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дистанцiйно, в елекгроннiй формi, в порядку передбаченому Законом УкраiЪи кПро електронну комерчiю), на наступнихумОВаХ:

1. Термiнологiя

1.1, Колекторська компанiя - юридична особа (у тому числi небанкiвська фiнансова установа, яка вiдповiдно до закону мас право надавати

кошти у позику, в тому числi на yмoBilx фiнансового кредиту, таlабо послуги з факторинry), включена до ре€стру колекторськшх компанiй,

яка в iHTepecax Кредитодавця (первiсного кредитора) таiабо нового кредитора (у разi замiни первiсного кредитора) вiдповiдно до договору з

тzжим кредитодавцем таlабо новим кредитором мае право здiйснювати врегулювання простроченоТ забОРгОВаностi.

1.2. Новий кредитор - особа, яка у встанOвленому закOнодавством порядку набула за цивiльно-правовим договором або з iнших

замiни кредИтора у зобов'язаннi право вимоги за договором про споживчий кредит або iншим договором, передбаченим ст. 3

УкраiЪи <Про споживче кредитування).

1.3, Bci iншi TepMirш та ж тлумачення, що використовуються по тексту цього !оговору, вживаються в значеннж, якi мiстяться в

законодавчiй термiнологii УкраiЪи,

2. Прелмет Щоговору

2.1. Крелитодавець надае Позичальнику грошовi кошти в розмiрi грн. L_ грн.) на засада.\ cTpoKoBocTi,

повороЪностi, платностi (надалi - Крелит), а Позичальник зобов'язусться повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та

комiсiю за надання Крелиry у порядку та на умовах, визначених цим ,щоговором та Правилапдl надаrшя спслrивцш rФедlтгiв ТовАриством
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кБIЗНЕС ПОЗИКА> (надалi - Правила).

2,2, Тип Кредиry:rgемг.

2.3. Строк, на який надасться Кредит:_.
2.4. Прочента ставка за Кредитом: в день , фiксована.

Фiксована процентна ставка с незмiнною протягом усього строку (TepMiHy) Щоговору. Встановлений ,Щоговором розмiр фiксованоТ

процентноi ставки не може бути збiльшено Кредитодавцем в односторонньому порядку.

2.5. Комiсiя за надання Крелиту (налалi- Комiсiя): грн.

Розмiр KoMicii, встановлЬний цим гryнктом Щоговору, зttлиша€ться незмiнним протягом усього строку (TepMiHy) Щоговору. Встановлений

,ЩоговороМ розмiр KoMiciT не може бути збiльшено Кредитодавцем в односторонньому порядку,

2.6. Загашпrй розмiр наданого Кредиту:_ rрн.

2.7. TepMiH дiТ,Щоговору: до _ РОКУ.

2.8. фiсrrювна запIJъна вартiсгь наданого KpruTry: _ грн,

2.9. OpicHToBHa реальна рiчна процентна спвка: _ процентiв,

opieHToBHa p.rr"u рiчна процентна ставка porp*oru"u,iлпъвiдно до методики розрахунку, що затверджена Постановою Нацiонального

банку Украiни вiд l1.02.20)l Nч 16 кПро.чrr.рлr*."п' Правил розрахункУ небанкiвськими фiнансовими установап,{и Украiни загальноi

BapTocTi кредиту для споживача та реальноТ рiчноТ прочентноТ ставки за договором про споживчий кредит>, Реальна рiчна проuентна ставка

пiдстав

Закону

ЗАТВЕРДЖЕНО



ОбчиСлена на ocHoBi припущення, що процентна ставка та iншi платежi за послуги Кредитодавця заJIишатимуться незмiнними та
застосовуватимуться протягом строку дii [оговору.
ЗаСтереження: наведонi обчислення реальноТ рiчноi прочентноТ ставки та opicHToBHoT загальноТ BapTocTi наданого Крелиry е

репрезентативними та базуються на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, i на приITущеннi, що !оговiр
залишатиметься дiйсним протягом погодженOго стрOку, а Кредитодавець i Позичальник виконають своi обов'язки на умовех та у строки,

визначенi в [оговорi.

2.10. Щата видачi Кредиту_.
2.1 l. !ата повернення Крелиту

2,12, Мета (цiлi)отримання Крелиry:для придбання ToBapiB (робiт, послуг) для зцоволення потреб, не пов'язаних з

пiдприемницькою, незалежною професiйною дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв найманого працiвника, I_|ей Крелит € споживчим

кредитом.

3. Порялок та умовп надання Кредиту

3.1, Крелитолавець зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв з дня укладення Щоговору надати Позичальнику Крелит в cyMi

грн. L_ грн.) з урахуванням зобов'язань Позичальника по сплатi KoMiciТ, в наступному порядку:

_ сума коштiв у розмiрi грн. (_ грн.), шляхом безготiвкового переказу коштiв (олнiею або декiлькома транзакцiями) на

поточний (картковий) рахунок Позичальникц який вiдповiдае банкiвськiй платiжнiй картцi, що нiлведена в роздiлi 8.ЩоговоРу;

- сума коштiВ у розмiрi- грн. [--грн.), шляхоМ утримання та направленнЯ Кредитодавцем вказаноi суми на оплiгу KoMiciT,

з урахуванням п. 3.2. [оговору.

3.2. З меюю оплати KoMiciT Позичальник дOручае Кредитодавчю утримати суму KoMiciT за рахунOк суми Кредиту, що пiдлягас нц'lннЮ

Позичальнику за цим ,Щоговором. Позичальник уовiдомлюс та пOгоджусться з тим, що пiсля сплати KoMicii сума коштiв Крелиry, що буле

доступна йому для використання пiсля оплати KoMicii зменшиться на розмiр KoMicii Кредитодавuя.

3,3. ПрсrгягОм строкУ (TepMiHy) крелиryваннЯ процентна ставка за Кредитом (налалi - Проченти за корпст}tsання Кредитом)

нараховуються за ставкою вкrIзаною у п.2.4 [оговору на залишок заборгованостi по Крелиry, наявноТ на початок календарного дня, за

перiол фактичного користування Кредитом, iз ура.хуванням дня видачi Кредиту тадня повернення Кредиry згiлно графiку платежiв:
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З.4. Кредит, Проценти за користування Кредитом та будь-якi iншi платежi за [оговором пiдлягають сплатi Позичальником у безготiвковiй

формi, шллiом переказу койтiв у розмiрi вiдповiдного платежу на поточний рахунOк Кредитодавця, що вказаний в розлiлi 8 ,Щоговору, у

crpo*'(repMiH) вiдповiднО ло.iфi*У платежiв. Щатою повеРнення (погашення) Крелиту, так само як iдатою сплати Проuентiв за

корисryвання Кредитом та iнших платежiв, передбачених умовами ,Щоговору, ввiDкасться дата зара,хування коштiв на рахунок Кредитодавця,

що вказаний в роздiлi 8 [оговору.

з.5. В разi надходження вiд Позичальника платежу, Що перевиlцус розмiр перiодичного платежу, визначеного графiком платежiв,

кредитодавець зараховус кошти В наступний перiол вiдповiдно до графiку платежiв.

з.6. У разi недостатностi суми злiйсненого платежу для виконання зобов'язання за [оговорOм у повному обсязi ця сума пOгашас вимOги

Кредитодавця у такiй черговостi:

lj V першу чергу - прOстрочена сума Кредиту та простроченi Проценти за користування Кредитом,

2) У другу черry - сума Крелиry та Проценти за користування Кредитом,

3) У третЮ черry - неустойка (Штраф) та iншi платежi вiдповiдно до Щоговору,

3.7. Позичальник дOруча0 Кредитодавцю iнiцiювати, вiдповiдно до порядку повернення Креlиц та сплати Процентiв за користування

Кредитом, списання грошових коштiв з вiдповiдного рахунку Позичальника з використанням реквiзитiв платiжноТ картки, що була

зазначена Позичальником при отриманнi/поверненнi Крииrу, сплатi Прочентiв за користування Кредитом та направляти ix на виконання

грOшOвиХ зOбов'язанЬ ПозийrпиКа за циМ ЩоговороМ у cyMi, щ0 не перевипIуе фактичноi заборгованостi Позичальника на день списання, у

тому числi в декiлька етапiв.



4. Правата обов'язки CTopiH

4.1 . Позича.тIьник ма€ прав0:

4.1.1. Повнiстю або частково достроково повернути Кредит бсз буль-якоi додатковоТ плати, пов'язаноi з достроковим пOверненням, у тOму

числi шлл(ом збiльшоння суми перiOдичних платежiв, про щ0 BiH зобов'язаний пOвiдOмити Кредитодавця з 0фOрмленням вiдповiдного

письмOвOг0 дOкумента,

4.1.2. Протягом 14 календарнш днiв з дня укладення flоговору вiдмовитися вiд !оговору без пояснення причин, у тому числi в разi
отримання ним грошових коштiв, про що зобов'язаний повiдомити Кредитодавця у письмовiй формi ло закiнчення вказаних l4 календарних

днiв. В такому випадку Позичальник зобов'язаний протягом 7 календарних днiв з дати подання письмового повiдомлення про вiдмову вiд

,Щоговору повOрнути Кредитодавцю грошовi кошти, одержанi згiдно з,Щоговором, та сплатити проценти за перiод з дня одержання коштiв дО

дняii повернення включно заставкою, вgтановленою п. 2.4. цього !оговору.

4.1.3. Отримувати iнформаlriю з питань надання йому фiнансOвих послуг Кредитодавцем, щодо послуг, якi мОже НаДавати

Кредитодавець, та iншу iнформачiю, роз'яснення та документи, право на отримання яких визначене закOнодавством УкРаТни.

4,1.4. На звернення до НБУ у разi порушення Кредитодавцем таlабо Колекторською компанiсю, залученою КредитодавЦеМ, ЗаКОНОДавСтва

у сферi споживчого кредитування, у тому числi порушення вимог щодо взаемодiТ iз споживачами при врегулюваннi прОСтРОЧеНОТ

заборгованостi (вимог щодо етичноТ поведiнки), а також на звернення до суду з позовом про вiдшколування шкоди, завданоi Позичальнику

як споживачу у прочесi вреryлювання простроченоТ заборгованостi.

4.1.5. Вiдступати або iншим чином передавати буль-якi зi cBoii прав, передавати обов'язки або псреводити борг за,щоговором лише на

пiдставi попередньоТ письмовоТ згоди Кредитодавця.

4.1.6. Безперешкодно реалiзовувати iншi права, встановленi законодавством УкраТни, цим .Щоговором та Правилами.

4.1.7. Подати (нцiслати) з питань виконання Сторонами умов,щоговору письмове звернення до Кредитолавця, яке вiдповiдае вимогам

Закону Украiни кПро звернення громадян), на адресу: УкраiЪа,0l l33, м. Киiв, Печерський район, вулиця Генерала Алмазова l3, офiс 524

або електронною пOштою на адресу: office@bizporyka.com, або за допомогою системи отримання зворотного зв'язку Кредитодавця за

no.-u""r"' https://bizpozyka.com/ua/kontakф або за контактними телефонами: 0800 211 503 (безкоштовно по всiй територii УкраiЪи).

4.1.8. ПозиЧrtльниК не мае права продоВжуватИ строк (TepMiH) кредиryвання або строк (TepMiH) виплати Кредиry, встановлених,Щоговором,

на пiдставi звернення до Кредитодавця у паперовiй формi або в електроннiй формi.

4.|,g. Позлпальrпк мае право вимагzIти, шлл(ом направлення вiдповiдного письмового повiдомлення Кредитодавцю, а Кредитодавець

зобов'язусться з моменту отримання такого повiдомлення Позичальникц припинити iнiцiювання списання коштiв iз банкiвського рахунку

Позичальника на користь Кредитодавця, що здiйснюеться з урахуванням п. З.7. {оговору.

4,1.10. Позичztльник ма€ право звернутися до Кредитодавця з приводу виготовлення та отримання засвiдченоi копii,Щоговору на паперi. В

цьому випцку Кредитодавець протягом 10 робочих днiв з моменту отримання вiд Позичальника вiдповiдного письмового звернення,

здiйснюс безоплаiне виготовлення та направлення Позичальнику засвiдченот копiт Щоговору на паперi, шлл(ом направлення документу в

узгоджений Сторонами спосiб надсилання (повторного надсилання).

4.1.1l. Отримати електронну копiю пiдписаного,ЩоговорУ, ts тому числi повторно, через особисгий кабiнет, вiдкритий йому

Кредитодавцем на виконання умов,Щоговору.

4.2. Позича.льнпк зобов'язанпй:

4,2,1. Виконувати цей ,Щоговiр у порядку та в строки (термiни), встановленi ,Щоговором.

4.2,2. Надавати Кредитодавцю yci необхiднi документи для укJIадення [оговору та достовiрну iнформаuiю щодо себе, свого фiнансового

стану, мети тахарактеру майбутнiх дiлових вiдносин.

4.2.з. Повернуги Кредит, сплатити Проценти за користування Кредитом та iншi платежi, передбаченi !оговором, до закiнчення стрOку

(TepMiHy) дiТ Щоговору.

4.2.4. оновлювати своi персональнi данi, наданi Кредитодавцю, шляхом повiдомлення ix Крелитолавцю по телефону, через Особистий

кабiнсг або надiславши вiдповiдне повiдомлення на адресу Кредитодавця (в тому числi електронну пошту), не пiзнiше 3-х календарних днiв

з дня виникнення таких змiн.

4.2.5. Маlочи HaMip вiдмовитись вiд ffоговору, строк (TepMiH) лii якого не перевищус l4 календарних днiв, повiдомити про такий HaMip

кредитодавця у письмовi формi (у паперOвOму виiлядi або у виглядi електронного докуМеНТа) ДО ЗаКiНЧеННЯ l4-ГО КаЛеНДаРНОГО ДНЯ З ДНЯ

укладення Щоговору вiдповiдно до Закону Украiни кпро споживче кредитування).

4.2.6. При достроковому поверненнi Кредиту (повнiстю або частково) Позичальник мае повiдомити Кредитодавця про свiй HaMip

дострокового повернення Кредиry з оформленням вiдповiдного письмового документу.



4.2.7. Забезпечпмlгарашryвати неможлlвiсьдля TpeTix осiб здiйснити доступ до номеру телефону, вк.Lзаного в Щоговорi. Позичальник несе

ризик та негативнi наслiдки втрати, незtконного заволOдiння, технiчного перехоплення iнформачiТ тощо, вибуття з володiння мобiльного
телефОНу Позичальника (зокрема" вiдповiдноТ SIМ-карти). Позичальник гаранry€, що BiH в повнiй Mipi повiдомлений та беззаперечно

усвiдомлюе, що номер телефону тzкож використову€ться для отримання Одноразового iдентифiкатору, введення якого буде прирiвняне до

електронного пiлпису. Ризик i всю вiдповiдальнiсть за несанкцiоноване використання цього номера телефону несе виключно Позичальник.

Буль-яку особу, яка використаJIа TaKi засоби, Кредитодавець безумовно ввOкае Позичальником i не несе вiдповiдальностi, якщо це не

вiдповiдас дiйсностi.

4.2.8. Належним чинOм виконувати iншiобов'язки, встановленiзакOнодавством Украiни, цим flоговором та Правилами.

4.3. Крелитодавець мас право:

4.З.l. Створити дя Позичальника 0собистий кабiнет в lнформацiйно-телекOмунiкацiйнiй системi(надалi- ITC) Кредитодавця.

4.З.2. Вiдгермiнумти видачу Крелиry у разi вiдсутностi технiчноi можливостi перерахувати Позичальнику кошти на його поточниЙ

(картковий) рахунок до усунення вiдповiдних технiчних перешкод.

4.3.З. В разi вiлсутностi технiчноТ можливостi у Кредитодавця надати Кредит шляхом безготiвкового перерахування суми Кредиry На

поточний (картковий) ра.\унок Позичальникц який вiдповiдас банкiвськiй платiжнiй картцi, що вказана в роздiлi 8 !оговору, - звернутися

до Позичальника щодо замiни наданих реквiзитiв поточного (карткового) рахунку на iнший поточний (картковий) ра.хунок Позичальника

д,Iя переказу суми Крелиry.

4.3.4, Вимагати вiд Позичальника повернення суми Кредиry, сплати KoMicii, Процентiв за користування Кредитом, неустОЙки (ШТРафУ) У

разi ii нарахування та виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених ,Щоговором.

4.3.5. Взаемодiяти з Позичальником у будь-якiй формi (в т.ч. телефонувати таlабо направляти йому iнформаuiйнi повiдомлення, вимоги про

сплату, та використовувати для цього будь-якi доступнi канали зв'язку з Позичальником, включаючи телефон, акаунти, електронну пошry, i

т.п.) яК особисто, так i з залученням TpeTix осiб (довiрених осiб, юридичних та Колекторських компанiй тощо).

4.з.6. Вiлсryпити всiабо частину прав за цим Щоговором iншим особам (новим крелиторам) без погодження Позичальника.

4.з.7. В разi прострочення Позичt}льником виконання зобов'язань за Щоговором, - зt}лучати на договiрних засадах TpeTix осiб до

вреryлювання простроченоi заборгованостi (в т.ч. юридичнi та Колекторськi компанii).

4.з.8. В разi прострочення Позичальником виконання зобов'язань за !оговором, - взасмодiяти з пов'язаними з Позичальником третiми

особами lu ,.r. близькими особами' представниками, спадкосмцями, поручителями' майновими поручителями, знайомими, Друзями,

родичами буль-якого ступеня спорiднення, сусiдами, працiвниками, роботодавцями, колегами, дiловими партнерами Позичальника, а також

i"r""" о.оъu"", iнформачiю про яких надав Позичалiник) з метою iнформування про необхiднiсть виконання Позичальником зобов'язань

за,щоговором iз дотриманням вимог ст. 25 Закону Украfни кпро споживче кредитування).

4.З.9. Безперешкодно реалiзовувати iншiправа, встановленiзаконодавствOм УкраТни, цим ,Щоговором та Правилами.

4.3.10. Iнiцiюватп дострOкOве повернення Кредrгу:

4.з.10.1. Кредитодавечь ма€ право у випадку, якшо будуть мати мiсце буль-якi або Bci можливi випадки невиконання Позичальником

взятих на себе обов'язкiв та нелотримання умов, пaрiлбчч.""* цим !оговорOм, вимагати повернення суми Кредиry, сплати BcicT суми

нарахованиХ ПрочентiВ ,u порr.rуruПня КредитоМ та KoMicii (якщо Комiсiя не була сплачена Позича,,lьником ранiше), в повному обсязi, у

разi затриман", .nnur" частини-борry за Кредитом таlабо Прошентiв за користування Кредитом таlабо KoMiciT на строк (TepMiH), що

перевиIцус 0дин калешарний мiсяць;

4.з.10,2.ВикОнання ПозиЧальникоМ вимогИ Кредитодавця щодо повернення Кредиry, Процентiв за користування Кредитом, KoMiciT,

вiдповiдно до },NI6B цього Договору повинно бути провелено Позичальником протягом 30 (трилuяти) календарних днiв з дати одержаннJl

такоТ вимоги вiд Кредитодавця.

Сторони пiдтверджують, що сФок (TepMiH) повернення BcieТ суми Кредиту, Процентiв за користування Кредитом, KoMicii, що мiстяться у

вимЬзi КрелИтодавця, направле;оТ ПоjичальниКу, вiдповiднО до цьог0 пункту ,Щоговору.с змiною строку (TepMiHy) остаточного пOвернення

крелиry в бiк його зменшення. Сторони домовились, що вказана в цьому пунктi вимога про повернення Кредиту, не с змiною

Кредитодавцем в односторОнньому порядку умов цього,Щоговору,

4.з.l0,з. СторонИ за взаемноЮ згодоЮ встilновили, що визначений у п. 4.З.10.2. Щоговору строк (TepMiH) починае вiдлiковуватись з дати

вручення Позичальнику вiдправлення, яка зtlзначена в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення, або з дати, зазначенот на такому

листi Позичальником np" orp"ru"i Позичальником зазначеного листа особисто. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити письмову

вимоry про усунення порушення зобов'язання Позичальнику через вiдсутнiсть за мiсцем проживання вказаноТ особи, через його вiдмову

прrИ""r" norror. вiдправлення, незнulхOдження фактичного мiсця прOживання Позичальника аб0 з iнших причин, письмOва вимOга пр0

усунення пOрушення зобов'язання, ввФкасться ,ру.,a"оо Позичальника у день, зазначений поштовою службою в повiдомленнi про вручення

iз зазначенням причин невручення.

4.4. Крелптодавець зобов'язаний:



4.4.1. Надати Кредит Позичальнику в строки (термiни) та в порядку передбаченому,Щоговором.

4.4.2. Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за [оговором (у тому числi дострокове) як частинами, так i у повному обсязi.

4,4.3. Нцазати вiдповiдно д0 вимог зчконодавства УкраТни iнформачiю щодо послуг, якi нцае Кредитодавець, а також iнформачiю,

роз'яснення та документи, право на отримання яких визначено законOдавством УкраrнИ.

4.4.4. Забезпечити Позичальнику цiлолобовий досryп до Особистого кабiнету.

4.4.5. Пiд час безпосердrьоТ взасмодiТ з Позичальником, його близькими особами, представником, спадкосмцем, поручителем або

майновим поручителем, третiми особами, взасмодiя з якими передбачена,Щоговором та якi нцали згOду на таку взаемодiю, -дотримуватиСя
вимог щодо взасмодii iз споживачами пiд час врегулювання простроченоi заборгованостi (вимог щодо етичноi поведiнки), встановлених ст.

25 Закону УкраТни кПро споживче кредиryвання).

4.4.6. Передати невiдкладно пiсля пiдписання !оговору Сторонами примiрник,Щоговору Позичальнику, вкJIючztючи додilтки до {ОГОВОРУ,

шля(ом направлення [оговору на електронну алресу (пошry) Позичальника з використанням контактних даних, зазначених в роздiлi 8

{оговору. У випцку необхiдностi повторне надсилання Позичальнику примiрника,щоговору, укладеного у виглядi електронного документу,

здiйснюеться шляхом нilлравлення [оговору на електрон}rу алресу (пошту) Позичальника.

4.4.7. Здiйсrповати взаемодiю з Позичальником у спосiб, визначений частиною першою cTaTTi 25 Закону УкраiЪи кПро споживче

кредитування).

4.4.8. Належним чином виконувiIти iншiобов'язки, встановленi законодавством Украiни, цим ,Щоговором та Правилами.

4.5. Кредитодавцю, зzlлученiй ним Колекторськiй компанii заборонено повiдомляти iнформачiю про укJIадення !оговору, його умови, стан

,r*o"unnr, наявнiсть простроченоi заборгованостi та ii розмiр особам, якi не с стороною цього Щоговору, oKpiM випадкiв, передбачених

зiконодавством Украiни, самим Щоговором та Правилами.

4.6. Позичальник не зобов'язаний сплачувати Кредитодавцю буль-якi платежi, не зазначенi У цьому !оговорi та додаткових угодах до нього

(якщо TaKi уклалатимуться).

5. Вiдступлення права вимоги за !,оговорOм та фiксування безпосередньоi взаемодii

5.1. Кршюдавець, у встановленому законодавством Украiни порядку, мас право без згоди Позичальника вiдступити свос право вимоги за

цим ЩоговорОм буль-якiЙ особi, У зв'язку з чим вiдбувасться замiна сторони - кредитора за цим Щоговором.

5.2, У разi вiдсryплення права вимоги за Iцrм,Щоговором Кредитодавець, протягом l0 (лесяти) робочих днiв iз дати вiдступлення права

вимоги повiдомляе Позичальника про такий факт та про передачу персональних даних Позичtlльника, з наданням iншоi iнформаuiТ

визначеноТ законодавствоМ УкраiЪи, у спосiб, визначений частиною першою cTaTTi 25 Закону УкраiЪи кПро споживче кредитування).

5.з. Позичальник надае згоду, а Крелиюдавець (а у разi залучення, Новий кредитор або Колекторська компанiя) визнас обов'язок

здiйснювати фiксування кожноТ безпосередньоТ взасмодii з питань вреryлювання простроченоi заборгованостi (у разi виникнення) з

Позичальником, представником, спадкосмцем, або третiми особами, за дOпомогою вiдео- таlабо звукозаписувuL,Iьного технiчного засобу, з

обов'язковим попередженням зазначених осiб про таке фiксування,

б. Вiдповiдальнiсть CTopiH

6.1. СторонИ несуть вiдпоВiдальнiстЬ за порушенНJl умоВ ,ЩоговорУ вiдповiднО до I-(ивiльного кодексу Украiни, Закону УкраТни кПро

споживче кредитування>, iнших нормативно-правових aKTiB законодавства УкраТни та цього [оговору.

6.2. Закiнчення строку (TepMiHy) дii [оговору не звiльняс Сторони вiд вiдповiдальностi за порушення таlабо невиконання умов,Щоговору,

якi мали мiсце пiд час дiТ,Щоговору.

6.З. У разi прострочення Позичальником дати сIшати черговOг0 шIатежу, визначеного графiком платежiв, Кредшгодавець ма€

право нараховратп штраф за кожний випадок такого пор},шення cTpoKiB сплат на початок паступного дня пiсля дпя

обов'язковоГо шIатежу, ,й"r"."о.О графiком пЛатежiв, що встановЛю€ться у розмiрах, що наведенi нпrкче, та Правил:

1) У разi просгрчюл па 1 день, розмiр шпрафу встановлlосгься в рзйрi - _ % вц загальноi суми прOстрченоi заборгованосгi,

2) У разi прОсгрочки на 2 лнi, рзмiр шПрафу встаноВJIкЕться в рзйрi - _% вiд зага.пьно[ суми прошрчено[ заборгованосti

З) У разi прОстрчки на З лнi, рзмiр пrграфу встановJIкЕться в рзйрi - _О/о вiд загальноiсуми прсrрчено[заборгованостi,

б.4. Розмiр кOжнOг0 0кремог0 штрафу в заJIежнOстi вiд наявноi загальноi сумп прострочених платеlкiв пOчинаючп з 4 дня

заборгованостi:

Розмiрштрафу
Розмiр загаrьноi прострочки, грн.



6.5. Сторона,Щоговору, яка порушила зобов'язання, звiльняеться вiд вiдповiдальностi за порушення зобОВ'ЯЗаННЯ, ЯКЩО ВОНа ДОВеДе, ЩО Це

пOрушеннЯ сталOсЯ внаслiдоК випадкУ або форс-мажорних обставин (обставини непереборноТ сили), що засвiдчуються Торгово-

промисловою пzulztтою Украiни та упOвновDкеними нею регiональними торгово-промислOвими палатами.У випадку порушення прав

Позичальника, неналежного виконання чи невиконанrrя ,Щоговору, КредlrгодавеIФ несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством

УкраТни, Правилами та цим,Щоговором.

7.Iншiумови

7. l , [оговiр набирас чинностi з моменту його пiдписання Сторонами i дiс до дати вказаноi в п. 2.7. ,Щоговору.

7.2. Пiдлисуючи цей Договiр, Позичаьrп,rк надас зго.цу на тaке:

'7.2,|.На створення Особистого кабiнету Позичальника в ITC Кредитодавця та його використаннЯ лля iнформуВання ПозичаЛьника прО

умови ,ЩогоВору, додаткОвих угоД до !оговору (якщо TaKi укJIадатимуться), Правил тощоl отримання будь-яких. повiдомлень (у т,ч,

п".r"оrл у фЪрмi .n.*rpo""* документiв) 
-вiдповiдно 

до вимог законодавства; а також - укJIадення правочинiв (в т.ч. договорiв),

додаткових угод про rriни Договору у формi електроннOго документа з викOристанням електронних пiдписiв (в т.ч. електронних пiдписiв

0дноразовим iдентифiкатором).

'l ,2,2. Надоступ ло iнформачiТ, що складае кредитну iсторiю Позичальника, та на збiр, зберiгання, використання та поширення через бюро

кредитних iсторiй, цо.rЙо".пiдо Сдиного реестру бюро крелитних.iсторiй (в т.ч. ПРИВАтнЕ АкцIонЕрнЕ товАриство
пiтвршв всЕукрдiнськЕ Бюро крЕдитНих'IсТоРIЙ) (м. КиТв, .Щнiпровський район, вул.. Свгена Сверстюка, бул. 11),

товдриство з оБмЕжЕною вIдповIды161rrarю кукрАТнСЬкЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ) (м. КиiЪ, вул. ГрушевСькОГО, l-

д);IIРИВДТНЕ дкЦ онЕрнЕ товАристВо кМIЖtЦРоднЕ БюрО крЕдитниХ IсТоРIИ) (м. КиТв, пр.

Ё.рr"оr", бул. 65, оф. З06), а тiкож iнших, перелiк яких розмiщений на сайтi Кредитодавця), iнформачiТ щодо Позичальника та Кредиry,

виiначенот Законом Украiни кпро органiзачiю формування та обiry кредитних iсторiй>.

'l,2.З. Напередачу iнформацii про укладення ,Щоговору, його умови, стан виконання, наявнiсть простроченоТ заборгованостi та Т розмiр буль-

яким TpeTiM о.о6* 
-(в 

т.ч. блиriкиМ особам' представникам, спцко€мЦям, поручителям, майновИм поручитеЛям, знайомиМ, друзям,

родичам будь-якого ступеня спорiднення, сусiда", працiвникам, роботодавцям, колегам, дiловим партнерам Позичальника, а також iншим

Ьообам, iнформачiЮ пр0 якшх надав Позичальник), iз дотриманням вимOг ч. б ст. 25 Закону УкраТни кПро споживче кредитування),

'1.2.4,наздiйснення обробки персональних даних в частинi фото та вiдеоматерiалiв iз зображенням Позичальника, його близьких осiб,

представника, aпuдпо."r,r, nopyr"ran, або майнового nopyr"ranr, TpeTix осiб, взасмодiя з якими передбачена [оговором та якi нцали згоду

натаку взасмодiю.

7,2.5, На використ:tнIlJI Кредrгодавцем та зtlлученими ним на договiрних засад'х третiми особами (в т,ч, юридичними та

Колекторськими компанiями) алрес електронноТ пошти таlабо HoMepiB засобiв зв'язку Позичальника, повiдомлених ним Кредитодавцю, для

надсилilння Позичальнику булr-"ки* документiв, повiдомлень та iнформаuiТ, в т.ч. тих, щодо яких законодавство УкраiЪи встановJIюс

обов'язкову письмову (електронну) фор"у.

1.2.6, Наотримання вiд Кредитодавчя iнформацii, яка носить рекламно-iнформацiйниЙ характер, щодо умоВ наданнЯ Кредитодавцем iншиХ

послуг, у спосiб, визначений Кредитодавцем на власний розсуд,

-1.2.'7.НаукЛадення 
додатковиХ угод та будь-яких iнших документiв до Щоговору у формi електронног0 дOкумента з викOристанням

.n.*rpo"n"* пiдписiв (в т.ч. електронних пiдписiв Одноразовим iдентифiкатором).

7,3. Пiщиqуючи цей Щоговiр, Позичальник пiдтвердкус таке:

7.з.1. Щоукладаннящоговорупозича.llьникотримаввiдкредитодryц(вт.ч.кредитногопосередника)iнформаuiютадокументи,надання
яких передбаченi законодавством Украiн", .оф"u перелбачеrту ст. 9 Закону Украiни <Про споживче кредитування>, Паспорт споживчого

*рrо"rу, ч. 2 ст. 12 ЗЙну УкраiЪи кПро фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг), а т,кOж пр0 умOви

,Щоговору i Правила, що розмiщенi на сайтi Кредитодавця,

7.4. Пiдписанням цього Щоговору Позичальник:

7.4.1. надас Кред,rтодавrцо (колекгорським компанiям, Новому кредитору) дозвiл використовувати данi Позичальника, зазначенi в

Щоговорi таlабо окремо повiдомленi По.ичuльйо* Кр.лrrолuuцЬ у'будоо*"И спосiб, ,o*piru, але не виключно через особистий кабiнет,

а також данi, якi законно отриманi Кредитодавчем з iнших джерел;

7.4.2. пiшгверд|(уе, що:

- обраними Позичальником ля комунiкацiТ та

телефонiв будь-якими доступними каналами,

взаемодiт за цим ,щоговором засобами зв'язку с: телефонний (iнформування за номерами

в томУ числi через SМý-повiдомлення, через сервiси передачi даних (ViЬеr, WhatsApp,



Telegram, тощо) та шляхом використання програмного забезпечення або технологiй без залучення працiвникiв Кредитолавця, Нового

кредитора, Колекторськоi компанii); електронний (з використанням електронноi адреси таlабо 0собистOго кабiнетУ), пОШтОВИй (За аЛРеСОЮ

проживанн.я/перебу ван няlресстрачii);

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

- надас дозвiл використовувати обранi засоби зв'язку Кредитодавцю (Колекторським компанiям, Новому крелитору) для взасмодiТ при

врсгулюваннi щOстрOчOнOТ забOргOванOстi з Позичальником з дOтриманням обмежень щOд0 взасмOдiТ, якi визначенi в cTaTTi 25 Закону

УкраТни кПро споживче кредитування):

- нцас Кредитодавшо (колекторським компанiям, Новому кредитOру) дозвiл викOристOвувати буль-якi iншi засоби зв'язку з

Позичальником у разi, коли:

- взаемодiя з Позичальником не вiдбулася протягOм 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 викOристовуються для взаемодiТ за дOпомогою обраного засобу зв'язку, не с

дiйсними; або

- немас пiдтвердження вiдправлення текстOвих, гOлOсOвих та iнших повiдOмлень через 0браний Позичальником засiб зв'язку або iх

отримання Позичальником.

7.4.з. Позичальник ознайомлений з .Щоговором та Правилами, повнiстю розуrчriе Bci умови, lx змiст, с1,'ь, об'см зобов'язань та

погодкуетъсЯ неухильно дСrгРитчryвашrСь lx т4 вiдповiдно, yKllaB Щоговiр.

7,4.4. ПозиЧальниК до моментУ укJIаденнЯ цього ,ЩогоВору 0rримаВ всю нефхiДну iнформаuiю про кредитного посередника

крдrголавчя вiдlовiдно До сг. б Закону Украiъи <про споживче кредит}tsilння).

7.4.5. Позичальник отримав вiд Кредитодавця Bci докуме}rги та iнформачiю, якi Позичальник ипросив у Крешlтолавця до моменry

уклцеш{я.Щоговору.

7,4.6. Вказаrий Позичальником (з мсгою oтриманtl;l Крдиту) псrгочний (картковий) рахуноц а тzкож iнший поточний (картковий)

рФryноц якй у разi погреби може буги 
"uд*о 

Позичальником КрешполавIдо, належать саме Позичальниrсу i жоднi трегi особи не мають

до нього досryпу чи жодних прав щодо нього.

7.4.7. Позичаrrы*ткдiс и згодою другого iз полррлокя (за наявносгi),

7.5. Згода Позичальника на обробку персональнихданих:

7.5.1. ПiдпИсуючи цеЙ Щоговiр' ПозичальниК надас дозвiЛ Крлитолавr+о, кредrтноМу посереднШ(у, НовомУ ФедиторУ (у разi

вiлс-гуплення Кредлподавцем прав зir цим ,Щоговором iншiй особi), а також трегiм особам, зап}ценим Кредtюдавцем (новим кредитором) на

договiрнlлс засадilх (в т.ч. юриличним та *оп.йр.r*" *о"п*й1, на Bci види бробки (в т.ч. збираrшя, нtlкопиtlен}ш, зберiгання, змiну,

викорисганнЯ, поширеннЯ, передачУ 1в т.ч, трЙСкордонну), виц€tлешu, знищен}Ш тощо) йогО персональнId( даню( (у тому числi з

використilн}шм iнформачiйнж(u"rо*u*r.оu*й1 сисгЬм) . й*оо оцiнки його кредlтгоспроможносгi, },кладеннJI цього Договору (та бУ,Ш-

яких дод.ткОвих угоД та iншlлК доrсумекгiВ за tим), .rrор."о осбисюго кабiнеry Позичальника в ITC Кремгодавця, забезпечення

виконtlннЯ ЩоговорУ, iнформryвання Позичальника та'вiдповiдно ло Щоговору - TpeTix осiб про кредlтоспроможнiсть, дфросовiснiсть таlабо

крешrгrу иборгойнiсгь Позичальник4 а тiкож на передаtry в буд-який момент буль- якlлt персон{lльних дшlж Позичальника 1а

iнформаrii про укпаден}ш i виконанНя ltрогО ЩоговорУ 
" 

Ьул"-rпiй формi бупь-яким трегiм особам (в т.ч. бюро кредlтнIо( iсlорiй, баrкапl,

фiнансовим устчlновап{, кред,tтним посередмкам, Колекгорським компанiям, особаrи, з якими Кред,rюдавець уклав щ,tвiльно-правовi таlабо

господарськo'прzlвовl договори, орган:lп.{ державноi влади та мiсцевого самоврял,кlння юшо) з метою зiйисту прав та iHTepeciB

Кредиголавчя та повного виконilн}Ul юбов'язаrrь за цим ,Щоговором, при цьому без особисгого повiдомлення Позичальника про TaIry

обрбr.у, передачу чи вiдстрлення, а тzкож дIя виконання обов'язкiв, покпадешо(на Крелитолавця законодавством Украitrи, в т,ч, Законом

уфаiъи'кпро прогидiю запбiгання та пртидiт легалiзацii (вiдмиваrrru) доходiв, одержаню( uIочинним ltlляхом, фiнансуванtпо тероризму

та фiнанс}ъаншо розповсюдження зброi масового знищення),

7.6. ЩоговiР може бутИ змiнениЙ таiабо пригинений за взrlсмною згодою CTopiH, lIlJUD(oM }к,Iадення додажовIо( Год до ,Щоговору (в т,ч, у

формi елекгРонногО докумеt{та через Осбисгий кабiнсг Позлпальнлп<а з викорисlilнням елекгроннlж пiдписiв, в т,ч, елекфоннlлt пiдписiв

Одноразовш,r iлентифiЙром), a.rano* в iншlо< випадкаь передбачених зrконодzlвством Украi'ни, ,Щоговором та Правилами,

7.7. Цей ,Щоговiр, Bci додатки та додатковi угоди до нього, що чиннi на момент застосувzlнtUl, cTzlHoBJUITb один правочин тц якщо iнше прямо

не BKaKlHo в ниь маютъ тлумаrIитись i застосовуватись як один iюй самй юримчний документ,

7.8. мiсцем виконанням чього ,щоговору с мiсцезнаходжеrшя Кредитодавчя. ПретензiТ приЙМаЮТЬСЯ За аДРеСОЮ КРеДИТОДаВЦЯ,

7.9. Спосiб (способи) iдентифiкацii та верифiкачii Позичальника з }рilryмнням вимог, визначених нормативно-правовими iктап,{и НБУ з

пшrаrъ здйснешUt установами фiнансового монiторинry:

ння належноТ перевiрки ПозичаrьниКа вiдповiднО до вимоГ ЗаконУ УкраiнИ

''Про запФiГання та протилiЮ легалiзацii (Вiшливанr*о) доходiв, одержilню( шочинним IIlJlяхом, Фуано.lъаншо тероризму та фiнансувшшо

розповсюджеr", .ф; масовогО зншценЫ' та нормамвНо-правовогО акга НацiональногО баш<у Украrни з Iитань здiйснення установами

фiнаrrсового монiюршry.



7.10. Технологй (порядок) уклалшля ,Щоговору: Щоговiр ушада€ться з використанням iнформачiйно-телекомунiкацiйних систем,

д,tсганцiйно, в елекгроннiй формi, в порядry пердбаченому Законом Украiни кпро елекгронrry комерчiю> IlIJuD(oM пропозиuii уоrаfiи

ЩоговiР (оф.р1ц) Кремюдавцем та i прйняггя (акчегrryъання) Позичальником. [оговiр уклада€ться в поряд(у, передбаченому Щивiльним

кодексом Украrни та Господарським кодексом Украi'rи, а тiкож iншиши акIilп,tи зiконодilвстм Украши.

7,1 l. Порядок створення та накJIадання елеюронних пiдгисiв Сторонами ,Щоговору: споIIатку Щоговiр пrдписус Позичальник одноразовим

iдентифiкатоРом, якиЙ бр згенероВашй та надiсланЙ на фiнансовИй номеР ПозичальниКа Кредтгодавцем, псrгiм ,Щоговrр пiдписуе

Крш.rтолавечь квалiфiкованою елекIронною печutткою Кредrюдавчя з квалiфiкованою елекгронною позначкОЮ ЧаСУ.

7.12. Спосiб перерахуванш Позича.гlьниlсу Крешrry: в безгсrгiвковiй формi, IIIJUD(oM переказу коштiв (однiсю або декiлькома транзакuiями)

на псrющrй (каргковий) рахунок Позичальник4 який вiдгlовiдае банкiвськiй rшатiжнiй картцi, що нtlведена в розлiлi 8 Щоговору.

7.13. Iншi УrчIОВИ ЦЬОГо правочину реryJIюютъся Правилатr.tи. Yci неврryльованi ,Щоговором та Правилами правовiшtосини Сюрiн

реryJпоютъся зчконодчвством Украtlrи.

7.14. Невiд'смною частиною цього,Щоговору е Додаток Nsl - Таблиця фчислення загаьноТ вартосгi кредиту дпя споживача та реаьноi

рi.шоТ процентноi сгавки.

8. Реквiзити та пiдписи CTopiH

п/р

Кредцтодавець:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

кБiзнес Позика>

Мiсцезнаходження:

Код еДР
Телефон:

Вф*йм:
Лiцензiя, видана Нацкомфiнпос,ryг,

розпорядження вiд l l .05.20l7 року }Ф1 593.

Пiдписувач:

Тип пiдпису:

Посада пiдписувача:

,Щата:

позичальцик:

Герасiм Петро Петрович
адреса проживання:

паспOрт:

рнокпп
Номер електронного платiжного засобу:

Засби зв' язt<у з Позичальнlлсом:

Телефоrпrй
fuекгронний:

Поштовий:

Примiрник чього ,Щоговору прошу направити MeHl на

елекrрнну пошту, вказану як елекгронний засiб зв'язку з

Позичальником т" погоджуюсь, що додаткове пiдтверркення

одержан}ш Щоговору не вимагасться, такий документ

вва:касться одержаним Позичальником з часу вiдправлення

кредитодавцем. За вiдсутностi повiдомлення вiд Позичальника

про неотимання примiрника,Щоговору, примiрник,Щоговору

ввФкасться наданим Кредитодавцем Позичальнику.

Пiдписано електрOнним пiдписом 0дноразовим iдентифiкатором

ПOУ:41084239
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