пiдлягае

наданнЮ ПозичальниКу за циМ ,Щоговором. ПозичальниК усвiдомлюС та погOджУ€ться з тим, що ni,n, сllлати KoMiciT сума коштiв

Крелиry, що буле доступна йому лля ur*прr.йпя пiсля .inuш KoMiciТ зменшиться на розмiр KoMiciT Кредитолавця,

1.3 Щiлi (мета) Крелиту: для прилбання ToBapiB (робiт, пос-луг) для здiйснення пiдприсмницькоi, господарськоi дiяльностi, незалехiноТ

,рй..lйr"т 
^irrorocri 

Йо оуоо-r*от iншот n. ,uboponrnoТ iaKoHoM дiяльностi. L{еЙ КРеЛИТ Не € СПОЖИВЧИМ КРеДИТОМ,

2. Протягом строку кредиryвання проценша ставка за Кредитом (надалi - Проuенти з_а jорхстування Кредитом), нараховуються на

залишок заборгованостi по Крелиту, наявну на початOк кiU]ендарнOго дня, за перiол факiичного користування Кредитом, iз

урахуванням дня видачi Крелиту та дня повернення Кредиту згiлно Графiку платежiв,

3,Графiк платежiв:

загальний
плат,iж
( l +2+3)

Комiсiяи
надання Крелиту
(3)

частковий платiж
основноТсуми
(2)

Проuенти за
корисryвання кредитом
(l)

залишок по основнiй
cyMi крелиry

Щоговiр Nл

про надання



4. У разi прOстрочення Позичальником дати сплати чергсвого платежу визначенOго Графiком платежiв, Крелитодавець l\4а€ Право

нарахOвувати штраф за кOжен випадOк 1акOго порушення ПозичальникOм у розмiрi l проuентiв вiд загальноТ сУми пРOСТРOЧенOТ

заборгованостi в порялку, визначеному Роздiлом 5 i[цш:rч.

5. Позичальник пiдтверджу€, щ0 BiH озrtайоvлений з .Щоговором та !].чцIц,]]Ф!ч, текст яких розмiщено на сайтi КрелитОДаВцЯ.

повнiстю розумiе Bci умови, Тх змiст, суть, об'см зобов'язань та погOджу€ться неухильно ltотримуватись tх.,га, вlдповlдно, уклада€

,Щоговiр.

6. Позичальник надав дозвiл Крелитодавцю на збiр' обробку' зберiгання та поширення його персонirльних даних з метою оцiнки

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

лобросьвiснi.rо, а,а*ож на передачу в буль-який момент будь-яких персональних даних Позичальника та iн(юрмаuiт про укладення
i виконання цього Договору в булr-rкiй t,юрмi будь-яltим TpeTiM особам з метою захисту прав та iHTepeciB Кредитодавця та повного

викOнання зOбOв'язань за цим !оговором. а також Позичальник надав дозвiл на вiдступлення права вимоги за [оговором, при цьOму

без особистого повiдомлення Позичальника про таку обробку, Ilередачу чи вiдсryплення.

7. Позичальник надав Кредитодавцю (його довiреним особам, таlабо колекторським кOмпанiям, таlабо TpeTiM особам) лозвiл

телефонуваТи таlабО 11unpuunrr" йому i lформаLriИнi пов дом.rенНя, вимогИ про сплату, та викорисТовувати д,Iя цього буль-якi

лосrупнi каналИ зв'язкУ з ПозичальнИком вкJ]ючаючи телаРон, акаунти, електронну пошту, i т.п.

8. ПiдписанНям цьогО !оговорУ ПозичаlьниК пiлтверлжус. що дО укладаннЯ !оговорУ отримаВ_вiд Кредитоlавuя iнформаuiю,

надання якот перелба,,Ёпi .u*оriодавствол,{ Украiни. ,onp.n,u псрелбачену частиноЮ ДрУГОlО СТ. l2 ЗаКОНУ УКРаТНИ КПРО фiНаНСОВi

послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових посл}г)).

9, ,Щоговiр може бути змiнений таlабо припинений за вза€мною згодOю CTopiH. а також в iнших випадках,

передбачен их законOдавством УкраТн и, ! lговором та _:_lдд]Jдl!.

l0. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов f{оговору вiлповiлно ло l-{ивiльного кодексу Украiни. iнших нормативно-

правових akTlg законодавства Укратни та lillaBltlt. У випадку .порушення прав _позичальника, 
ненitлсжногO викOнання чи

nbur*onunn, .Щоговору, КрелитолавЁць несе вiдповiдшlьнiсгь згiдно iз законодавством Украiни. Правиламlt та цим .Щоговором,

l1.Iншi умови цьогО правочинУ регулюються llпаlrи.lами. якi с невiд'смною частиною Щоговору. Yci неврегульованi,Щоговором

правовiдносини CTopiH регулюються законодавством Украiни.

l2. Мiсцем виконанням [оговору с мiсцезнаходження Крелитолавчя. ПретензiТ приймаються за адресою Кредитодавця,

l3. Юрилична адреса та реквiзити cTopiH:

Кредитодавець: If ози.lа.lIьник:

Фiзична особа-пiдприсмець

мiсцезнаходкення: адреса прOживання:

пlр паспорт:

Код СДРI]ОУ: рнокпп
Телефон:

Пiдп исано електронним пiдписопл однOразовим iлентифiкатором
Веб-сайт
Лiцензiя, видана


