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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом !и ТоВ (БIЗПоЗИкА)

2022 р. J\Ь04-ОД
!иректор
АННа КРУПЕЛА

(Електронна фо

м. Киiв р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЫIIСТЮ <БIЗНЕС ПОЗИКЬ, кол€[РПОУ 410842З9,вособi

якии дl€ на пшстilвl (налалi - Кредитодавець), та Фiзична особа-пiдприсмець

iнформаriйнотшекомунilиltiiшоr сист€м, д,rстащifoiо, в елекгрr+rй формi, в поряд(у передфченою Ъконом Ynpa'Iiи кПр елекгроrпry

комерцlю), на нilсгушilD( уN!овчж:

1. IфедтюдавеIФ нада€ Позича.lшлп<у грошовi коlпти в розмiрi _ грн. (__ грн.) на засадах чгроковосгi, поворсrгностi,

шашосгi (надалi - Кред.il), а Позлна,ъник зобов'язустюя п9вернуп4 IФдп, стrлатиIи проценти за користувашя Крштюм у поряд(у та на

1пloмb визначешil( шш,r Щоювором пр нада}шя кредпу, та Правилами пр надаIfilя гршовIл( коппЬ у rQедтг фiзичлшr,r особам-пiщlрисплдяr,r

(надалi- ДоговФ).

Тип Кредиry: Кредит.

Строккрелиry:_.
Процента ставка: в день _, фiксована.
Комiсiя за надання Кредиry (лалi - Комiсiя):_ грн.Зага,,lьний

розмiр наданого Крлиry:_ грн.
TepMiH лii{оговору до _ р.
OpieHToBHa загаьна BapTicTb наданого Крлиry :_ грн.

Щiлi(мега) Крмry:дя придбшil{яюварЬ (робlъ послц)дя злйсне,ння пiдlриспллд_ъкф господарськоiдiяьносti, неилехсrоiпрфесifolоi

дiяьносгi або буьжоТ iшпоТ не иборненоi з:коном дiяlьностi. I_[ей Кршrг не с споживtIим крештюм.

2. Прогтом crщry кремryв&ftIя прценп{а ставка за Крrпrюм (надщi * Прuеrrги зil корисtування Крмюм} нФilхов),Iотъся на ЕlJIишок

заборюваноСгi no kфшrrУ, Haffitly на поч.пOк кtлендарною д{я, за перlод фасмшrою корисгlъан}я Крдrюм, iз урахуъашrm,r дrя видачi

Крдrry та шя повернеr*л Крдrry згiшrо Грфllсу платокiв.

3 . Графiк платежiв:

Jф
rLцатежу Дата

залишок по основнiй
cyMi кредиту

Проценти за
користування кредитом
(l)

частковий платiж
основноiсуми
(2)

Комiсiя за надання
Крелиту(3)

загальний
платiж
(1+2+3)

1

2

N

Усього

4. У разi просrрчення Потнаrьником дilти сплати чергового п,,]атеJIry визначеного Графiком плаlежiв, Кршполавеtrь мае право нараховукIти

о"рф * *Ъ*." **uдок т:кою пор},Iхення Позичаъйом у рзмiрi_ прцеmЬ вiд игаlьноТ суNм просrрченоТ заборговаrосгi в порядсу,

визначеноrrлу Роздiлом 5 Правил.

5, Позичаrыик пiдгвердсус, що BiH ознайомленй з Щоювором пр надш}ul кредfrу та Правилами, текст ясоt рзмiшено на ийгi

ФЙо**, пооiЙ pq.yrie юiрлови, ж змЦ .у*, Й'." -боu'rЙо * погодлryсться неухлuъно дсrrриМУМТИСЬ Ь Та ВiШОВiДrО, УКЛаДа€

Щоювiр.

6. позичшып.rк надав дозвiл кршrюлавr+о на бiр, брфку, зберiгання та похирен}ul Його персонаrьШЛК О'Y '_У*О 
ОЦiНr{4 ЙОЮ

й^пр*ооЙ зафзпечен}ul виконашUl з"бd;иd .uiц*, fio.oropo", rнфрЬвашя про ryемr'спру?*iз_та добросовiснiсlъ, а

й;й;р"Й"у u буш ,,ом момеm бу,ш-ясо<;й;r""* дu,оr* П*Й**,и,Ь Ь HqopMarii про )шцден}ul i вtжонашя шою .Щоювору в

Щоговiр ЛЬ

про надання



буш-якй формi буш-ястr,r трегiм особам з мgюю зiDg{иу прав та i*r"pе"b IФдподавrц та повною виконан}и збов'язаrъ за ца.t {оговорм, атакож Позичальник надав дозвiл на вцступлеrrня npa* Ь""о- за ffоьворй, при tФому без осбисюго повiдоrлшеrги Позича.lьнl,п<а про такуaa
oopoolry, передачу чи вцступлен}ijt.

7, ПозичаъШк надаВ КредтюдвШо (йою довiр€rilп{ 0собам, таlабо колекюрським компанim,r, таlабо трсгiм особам) дозвiп телфоryъати
таlабо наrrраВляпl йомУ iнформацiйнi повiдомлен}Я, вимогИ про ctIJIary та викорисгОв)tsати дlЯ ltьою Ъуьяк ло"цйi *rй Ъrф ;
Позичаrъшдtом, вIG.Iючшочи телефоrц аrоунпл, елекгроr*rу поппу, i т.п.

8. Пiдис*rrям шоЮ ЩоюворУ Позлна.lшппС пiдгвердllсус, що до укладаtl}ш ЩоговорУ 0rР}Тr{ав вiд IФдrюдавчя iнфрмаuiю, надаr*я я<оТ
пердбаченiзiконодавством Уr9аr'rщ шgема перлбачеrry чаflиноюдругOю сг, 12 ЗУ uilp бin*."ri пЬЙтa д.рй"Ь р.у*вання риrкЬ
фiнаrrсовlос послуп.

9. Щоговiр може бум змiнсний таlабо пригп+tенй за взzl€мною зюдоiо Сюрiн, а тzкож в iшrих випадоl, пердбачеrпоi чинним
з:конодulвством Yкpaiш4 Щоюворм та Правилами.

l0. Iншiумови 
ч9ю.правоцд{у рry,шоютъся Правилами, я<iс невiд'сппlою чtlстиною Щоювору. YciHeBpryrboиri ЩоговороМ

прilвовiдrосшм CTopiH рry,тоються Еконодавством Уrqаrи.

l 1 . Мiсцем виконllнtlям цього ,щоговору с мiсцезнаходкеrшя Кредrюдавця. Прогензii прl.йплаIотъся зчl адресою Кредrюдавrц.

1 2. Юридична адреса та реквiзити cTopiH:

г/р

Кредштодавець:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кБiзнес Позика>
мiсцезнаходження:

Код СДРПОУ:4l084239
Телефон
Веб-сайти:

Лiцензiя, видана Нацкомфiнпослуг, розпорядження вiд 1 1.05.2017

року JФl593.

Пiдписувач:

Тип пiдпису:

Посада пiдписувача:

,Щата:_._._ _:_:_

позичальник:

Фiзична особа-пiдприсмець

адреса прOживання:

паспорт:
рнокпп
Номер електронного платiжного засобу:

Примiрник Iдого Щоговору прошу направити MeHi на елекгронну
пошту, вказшу як електронний засiб зв'язку з Позичальником та
пOгOджуюсь, що додаткOве пiдтвердження одержання Щоговору не
вимагасться, такий лоrсумент ввzDка€ться одержаним Позичальником з

часу вiдправлення Кредитодавцем. За вiдсутностi повiдомлення вiд
Позичальника про неотримання примiрника,Щоговору, примiрник
!о говору ввiDка€ться надан им Крдитодавчем Позичальнику.

Пiдписано електронним пiдписом одноразовим iдентифiкатором

номер телефону:


