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Щi Правила вста}IовлюIоть порядок наданнrI ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ> коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансgвого кредеrгу.

,Щанi правша розробленi вiдповiдно до Конституцii Украihи, Щивiльного кодексу УкраiЪи, Закону Украi'ни кПро

фiнансовi послуги та державне регуJI}ованIи ринку фiнансових послуг), Закону УкраiЪи (Про споживче
кредитуваннrI>, Закоrту УкраiЪи <Про лiцензування видiв господарськоТ дiяпьностi>, Лiцензiйнш< умов провадження
господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйпоi дiяльностi на ринку цiнних паперiв),
затвердженш( постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07.12.2016 р. Nч 913, нормативно-шрtlвових aKTiB

,Щержавноi KoMicii з реryлювання ринкiв фiнансовлж посJryг УкраiЪи, нормативно-цравових aKTiB НацiональноТ
KoMicii, що здiйсшос державне регуJIюванIц у сферi ринкiв фiнансових послуг та'iншого чинного закоЕодавства
УкраiЪи.

1. зАгАльнI положЕння
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ кБIЗНЕС

КАПIТАЛ) (у подальшому кТовариство>), у своiй дiяльностi при наданнi фiнансових посJryг з надашuI
коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту дотримуеться цих Правил, що реryлюють
порядок наданшI фiнансових послуг.

1.2. Правилами визначаються умови та порядок укJIаданшI договорiв про наданIuI коштiв у позику, в тому числi
на умовах фiнансового кредиту з клiента.пди, порядок iх зберiгання, а також зберiгання iнших документiв,
пов'язаних з наданнrIм цього виду фiнансових посJryг, порядок достуtry до доцментiв та iншоi iнформаuii
пов'язаноТ з наданшIм фiнансовшс посJý/г, та систему захисту iнформафТ, порядок цроведенtul внутрiшнього
контроJIю щодо дотриманIш законодавства та внутрiшнiх регламентуIочих докуплентiв при здiйсненнi
операцiй з наданнrI цього вид/ фiнансових посJц/г, вiдповiдальнiсть посадовrо< осiб, до посадовI]D( обов'язкiв
яких н€lлежать безпосередня робота з клiентами, укладаншI та виконанIuI зазначеIII.D( договорiв.

1.3. Щi Правила наданIuI коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиry (далi - ПpaBlrrra) с
' гrублiчною пропозицiсю (офертою), у розумiннi ст. 64l, 644 ldшiльного кодексу Украiни, укJIасти договiр

кредиту на умовах, що встановленi Товариством, i застосовуються у випадку поданнrI фiзичною особою
заявки на отриманшI кредиту та вчинен}ш iншlо< дiй (акцепт), передбачеrпгх цими Правшlами. Публiчна
пропозицiя Товариства набирае чинностi з дати ii офiцiйного оприJIюднення та дiе до дати оприJIюдненIuI
Правшl у новiй редакцiТ.

|,4, У цих Правrтrах, а також iншлrх докуI\{ентах та внутрiшнiх норматr,шнI]D( актах, що прийнятi Товариством на- 
дiдставi таlабо з метою виконаннrI цих Правил, щодо яких Правила с ik невiдОемною частиною, термiни
вживtlються у наступному значеннi:

- ТовариствоЖредитодавець - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстtо кФIНАНСОВА КОМПАНUI
кБIЗНЕС КАГIIТАЛ>;

- Сайт Товариства - офiцiйний веб-сайт www.businqss-capital.uafin,net , використовуеться для розкриfiя
iнформацiI в обсязi та порядку, якi встановленi Нацiональною комiсiсю, що здiйсшос реryJIюванIuI у сферi

ринкiв фiнансовlлt посJryг;
- Заявник- фiзична особа, яка мае HaMip укласти договiр з Товариством на отриманнrI кредиту шJuIхом

приеднанIuI до зацропонованих умов i вчинеЕIuI дiй, передбачених цими Правилами;
- ПозичальникЛлiснт - фiзична особа, яка вiдповiдас Вr,пrлогам до Позичальника i з якою Товариством

укладено або може бути укладено договiр цро наданшI коштiв у позику в тому числi на умовах фiнансового
кредиту;

- Вимоги до Позичальника - визначенi Товариством )л\,Iови, яким повинен вiдповiдати Змвник для
встановленIuI дiловш< вiдносин та укJIаданIrI договору цро наданIuI фiнансовшr послуг. А саме фiзична
особа повинна:
а) мати необмежену законом або судом rшшiльну дiездатнiсть та правоздатнiсть;
б) бути громадянином УкраiЪи;
в) мати зареестроване мiсце проживаннrI на територii УкраiЪи;
г) володiти вiдкритшrл на власне iм'я банкiвським рахунком в банкiвськiй ycTaHoBi, грошовими коштаМи На

якому мати змоry розпоряджатися;
д) дiяти вiд власного iMeHi, у власному iHTepeci, не отримувати кредит в якостi цредставника третьоi особи i
не дiяти на користь третьоi особи (вигодонабувача або бенефiцiара);

_ Заявка- докр{ент встановленоТ форми, який заповrшоеться Клiентом (у тому числi за допомогою Системи
таlабо його додаткiв), i виражае Halrлip Заявника (Клiента) отримати грошовi кошти.

- Кредит - грошовi кошти в нацiональнiй BarпoTi УкраiЪи (гривнi), що надаються Товариством на умовах
зворотностi, cTpoKoBocTi та пlrатностi, що передбаченi договором.

- .Щоговiр _ цIшiльно-гrравовий документ, який визначае взаемнi юридичнi права i зобов'язання мiж
Товариством та Позичальником з приводу надання фiнансовоI посJIуги;

_ Електронний договiр - домовленiсть двох cTopiH, спрямована на встановлення, змiну або припиненrrя

цивiльних прав i обов'язкiв та оформлена в електроннiй формi;
- Електронний пiдпис одноразовим iдентифiкатором - данi в едектроннiй формi у виглядi а;rфавiтно-

цифровоi послiдовностi, що додаються до iHmloc електронних даних особою, яка прlЙняла пропозицiю
(оферту) укJIасти електронний договiр, та надсилаються iншiй cTopoHi цього договору;

- Щата укладанця договору-день перерахуванIuI грошових коштiв на банкiвський рахунок Позичальника;
_ Лiмiт суми кредиту - розмiр грошовlD( коштiв, якi Товариство одноразово може надати в кредит на УМоВах,

визначеними договором.



_ Особистий кабiнет - сукупнiсть захиIдених cTopiHoK, що форN,Iуються Змвнику в пdомент його реестрацiТ у
Систепri (особистий роздiл Заявника), за допомогоIо якого Заявник/ПозичаJIьник здiйсшое повну взаемодiю з

Товариством, мае постiйний доступ до Графiка розрахункiв та до iнщоТ iнформаuii7локументiв, пов'язаноТ з

наданtutм Товариствоп.r фiнансових послуг, ,Щоступ до Особистого кабiнету здiйснюеться
ЗаявшикопдДозичальником цIляхом введення Логiна Особистого кабiнету i Пароля Особистого кабiнету на
Системi.

- Логiн особистого кабiнету - унiкальна комбiнацiя букв таlабо цифр, цо встановJIюеться Заявником, L{to

комбiнацiю Заявник самостiйно зазначае в спецiальному полi клогiн> при входi до Особистого кабiнеry.
заявник/позиtlЕlльник особисто несе вiдповiдальнiсть за збереженiсть Логiну особистого Кабiнеry. Логiн
Особистого кабiнеry явJuIеться особистlдл кJIючем Заявника/ПозшIrlльника форп,rування електронного
цифрового пiдпису, досryпний тiльки Заявнику/ПозшI€rльнику;

- Пароль Особистого кабiнету - унiкальна комбiнацiя букв таlабо цифр, що встановJIюсться Заявником. LЦо
комбiнацiю Заявник самостiйно з€}значае в спецiальному полi (пароль) при входi до Особистого кабiнеry.
заявник;/позиt{zlльник особисто несе вiдповiдальнiсть за збереженiсть Паро.тпо особистого Кабiнеry. Пароль
Особистого кабiнету являеться особистrдrл кJIючем Заявника/Позиtltlльника формування електронного
цифрового пiдпису, доступний тiльки ЗаявникуДозиtltlльнику;

- Iндивiдуальний одноразовий iдентифiкатор * аналог власнор}чного пiдпису Позичальника (електронниЙ

uифровий пiдпис) який отрlш,tаний за результатами криптографiчного пepeTBopeHIuI набору електронних
данIlD(, введених Позичальником на Системi пiд час здiйснення процедури оформлення кредиту (,Щоговору),

який додаеться до цього набору або логiчно з ним поеднуеться i дае змоry пiдтвердити його цiлiснiсть та
iдентифiкувати Позичальника. За домовленiстю CTopiH договору iндlшiдуа-тrьний одноразовий iдентифiкатор
гrрирiвшоеться за правовим статусом до власнор)л{ного пiдпису.

- Графiк розрахункiв - невiд'смна частина договору, що мiстить iнформацiю про trорядок поверненIuI

кредиту та ёгшати процеtrгiв за користуван}uI споживчим кредитом, вкJIючно iз кiлькiстtо платежiв, Тх

розмiром та перiодичнiстю BHeceHIuI, а також розрахунок Заборгованостi (в топгу числi суми кредиту i
процентiв за користуванIuI кредитом) iз зазначенням TepMiHy платежу;

_ TepMiH платежу * кiнцева к€Iлендарна дата повернення Позичальником Заборгованостi за договором;
- Заборговацiсть - сума кредиту, а також HapaxoBaнlD(, апе не сплачених процентiв за користуванIuI

кредитом;
Платiжна картка - електронний гшатiжний засiб у виглядi eMiToBaHoT в установленому законодавстВом

" порядку, 1^rасником/членом мiжнародноi шlатiжноi системи <Visu (<Visa Intemational Service Associatioш)
або MasterCard (<MasterCard International Incorporated>), гrластиковоТ чи iншого виду картки, яка

використовуеться Позич€uIьником для iнiцiюваннrl переказу коштЬ з банкiвського рахунка з метою оплати
BapTocTi ToBapiB i послуг, перерахрання коштiв зi cBoii paxyHKiB на рахунки iнших осiб, отрrаuання коштiв

у готiвковiй формi в касах банкiв через банкiвськi автомати, а також здiйснення iнших операцiй,
передбачених вiдповiднллtr.t договором, TepMiH дii якоi не закiнчився. Платiжна картка, що використоВУ€ТЬся
Клiснтом для отримання кредиту (зарахування суми кредиту на банкiвський рахунок Клiента), е засобом
iдентифiкацii Клiента;

- Банкiвський рахунок - ptlxyнoк, на якому облiковутоться кошти Клiента, який вiдкритий У банкiвськiй
ycTaHoBi i операцiТ за яким можуть здiйсrповатися з використанIuIм платiжноi картки;

_ Банкiвська установа - банк, його вiдокремлений пiдроздiл, який здiйсrцое банкiвську дЙльнiсть вiд iMeHi

банку чи фiлii iноземного банку в YKpaiHi, що здiйсrшое дiяльнiсть в УкраiЪi;
_ Система он_лайri кредитування <<CashUp> (скорочено - Система) - iнформацiйно-телекомунiкацiйна

система Товариства, розмiщена на Веб-сайтi www.cashup.cpm.ua, який використовус Товариство для
надання фiнансових посJryг i за допомогою якого (в тому числi будь-якI.D( програ}4них додаткЬ) надаеться
можливiсть Заявнику подати Заявку та отримати Кредит. Використання системи здiйснюеться
Клiсrrтамrа7Позичrlльником дистанцiйно та дозволяе кожному Клiенry (Позичальнику) са:r,rостiЙно, в МеЖах,

визначенID( Товариством, створювати Особистий кабiнет, додати електронний пiдпис однорtlзовим
iдентифiкатором, вчинити електронний правочин (укласти з Товариством електронний договiр) та
викоIIувати iншi дii передбаченi функцiоналом Особистого кабiнету;

- Промокод _ код дJIя отриманшI додатковоi вигоди вiдповiдно до акцiй, що цроводяться
iнформацй про якi розмiшryеться у Системi.

1.5. Iншi термiни вживаються в Правилах у значенIuIх, якi наведенi у нормативно-правовIiD(

законодавства УкраТни.

Товариством та

актах чинного

2. ВИДИ ФIНАНСОВИХ КРЕДИТIВ ТА ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТIВ ЗА КОРИСТУВАННЯ
ними

2.1. Фiнансовi кредити шасифiкуються за такими ознаками:
2.1.1, За строком користуваЕня:

. з TepMiHoM погашеннrI до 30 календарнIтх днiв вкJIючно;

. з TepMiHoM погашення вiд 30 календарнIж днiв до 3 мiсяцiв;

. з TepMiHoM погашенIuI бiльше З мiсяцiв.
2.1.2. За цiльовшrл призначеншIм:

. споживчi;

. навласнi потреби;
о пiдприсмницькi;



о iншi потреби.
2,1.3 . За piBHeM забезпеченостi:

о незабезпеченi(бланковi);
о забезпеченнi (застава, порука, гарантiя).

2,|.4,За тиllом процентноi ставки:
о фiксована;о змirшована;
. змiшryвана.

2.|.5. За piBHeM дотримашuI встановленого режиму сплати:
о фiнансовий кредшг з нормчlльним режимом сплати;
. прострочений фiнансовий кредит - за яким порушенпrI встановленого режиму сппати не перевищуе l00

ка.ltендарних днiв;
с непов9рнений фiнансовий кредит - за яким порушенIuI встановленого режиму сrrлати перевиIrryе 100

календарних днiв;
r безнадiйний фiнансовий кредит - за яким Ёпr,rовiрнiсть поверненшI с дуже низькою (здiЙснення стягненIuI

неможJIиве, судовий процес безуспiшний, миIIув TepMiH позовноi давностi тощо);
2.2. Сума фiнансового кредиту визначаеться з ypaxyBaнIfiM Iшатосцроможностi позиtltшьника i може змit*оватись за

домовленiстrо cTopiH шJutхом внесеншI вiдповiдних змiн до ,Щоговору.
2.З, За користранIrrI фiнансовим кредитом Позичальник сплачус Товариству проценти, якi визначенi у Кредитному
договорi та Графiку розрахункiв, який е невiд'емною частиною Щоговору. Обчислення строку користуванIuI
кредитом та нарахування процентiв за Кредитним договором здiйсrпоеться за фактичну кiлькiсть календарнrл< днiв
користування кредитом, при цьому цроценти за користраннrI кредитом нараховуються з першого дUI
[epepaxyBaн}Irl суми цредиту Позичальнику (надання Позичальнику грошових коштiв або перерахуваннrI грошовlD(
коштiв на башкЬський рахунок Позичальника) ло лня повного погашенIul Заборгованостi за кредитом (зарахування

грошовLD( коштiв на поточний рахунок Товариства) вкJIючно.
2.4.Сума кредшу, цроценти за користуваннJI кредитом та KoMiciT (якщо TaKi передбаченi договором) складшоть
3аборгованiсть за договором. Заборгованiсть пiдлягае сшrатi I]IJuIxoM однор€lзового або багаторalзового (окремrшrли

траншами) безготЬкового перерахування коштiв у розмiрi суми Заборгованостi на поточний рахунок Товариства у
строки, встановленi,Щоговором.
2.5.- ПовернешuI кредиту Товариству та сплата процентiв здiйсшосться у такiй черговостi: у перulу череу

Позичаlrьник сплачуе HapaxoBaHi цроценти за користування кредитом вiдповiдно до Графiку розрахункiв; у Dруzу
черzу - суму кредиту вiдповiдно ло Графiку розрахункiв у третю - iншi шtатежi (якщо TaKi передбаченi договором).
Графiку розрахункiв (в тому числi суми кредиту i процентiв за користуванIuI кредитом) щоденно обновлясться в

Особистому кабiнетi i е невiд'емною частиною ,Щоговору. У разi недостатностi супли здiЙсненого платежу
Позичаltьника, дIя виконання зобов'язання за цим Щоговором у повному обсязi ця сума погашас вимоги
Кредитодавця у такiй черговостi:

l) у першу чергу сппачуються прострочена до повернення сума кредиту та простроченi проценти за
користуванrUI кредитом;

2) у друry чергу сIIJIач}.ються сума кредиту та цроценти за користуваншI кредитом;
3) у третю чергу сплач}.ються неустойка та iншi гrлатежi вiдповiдно до цього ,Щоговору,

2.6. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованiсть не пiзнiше TepMiHy платежу. Позичальник зобов'язаний
сIIлатити Заборгованiсть будь-якlлrл доступним йому способом, зазначеним у договорi таlабо на Системi, при цьому
Позичальник самостiйно сrrпачуе посJryги фiнансовоi установи (банку або фiнансовоi установи, що надас вiдповiднi
посrryги) , що здiйсrпос пepepaxyBaнIul грошових коштiв, у вiдповiдностi до тарифiв останнього. При оформленнi
гr.патiжнлп< докlментiв (заповненнi гшатiжних реквiзитiв) для сплати Заборгованостi, Позичальник у графi
(призначеннrI IIлатежу) вказуе: Еомер та дату укJIаданIuI договору, прiзвище, iм'я, по-батьковi, iдеrrтифiкацiйний
номер. У випадку, якщо Товариство укJIало договiр про прийманшI платежiв вiд населеншI iз фiнансовою
установою, Товариство повнiстто або частково сппачуе KoMiciT за переказ коштiв на користь Товариства через TaKi

фiнансовi установи. Перелiк таких фiнансовID( установ-партнерiв вказуеться на сайтi Системи.
У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу кпризначеннrI IuIaTeжy), Товариство мае

право не прийняти платiж з MoTrшiB неможJIивостi iдентифiкувЬння договору, за якшrл вiдбуваетЬся сплата

Заборгованостi. У разi HacTaHIuI такого випадку, Позича-ltьник цротягом 3 днiв мае право звернутися до Товариства
IIIJuIxoM наrrравленшI електронного повiдомленIuI в довiльнiй формi з обов'язковl.лtt зазначенIuIм: способу i
приблизного часу проведення платежу (а також при здiйсненнi платежу через термiнали самообсrryговування - iз
з€rзначеннrlм адреси термiнала, а при банкiвському переказi - найлленування банку i вiддiленrrя, мiсцезнаходженнrl
вiддiлеrтня). У TeMi електронного повiдомлення Позичальник обов'язково зt}значае: номер та дату укJIаданн;I
договору, прiзвище, iм'я, по-батьковi, iдентифiкацiйний номер.
2.7. ,Щатою поверненшI позики, у тому чиолi виданоi на 1ъ,rовах фiнансового кредиту, так само як i датою сплати
Заборгованостi, вважасться дата зарахуванIuI црошовIж коштiв на поточний рахунок Товариства.
2.8. У випадку простроченшI TepMiHy платежу зi сплати Заборгованостi бiльщr нiж на 3 (три) календарншх днi,
Позичальник зобов'язаний спJIатити Товариству цроц9нти за користуванIrrI кредитом, розмiр якI!D( встановлюеться

договором (якщо такий окремий розмiр встановлено вiдповiднlдл договором), гтри llьoмy цроценти за користуванIuI
кредитом нараховуються до днrI повного погаIценIrI Заборгованостi включно.
Товариство запишас за собою право зменшити розмiр HapaxoBaHIlD( процентiв в односторонньому порядку. Зазначене

право розповсюджуеться викIючно на гшатежi за корист}ъаншI наданими Товариством коштами за Щоговором та на



llлатежi, пов'язанi з обслуговуванняьd та надан}UII\I таких KoIцTiB, та не розповсюджуIоться на зменттJення фактично
отриманого Позичальником кредиту.
2.9. За баlканням ПозичаJrьника може передбачатись дострокове погацrення фiнансовоrо кредlrry таlабо внесення
плати за користуваннrI ним на пiльгових уluовах. Товариство пdоже окремо установити правила визначеннrI випадкiв,
коли позиtIuIльник NIоже скористатися такою мохtлlшiстю.
Позичальник NIae право достроково поверЕути кредит i сгrтrатити процентц за користуваннrI кредитом. Надходкення
на рахуЕок Товариства грошовIо( коштiв вiд Позичальника в достатньому обсязi дIя сплати Заборгованостi е
належним виконаннrIм зобов'язання Позичальника за,Щоговором. В такому випадку договiр припиняе свою дiю з

дати зарахуваннrI црошових коштiв на поточний рахунок Товариства.
2.10. Позичальник мас право у буль-який час протягом строку дii Щоговору достроково поверЕути частиIrу кредиту,

у такому випадку, пiсля зарахуванIuI грошових коштiв на поточний рахунок Товариства, Графiк розрахункiв
автоматшIно кориryеться в частинi визначенIuI залишку суми кредиry i процентiв за користуванIш кредитом.
Проценти за користуванIuI грошовими коштами у такому випадку нарахов}тоться тiльки на суму несплаченого
кредиту.
2.11. У випадку, якщо Товариство tIри достроковому поверненнi кредиry не отримало достатню cply коштiв дlя
погашеншI Заборгованостi в повному обсязi за перiод фактичного користуванIuI кредитом, договiр продовжус свою
дiю на ранiше погоджених умовах, при цьому пiсля зарахуванIuI грошових коштiв на поточний рахунок Товариства,
Графiк розрахункiв автоматшIно коригуеться, в частинi визначенIuI з€tлишку с}ми кредиry i процентiв за
користуванIUI кредитом.
2.12, Позичtulьник мае lrраво iнiцiювати пролонгацiю дiТ Щоговору та подовжити строк поверненIuI кредиту
звернувшись з такипd запитом до Товариство письмово або за допомогою електроннID( дистанцiйних систем, якщо
така можJIивiсть передбачена договором.
2.1З. При безготiвковому перерахуваннi грошовIо< коштiв Bci фiнансовi ризики, що пов'язанi з затрrлrrкою в
шадходженнi коштiв на поточний рахунок Товариства, несе Позртчальник,
2:|4. У випадку пеповерненIu{ Позичальником позики, наданоi у тому числi на }rr{овах фiнансового цредиту,
Товариство мае право здiйснити безспiрне списанIuI црошових коштiв з банкiвського рахунку Позичальr*rка дIя
повного погашенЕrI Заборгованостi або прийняти у заставу майно та реалiзувати, у вiдповiдностi до чинного
законодавства або вчинити iншi дii, передбаченi чиннrшu Законодавством Украiни, з метою повного погашення

фiнансового кредI't:ry.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРIВ З КЛI€НТАМИ
З,1. Вiдносини з приводу надаЕrul грошових коштiв у позику, в тому числi i на yмoBulx фiнансового кредиту (далi -
фiнансовi посrryги) мiж Товариством та КлiснтамйПозиllальниками визнач€Iються на договiрних засадzж, IIIJutxoM

укJIаданIrI ,Щоговорiв, якi мають мiстити визначенi законодавством }мови, обов'язковi дIя такого виду,Щоговору.
3.2. Надашш фiнансовшt кредитiв здiйсrшосться на умовах Тх платностi, cTpoKoBocTi та поворотностi, IIIJuIxoM

безготЬкового перерахуваншI црошових коштiв у нацiона.тtьнiй ва.lшотi УкраТни на банкiвськi рахунки Клiентiв або
наданIuI iM грошовtо< коштiв у готiвковiй формi.
3.2.1. ,Щоговори цро наданшI фiнансового щредиту, якi укладаються Товариством з метою наданIш фiнансовlл< послуг
повиннi мiстити насryпнi умови:

. назву документа;

. найменуванrrя (назву), мiсцезнаходженшI (алресу) та реквiзити Товариства;
о прiзвище, iм'я i по батьковi фiзичнот особи, яка отримуе фiнансовi послуги, та ii мiсце проживанIи (адресу);
. цредмет Щоговору: наiпrленування фiнансовоТ операцii, тип кредиту (кредит кредитна лiнiя, кредиryвання

рахунку тощо), мета отриманнrI кредиту;
. загальний розмiр наданого кредиту (розмiр наданоi фiнансовог послуги (розмiр фiнансового актшу) у

грошовому виразi;);
. порядок та умови надання кредиту, строки розрахункь;
. TepMiH у який Товариство зобов'язане надати фiнансовий кредит а Позичальник його поверIrути (строк дii

договору), порядок змiни i припиненнrI дii договору;
о необхiднiсть укладеннrI договорiв щодо додаткових чи сугryтнiх послуг TpeTix осiб, пов'язаних з

отриманням, обслуговуванIuIм та поверненням кредиту (за нйвностi);
о цроцентна ставка за кредитом, 'ii тип (фiксована чи змir*ована), порядок Ti обчисленtля, у тому числi порядок

змiни, та сплати процентiв;
. ре;цьна рiчна процеrrгна ставка та загаJIьна BapTicTb кредиту дIя споживача Еа дату укJIаданн;I договорУ про

споживчий кредит iз зазначенням ycix rтриlтущень, використаних для обчисленrш такоi ставки;
. гrрава та обов'язки CTopiH за ,Щоговором цро надашrrl фiнансовоТ посJryги;
о вiдповiдальнiсть cTopiH за порушеншI умов договору (невIшонанtш або неналежне виконаншI умов

,Щоговору);
о пiдтвердженIuI, ознайомленrrя клiента з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та

державне регуJIюванIuI ринкiв фiнансових послуг), положеннrIми Зжону Украi'шr кПро захист црав
споживачЬ>, закону ООПро споживче кредитування",,

. порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання кредиту, порядок дострокового повернеЕIuI

фiнансового кредиту;
. види забезпечення наданого фiнансового кредиту (якщо наданrrя фiнансовоi послуги передбачають р{ови

отриманшI забезпечення);
о iншi умови за згодою cTopiH;



о пiдписи cTopiн Щоговору про FIаданнrI фiнансового кредиту (у топлу числi здiйсненi в порядку,
шередбаченому законодавством про електронну комерцiю);

. повядок tIовернення IФедиту та сIIлати процентiв за користуваннrI спо)Itивчим кредитом, включно iз
кiлькiстю пJrатеrкiв, ix розплiропл та перiодичнiстю внесення, у виглядi графiка платежiв;

. iнформацiя про наслiдки прострочен}ш викошання зобов'язань зi сгшати платеrкiв, у топ{у числi розмiр
неустойки, процентноТ ставки, iнших платежiв, якi застосовуються чи стяryються при невиконаннi
зобов'язання за договороl\d про споживчий кредит;

. вiдомостi щодо наданIuI Клiенту до укJIадеши договору iнформаui[ визначеноГ ст. 9 Закону Украiни <Про
споживче кредитуваннrI).

3,2.2. Позика у тому числi на умовах фiнансового кредиту може надаватись Товариством, якщо це обумовлено

,Щоговором, таким чином:
о у готiвковiй формi;
о у безготiвковiй формi;
. сплати BapTocTi ToBapiB, робiт (послуг) згiдно paxyHKiB та заяв.

З.З. Оформлення i видача позики у тому числi на умовtlх фiнансового кредиту Позичальнику можлива лише пiсля
здiйснення його iдентифiкацii, верифiкацii та вжиття iншlж заходiв вiдповiдно до законодавства, яке peryJшoc
вiдносини у сферi запобiгання та протидiТ легалiзацiТ (вiдмиванrшо) доходiв, одержаних злочинним IIIJuIxoM,

фiнансуванr+о тероризму та фiнансуванню розповсюдженIuI зброi масового знищешuI (якщо iлшrе не передбачено
законодавством). Iдеrrтифiкацiя (верифiкаuiя) Клiента проводиться вiдповiдно до внутрiшнiх Правил верифiкацii та
iдентифiкацii Клiентiв вiдповiдними працiвниками Товариства або iншrшrц способом визначени]чI внутрiшнiми
Правшtами верифiкацiТ та iдентифiкацiТ Товариства.
З.4, [ля одержашuI фiнансового кредиту Позичальник зверта€ться до Товариства iз вiдповiдною заявою (у ToluTy

числi за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйнш< систем), повiдомляс необхiднi обов'язковi вiдомостi та надае
за необхiднiстю офiцiйнi докlменти (або засвiдченi в установленому порядку ix коПiй), чиннi (лiйснi) на момент ik
поданIUI.
3.4.1. Позич€}льник дJuI отриманнrI позики у тому числi на уN{овах фiнансового кредиту надае Товариству насryпнi
документи (вiдомостi):

о заяву на iм'я Товариства на одержаншI фiнансового кредиту;
о паспортгромадянинаУкраiни;
, реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв Украiни (або iдентифiкацiйний номер згiдно з

',Щержавншr,t ресстром фiзичних осiб - гшатникiв податкiв та iнших обов'язкових гшатежiв) або серiю та
номер паспорта цромадянина Украihи, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття

ресстрачiйного номера облiковоi картки IIлатника податкiв УкраТни (номер паспорта цромадянина УкраТни,

що не мiстить безконтактного електронного носiя);
о анкету позшI€lльника за встановленою формою;
. дIя придбання ToBapiB через торгову мережу - рахунок-фактуру або будь-який iнший документ, що

пiдтверлжуе BapTicTb ToBapiB i в якому зазначено покуIщя за рахунком-фактурою (позича.тtьника) а також
пiдтверджуеться поставка товару клiснтовi.

При необхiдностi, за вимогою Товариства, позиЕI€lльник (Клiснт) повинен додатково надати насryпнi документи:
о док}мент, що пiдтверджуе наявнiсть постiйного мiсцяроботиу фiзичноiособи;
о довiдка про заробiтну ппату;
. письмовийрозрахунокпогашення кредиту (економiчне обгрунryванrrя);
о iHmi докумеIIти на розсуд товариства, необхiднi для прийняття рiшення стосовно наданIuI кредиту

позшlальнику:
З.4.2, Перелiк вiдомостей, якi можуть бути запитуванi Товариством у Позичальника:

о Прiзвище, iм'я та по батьковi;
о Щату народженrul;
. номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина Украihи (або iншого документа, що посвiдчус особу та

вiдповiдно до законодавства УкраiЪи може бути використаним на територii Украiни для укJIадеЕIuI
правочинiв), дату видачi та орган, що його видав;

с Реестрацiйний номер облiковот картки платника податкiв Украiъи (або iдентифiкацiйний номер згiдно з

,Щержавним реестром фiзичних осiб - платникiв податкЬ та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за
наявностi - серiю) паспорта громадянина УкраТни, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття

реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв УкраiЪи чи номер паспорта iз записом про вiдмову
вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв УкраiЪи в електронному
безконтактному Hoci;

r Вiдомостi про фiнансовий стан Клiента та змiст його дйльностi;
о Належнiсть Клiента або особи, яка дiе вiд його iMeHi, до нацiональнrл< або iноземних публiчних дiячiв, дiячiв,

що виконують полiтичнi функцii в мiжнародних органiзацiях, або пов'язаних з нlлr,tи осiб;
о Мiсця проживанIuI або мiсце фактичного перебування в Украiнi (ycix лан'их щодо адреси цлiсця прожlвання

(перебрання) Клiснта;
о KoHTaKTHi номери телефонiв, як MiHiMyM, один номер повинен бути вказаний;
о Щанi про зайняття або роботу (назва органiзацii, посада, стаж, номер телефону органiзацiI та безпосереднього

керiвника);
о Сiмейний стан, кiлькiсть дiтей до 18 рiчного BiKy, iншi утршrланцi;



. ноN{ери телефонiв, як MiHiMyM, двох контактних осiб.
3.5. Укладення ,Щоговору цро надання фiнансового кредиту здiйсrшоеться шляхом його пiдписацшI сторонами у топ{у
числi за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систепd. Пiсля пiдписання (або оц)имання Кредитодавцепл
акцепту пропозицiI вiд Позичальника за допомогою iндивiдуц.тlьногQ одноразового iдентифiкатора для договорiв, цо
}iкладr}ються за допомогою iнформацiйно-телекоплунiкацiйних систем) Щоговiр про наданIuI фiнансового кредиту
набувае юридичноi сили i с обов'язковипл дня його виконання BciMa )ruасниками flоговору. Особливостi укладання
договору за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйнюс систем здiйсrшоеться у порядку, визначеному п.3.5.1_
З.5.2, та п.3.6. цшt Правшl у редакцiТ примiрного договору, що е Додатком Jllb2 до цих Правил. Укладання договору
шлrIхом Його пiдписанrrя особистим пiдписом не через iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи здiйсr*оеться
вiдповiдно до п.З.7. цюt Правил та положень чинного законод€lвства УкраiЪи у редакцiТ пршuiрного договору, що е

Додатком Л!3 до цих Правил.
З.5.1. Ук.падання.Щоговору про надання фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних
систем. Ушtадання Щоговору цро наданIuI фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйнш<
систем вiдбувасться через Систему в мережi IHTepHeT (його мобiльний додаток) шляхом виконаннrI Позича.llьником
вiдповiдного чlлгоритму дii та прийняття (акцепry) rryблiчноТ оферти (гryблiчний договiр) Товариства.
З.5.2. У вiдповiдностi до положень статей бЗЗ, бЗ4, 64l, 644 Щшiльного кодексу Украiни, цi Правила та ,Щоговiр,
якиЙ е невiд'емною частиною Правил, що оприJIюдненi на сайтi Товариства, е }4!{овами публiчного договору, згiдно
з якими Товариство зобов'язуеться перед фiзичнlшли особами, якi приiлшrуть (акцеmують) цi Правила та ,Щоговiр,
надавати посJrуги в порядку та на умовах, передбачених tlими Правшtами i,Щоговором. Пiдписанням (акцептуванняrл
за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем) ,Щоговору фiзична особа засвiдчуе (пiдтверлжуе), що вона
безвiдзIвно, повнiстю i безумовно прийшr,rае до виконанIuI вимоги Правил, визнае Тх невiд'смною частиною Щоговору
та iй вiдомi yci вшr.tоги Правшl повнiстю.
З.6. Алгоритм дiй Позичальника дIя отриманIuI фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-
телекомунiкацiйних систем.
З'.6.|. Реесmр_ацiя Клiснmа у Сцсmелli. flля oTplTlrlaнrш можJIивостi подати Заяву за допомогою iнформацiйно-
телекомунiкацiйноТ системи, Заявник мае проЙти процедуру ресстрацiТ у Системi, зазначити реквiзити гrтrатiжноi
картки та пiдтвердити використання цiсi платiжноТ картки.
3.6.1.1. Процеryра реестрацiТ Заявника у Системi передбачас введеншI Клiентом вiдомостей про себе у Систему
пiсля заповненrrя вiдповiдншr полiв реестрацiйноi форми, зазначенIuI адреси електронноi пошти та пароJIю, що
використовуватимуться Клiснтом для достугrу/входу до свого Особистого кабiнету, а також, у визначених
ТоварисJвом випадках, завантаженнrI iншоi iнформацii необхiдноi дпя реестрацii та подальшоi iдентифiкацiТ Клiента.
Клiент зобов'язаний вказати повнi, точнi та достовiрнi данi. Заповrпоючи реестрацiйну форму, Клiент у
вiдповiдностi до роздirry 10 цих Правпrr, надае свою згоду на передачу Товариству cBoik персональних даншс та ix
обробку з метою оцiнки фiнансового стаЕу Заявника та його сrтроможностi виконати зобов'язання за договором.
З.6.1.2. Товариство на власний розсуд мас цраво визначати, видtlляти, змiшовати набiр, меrпо, випадаючi списки,
назви полiв ресстрацiйноi форми, що заповнюються/мають бути заповненi Клiентами дlя ik реестрацiТ у Системi, а
також будь-якi пояснення, пршrлiтки тощо до такю< полiв.
З.6.1.З. Пiд час цроходження реестрацiI, Система може запитувати вiд Клiента пiдтвердженнrl використанIuI ним:
- номеру телефону (стiльникового (мобiльноiо) зв'язку), з€вначеного Клiентом у полi реестрацiйноi форми, шJuIхом
введеннrI у Системi коду з текстового повiдомлення, що tlвтоматично надiйшло на такий номер мобiльного
телефону;
- електронноТ пошти, що з;lзЕачена Клiентом при реестрацiТ та використовуеться/використов}ъатиметеся Клiснтом
дrя досryгry/входу до свого,Особистого кабiнету, шJUIхом переходу за гiперпосиланIUIм, що мiсти:гь повiдомлення,
нагIравлене Системою автоматиtIно на таку електронЕу пошту.
З.6.1.4, Вiдомостi, зазначенi Клiентом пiд час цроходженшI гrроцедури реестрацiТ Клiеrrта у Системi, вiдображаrоться
в Особистому кабiнетi до моменту BHeceHIuI до них вiдповiднlл< змiн. Клiент зобов'язаний слiдкрати за
актуа-ltьнiстю/дiйснiстю вiдомостей про себе та наданих копiй (сканкопiйфотокопiй) локlментЬ, та у разi Тх

змiнлt/втрати дiйсцостi, цриводити ix негайно (при першiй же можливостi) ло актуtшьного стану (у вiдповiдностi до
змiн що виникли). За вiдсутностi повiдомлення Клiснта про внесення змiн до його вiдомостей, Товариство буде
вважати вiдомостi про Клiента актуtшьними до моменту внесеннrI вiдповiдних змiн Клiентом та,/або до моменту,
коли Товариству стане вiдомою iнформацiя про змiни з iнших джерел."
Товариство мае право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в реестрацiйнiй формi, як для

пiдтвердженнrl повноти, точностi, достовiрностi зазначеноТ при реестрацii iнформацii, так i для отршrлання iнших
вiдомостей вiд Заявника, яка Товариство визнае необхiдним.
З.6.1.5. На пiдставi даних, зазначених Клiентом та пiсля успiшного цроходженнrI Bcix необхiднш< KpoKiB в реестрацii,
iнформацiйна Система здiйсrтое ресстрацiю Клiента у Системi та формус дIя нього Особистий кабiнет.
З.6.1.6. ,Щii, якi вiдповiдно до цих Правил таlабо укJIаденого ,Щоговору може чи зобов'язаний вчилляти Клiснт iз
використанIшм функцiонашу Особистого кабiнету, вважаються дiями, вчиненими Клiентом, пiд вiдповiдальнiсть
Клiснта та с такими, що породжують вiдповiднi юридичнi наслiдки.
З.6,1.1 , Зареестрований Клiснт мае право доступу до свого Особистого кабiнеry, IIIJuIxoM використанIuI номеру
телефону/електронноi пошти та пароJIю, що були зазначенi ним у полях реесфацiйноi форми при реестраuii у
Системi. Клiеrrт несе вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки i здiйснення конrроrпо Ъа даними, що
використовуються ним дtя Його персонапьЕоi iдеrrтифiкацii у Системi, за паролем, що використовуеться ним дIrI
достугrу (входу) до свого Особистого кабiнеry. Клiент зобов'язаний не передавати без дозволу Товариства TpeTiM
особам данi, що використов}.ються ним для персончrльноТ iдеrrгифiкацii у Системi таlабо для достуIry (входу) до
свого Особистого кабiнету, зоцрема, але не викJIючно - пароль.
З.6. l . 8. Зареестрований Клiент зобов'язаний:



- викоtryвати yci iнструкцii Товариства цiодо забезпечення безпеки Особистого кабiнету;
- впевIlитись у тому, tцо HixTo не бачить пароль, який використовусться Клiентопл дJIя доступу (вхолу) до свого
Особистого кабiнету, у MoNIеHT його введення/зазна.Iення, та його у подальшому не зможе скопiювати/вiдтворити;
- не розкривати, не надавати TpeTilu особам (у тоrrлу числi, aJre не викJIIочно, шляхом розш,liшдепня у мережi IHTepHeT)

вiдоtшостей про свiй Особистий кабiнет та пароль tцо використовуеться для достугry (входу) до свого Особистого
кабiнеry;
- не записувати свiй пароль способом, що е зрозумiлr,ш,r TpeTiM особам;
- зберiгати вiдомостi про свiй Особистий кабiнет та пароль у недоступному для TpeTix осiб мiсцi.
З.6,1.9. Товариство мае право обмежити, lтризупинити чи закрити Клiснry доступ до Особистого кабiнеry у
викJIючних випадках, до яких зокрема вiдносяться:
а) грубе порушення зобов'язань, встановлених цшrли Правилами та,Щоговором;
б) наявнiсть у Товариства пригrущеЕня чи пiдозри, що Клiент приймае }л{асть таlабо с }часником потенцiйно
шахрайських таlабо пiдозрiллгх дiй таlабо операцiй, або якщо особу було вiднесено до осiб, що були BHeceHi до

реестру терористiв та iншло< реестрь, що заборонлоть спiвпраlцовати з Клiснтом.
РiшецIrя Товариства щодо обмеженtul, цризупиненнrI чи закриття Клiснту достуttу до його Особистого кабiнету
можуть приiшuатися на пiдставi рiзних факторiв, про якi Товариство не мас обов'язку повiдомляти Клiенry.
3.6.2. Поdqча заявкu. Сформувати та подати Заявку мае право зареестрований у Системi Клiент без зазначення

реквiзитiв cBoci гшатiжноТ картки. Пiсля попереднього аналiзу кредитноi заявки та отриманнrI вiд автоматизованоТ
скоринговоi системи позитивного рiшення про можлtвiсть видачi йому кредиry, Клiент надае номер cBoei шrатiжноТ
картки та пiдтверджуе можллтвiсть ii використаннrI.
З.6.2,|. Суплу Крелlлту i строк поверненнrI Кредиry Клiент мас зазначити у Особистому кабiнетi самостiйно I]IJuIxoM

вибору необхiдних значень (iз попередньо введених Товариством до Системи лiмiтiв):
А) щодо суми Кредиту:

.- за вiдсутностi на момент фортчryвання Заявки щонайrценше одного випадку одержанIuI i повернення Позичальником
Кредиry Товариству - вiд 500,00 гривень до 3000,00 гривень;
_ за наявностi на момеrrт форшryванrrя Заявки щонайдленше одного випадку одержанIuI i повернення Позичальником
Кредиry Товариству - вiд 500,00 гривень до 10000,00 гривень.
HaToMicTb, максим€lльна сума Кредиту (лiмiт суми кредиry), щодо одержанrrя якоТ мае rтраво подати Заявку той чи

iнший Клiснт, може вiдрiзIulтися залежно вiд певнrтх факторiв, що визначенi внутрiшнiми нормативними

докр{ентами Товариства. При цьому Товариство не мас обов'язку повiдомляти Клiента про TaKi фактори i за якrдл

гrрйнццпом/механiзмом ix вгшlиву на вiдображення у Системi (в Особистому кабiнетi) лiмiту суми Кредиry, щодо
одержаншI якоi мае цраво подати Заявку той чи iнший Клiеrrт;
Б) щоло строку пoBepHeHIuI Кредиту-вiд 1 (одного) до 30 (тридцяти) днiв.
З.6.2,2, Пiсля вибору (зазначення) Клiснтом значень суми Кредиту i строку поверненнrI Кредиry Система виводить
BapTicTb користуванIuI Кредитом у грошовому виразi (суму попередньо нарахованих процентiв за користУванIuI

Кредитом) i загальну суму до сплати на дату поверненIuI (вlтходячи iз приrryщеrшя, що Клiентом не буде здiйснено
платежiв на користь Товариства ранiше останнього дrя строку поверненнrI Кредиry, та Клiент виконае обов'язОк iЗ

поверненшI КредIrry без прострочешrя), обрахованих виходячи iз обраних (зазначеншс) Клiснтом знаЧень сУ]\{и

Кредиry i строку пoBepHeHIuI Кредиry, а тъкож введенIiD( Клiентом додаткових ланих (у випадку ix введення), до
якID(, нацрикJ]ад, можуть вiдноситись Промокод.
З.6.2.З, Пiсля заповнешrя Bcix гryнктiв За,явки на отриманшI Кредиry Клiент отримае Паспорт кредиту, якиЙ с
невiд'емною частиною ,Щоrовору та в якому вiдображена вся наiшажлrвiша iнформацiя для Клiента, та на пiДставi
яких Товариство видас фiнансовий кредит, У випадку, якщо за умовill\ли ,Щоговору, вiдповiдно до ч.2 ст.3 Закону
Украiни <Про спожIшче кредитуванIuI), на такий ,Щоговiр не розповсюджуеться дiя цього Закону (зокрема, але Не

виключно, якщо загальний розмiр кредиту не перевиtrIуе однiеi мiнiмальноТ заробiтноi гшати), Паспорт креДиТУ

може не формуватися, а наfoажливiша iнформацiя дtя Клiента вiдображаеться у Особистому кабiнетi Клiента i
зЕвначасться у TeKcTi (умовах) самого ,Щоговору,
З,6,2.4. Дrя подачi Заявки Клiент мае пiдтвердити if у своему Особистому кабiнетi IIlJuIxoM натисканшI вiдповiдноТ

кнопки. Пiдтвердження Клiснтом Заявки означа€:
- подачу Клiентом Заявки на розгляд Товариству;
- пiдтвердження Клiентом достовiрностi, точностi, правдr,востi, дiйсностi та акryальностi на момент пiдтвердженrrя

Заявки вiдомостей, що мiстяться в Особистому кабiнетi, та наданиr( копiй (сканкопiй/фотокопiй) локуrплешiв;
_ розумiнгlя Клiентом того, що зазначеншI в Особистому кабiнетi та наданих недостовiрнуту,таlабо неточних, таlабо
нецравдивих, таlабо недiйснrо<, та"/або неакту€шьнlD( на момент пiдтвердження Заявки вiдомостей/копiй
(сканкопiй/фотокопiй документiв), може призвести до цритягнення Клiента до цIвiльноi, адмiнiстратlвноТ таlабо
кршuiнальноi вiдповiдально cTi;
_ rтрийнятгя Кпiснтом зобов'язання негайно (при першiй же можJIивостi) пршодити вiдомостi, зазначенi в

Особистому кабiнетi, до акту€tльного стану (у вiдповiднiсть до змiн, що виникли), у разi виникнення будь-якlл< змiн

у таких вiдомостях; а у разi неможJIивостi негайно привести вiдомостi , зазначенi в Особистому кабiнетi, то негайнО

повiдомляти про зазначеннi змiни Товариство за контактним номером, з подаJIьшим цредставленням iнформацii, що
змiнилась,
- прийняття Клiентом зобов'язанrrя нести цlшiльну, адмiнiстратIвIrу таlабо кршr,tiнальну вiдп'овiда.пьнiсть У РаЗi
зазначеннrI в Особистому кабiнетi та наданих недостовiрнихтаlабо неточних, та./або непрtlвдивих,таlабо неДiйсних,
таlабо неакту€tльних на момент пiдтвердження Заяви вiдомостей / копiй (сканкопiй/фотокопiй) документiв;
- розlъ,riння та пiдтвердженrrя Клiентом того, що Товариство залишае за собою право звертатися до будь-якоТ особи,

вiдомоi або не вiдомот Клiенry, iнформацiя вiд якоi, на думку Товариства, може спршlти в прийняттi рiшення щодо
видачi Кредиry Клiснry або щодо вiдмови вiд такоi видачi.



- Клiснт надае свою згоду на обробку, збiр, передачу своТх персон€шьItих данlD( до Бюро Кредитних Iсторiй та iнших
органiзацiй незаJIежно вiд форми власностi у разi потреби.
З,6.2,5, При кожнотчгу входi до Особистого кабiнету Система може автоматично запитувати у Клiента вiдопrостi
(наприклад, щодо найближчоi плановоi дати виплати Клiенту заробiтноi плати/доходу у грошовiй формi та ii7його

с)trми, та або не змiнилась iнформачiя lцо подавав Клiснт цри заповнення заявки), без зазначення/оновленrrя

Клiснтотrс яких не зможе сформувати i подати Заявку.
3.6.3. Прuйняrцmя ,Товарцс!пво,ц piul,el-lH\. ,Щля прийняття Товариствоп.r рiшення цодо наданrrя (видачi) Клiенry
Крелиry або щодо вiдмови вiд надання фiнансовtо< послуг, Клiент повинен подати на розгJuIд Товариству Заявку

разом з вiдомостями (iнформацiею) про IfuieHTa та у разi необхiдностi вiдповiдними документами (копiями

докут,Iентiв). ПриЙмаючи Заявку до розгJIяду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Клiенry креДиТ.

3.6.З.1. Товариство в особi уповноваженоТ на те особи, та або iншими способами визначеними внутрiruнiми
Правиltаlvtи iдентифiкацii та верифiкацii Клiента, на пiдставi поданих Клiентом Заявки, вiдомостей (iнформаuii) та

документiв (копii документiв) приймае рiшення цро можливiсть встановленIuI з такrдrл Клiентом дiловrоt вiДносин.

Товариство не BcTaHoBJtroe дiловi вiдносини з фiзичними особами, яких вкJIючено до перелiку осiб, пов'язаних З

цровадженшIм терористрIЕIноi дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцii.
З.6.З.2. Якщо в rrрочесi аналiзу зtulвки на видачу кредиту виrIвлено особу яка вiднесена до кола осiб, пов'яЗаних з

провадженням терористиtlноi дiяльностi або щодо якlD( застосовано мiжнароднi санкцii, Товариство згiДнО З

положеннrIми чинного законодавства повинно повiдомити про це правоохороннi органи та органи ФiнмОнiтОринry
УкраТни.
З.6.З.З, Пiсля подачi Клiентом Заявки, Товариство здiйсrпое'fiрозгляд на цредп4ет можлIшостi укJIасти ЩоговiР iЗ

Клiентом та надашuI (видачi) йому Кредиry.
З.6.З.4. У разi, якщо пiсля розгJIяду Заявки Товариство вважае можливим укJIадення Щоговору та наданшI (видачУ)

Клiенry Кредиту на умовах, передбаченлu<,Щоговором та Правилами, Товариство через Систему пропонУе КлiешгУ

укJIасти (пiдписати) Щоговiр.
j.О.З.s. У разi, якщо пiсля розгJuIду Заявки Товариство не вважае можJIивим укJIаденнrI .Щоговору та наданнJI (видачУ)

Клiенту Кредиту, Товариство повiдомляе Клiента через Систему про вiдхlлленrrя/незадоволенIul Його Заявки.

Вiдхилення/незадоволення Заявки означае вiдмову Товариства вiд видачi Кредиry за такою Заявою. ВiДмова в

наданнi кредиту можливq в тому числi, у таких випадках:
- BiK Заявника на момент заповненIuI Заявки менше 1 8 poKiB;
- кредитна iсторiя Клiснта не вiдповiдае вимогulм внутрiшнiй полiтицi Товариства;
- фи з4повненнi Заявки вказанi недостовiрнi таlабо помилковi данi (вiдомостi);
- в iнших випадках, передбаченrос внутрiшньою полiтикою Товариства.
З,6.3.6, Товариство iнформуе Клiснта про прийняте за результатами розгляду Заявки рiшення щодо видачi КРедитУ

через смс_пОвiдомлення на контактний телефонний номер таlабо через електронниЙ лист на аДреСУ елеКТРОННОi

tIошти, зазначенi у Заявui. У випадку прийrrяття рiшенrrя цро наданшI Кредиry, на електроннУ пошТУ, ЗirЗнаЧенУ В

Заявцi, надсилаеться лист з гiперпосrrпанням на Особистий кабiнет шliеrrга, де зберiгаеться копiя еЛектронногО

договору.
з.6.з.,7, За затримку в надходженнi повiдомленюI про прийняте рiшення, сцричинене проблемами в роботi
едектроннlD( та телефоннш< сrryжб i cepBiclB, операторiв зв'язку чи провайдерiв, Товариство вiдповiдальностi не

несе.
3.6.4. Уклаdання Дое8вору. Щоговiр укJIадаеться шJUIхом пропозицiТ однiеi сторони (Товариства) укласти Щоговiр i
прийняття гrропозицii (акцепry) д)угою стороною (Клiентом). Укладення ,Щоговорiв, додаткових УГОД ДО НИХ

вiдбувастьсЯ в Системi iз використаншIм електРоннID( пiдписiВ cTopiH цих цр€lвочинiв у вiдповiдностi ло Закону

Украiни кПро електронЕу комерцiю>, Цrвiльного кодексу Украiни, iнших нормативних aKTiB законодавства

Украihи.
з,в.ц.t, Товариство через Систему (шляхом розмiщення документу Щоговору в Системi) робить Клiенry пропозицiю

укласти ,Щоговiр, текст якоi вкJIючено до документу ,Щоговору, Щоговiр стас доступним в Особистому кабiнетi

Клiента для ознайомJIенIrI та цриеднашuI до його 1мов пiсля розгJIяду Товариством Заявки.

з.6.4.2. Перед присднанням до ,Щоговору Клiент зобов'язаний ознайомитися з умовами ,Щоговору та Правилаruи.

Якщо Клiент не згодний з умовами Щоговору та/або Правилами i вважае }мови Щоговору або Правил такими, що е

явно для нього обтяжливими, Клiент не повинен вчинrIти дii, спрямованих на укладеннrI та виконанIuI Щоговору.
з.6.4.З. Пiсля присднання Клiснта до ,Щоговору, Bci умови Щоговору е обов'язковими дJUI виконанIUI Товариством i
Клiентом. Клiент приедIуеться до зацропонованого ,Щоговору, Правил в цiлому, Клiент не може запропонрати своi

умови Щоговору.
3.6.4.4. Вiдповiдь Клiента про свою повну обiзнанiсть та згоду з yciMa iстотнrдrли умов€lJ\.{и,Щоговору i гrрийlrяття

(акцепт) пропозицiТ Товариства укJIасти Щоговiр нада€ться IIlJUIxoM натисканнrI Клiентом кнопки кЗ 1ъ.lовами

договору згодний> пiд текстом Щоговору у Особистому кабiнетi та пiдписання Щоговору електронним пiдписом
(iндизiдуалЬним однор€lЗовим iдентИфiкатором) у вiдповiдностi до Закону УкраТни кПро електронну комерцiю>. При

цьому одноразовий iдентифiкатор передаеться Товариством як суб'ектом електронноi комерцii, що пропоЕуе

укJIасти ,Щоговiр, Клiенry у текстовому повiдомленнi засобом рухомого (мобiльного) зв'язку на заначений (на

момент Еагц)авленнrl гrропозицiт Товариства укJIасти Щоговiр (оферти)) Клiентом у своему Особистому кабiнетi

номер мобiльного телефону (телефонний номер мобiльного (рухомого) зв'язку), та додаеться (приеднуеться) ло

електронного повiдомлення вiд Клiетrта як особи, яка прийняла пропозицiю Товариства укJIасти ,Щоговiр (оферту). З

моменту отриманшI Товариством такоi вiдповiдi (акцепту) ,Щоговiр вважасТЬся УкJIаДеНИМ.

3.6.4.5. Приiпr.rаючи (акцегrrуочи) пропозицiю Товариства укJIасти,Щоговiр, Клiснт:
- погоджуеТься на передачУ йому засобами рухомого (мобiльного) зв'язкУ, на зазначений у Системi (у Особистому

кабiнетi) номер телефону, та отриманнrI вiд Товариства, однорzIзового iдеrrтифiкатОРа;



- погоджуеться використовувати електронний пiдпис одноразовипd iдентифiкатором дIя пiдписання/укJIаденIuI

,Щоговорiв, додаткових угод до них;
- пiдтверджуе, Iцо визна€ положення Закону Украiни кПро електроцЕу комерцiю>, Щивiльного кодексу Укваiни,
iнцих aKTiB законодавства Украiни, якими допускаеться вчиЕенIUI електронних правочинiв, правочинiв в письмовiй
(електроннiй) формi, укладення електронних договорiв, використаннrI електронного пiдпису (зокрема, електронного
пiдпису одноразовим iдентифiкатором);
- IIогоджусться з тим, tшоб Товариство використовув€tло вiдомостi про нього, lцо мiстяться у Систетrлi (вiдображенi у
його Особистому кабiнетi), для укJIаданн;I з ним Щоговору таlабо додатковоi угоди до ,Щоговору, cTBopeHHlI
електронного пiдпису, а також вчиненIuI iнших дiй у Системi;
- погоджуеться з тим, що пiд час вирiшення спiрншr питань вiдносно укладенIUI ,Щоговору, додаткових угод до нього,
вiдносно використаннrI та накJIаденшI електроннlл< пiдписiв сторонами цIiD( цр€lвочинЬ, данi, що мiотяться у Системi
(Особистому кабiнетi) та наданi Товариством, мають переваry над iншими даними;
З.6,4,6. Пiдтвердженням пiдписання (акцептування) договору Клiентом с використашuI ним електронного пiдпису
однор€tзовим iдентифiкатором як анаJIога власнор)лIного пiдпису Клiента при укладеннi договорiв та"/або здiйсненнi
iнших правочинiв клiента з Товариством, iнформацiя про що зберiгаеться у Товариства з вiдповiднlшии засобами
захисту.
З.6.4,'7, У разi, якщо Клiснт вiдхилив пропозицiю Товариства укJIасти,Щоговiр (оферту) або не прийняв (не
акцептував) таку rтропозицiю до закirгrення строку Ti дii, вказаного у цiй пропозицii, подана Клiснтом Заявка
вважаеться анульованою, тобто такою, що втратила чиннiсть, i ушtадення Щоговору та видача Кредиту за якою е
неможJIивими.
3.6.4.8. Ануrпованлrя Заявки не позбавляс Клiента права под:lвати iншi Заявки, зокрема, апе не викJtrочно, на тих же
caMpD( yl{oBax, що були передбаченi Заявкою, яка вважаеться анульованою.
З.6,4.9, За бажанням Позича-ltьника, яке визначасться у його Особистому Кабiнетi або за письмовим заIIитом,
Кредитодавцем на його адресу може бути надiсланий,Щоговiр в паперовому виглядi, -

3.6.5. Вudруg Креdцmу. Товариство надае (видае) Кредит Позичальнику шJuIхом перерахуваннrI грошовлD( коштiв на
його банкiвський рахунок, операцii за яким можуть здiйсt*оватися з використанIuIм гшатiжноi картки, реквiзити якоi
зазначенi Клiентом у гшатiжному фрейur,ti Особистого кабiнеry та яка визначена Клiентом у якостi основноi
п.патiжноi картки. За видачу кредиту за допомогою Системи клiснry нараховуеться однор:lзова плата (комiсiя), яка
вкJIючаеться до загальнLD( витрат за кредитом i враховуеться при розрахунку реа.rtьноi рiчноi процентноТ ставки за
кредитом.
3.6.5.1. Y p*i, якщо у rrпатiжному фреiпr,ri зазначенi реквiзи,ги одноi гlпатiжноТ картки, така гt.llатiжна картка
визначаеться у якостi ocHoBHoi шtатiжноi картки. Якщо у шtатiжному фрейшлi зазначенi реквiзити двох чи бiльшоТ
кiлькостi платiжних карток, Клiент через Особистий кабiнет визначас з них ту платiжну картку, яка е основною
платiжною карткою. При цьому, за потреби, Клiент мае право змiнювати через Особистий кабiнет платiжну картку
яка € основною гшrатiжною карткою.
З.6.5.2. Зазначене Клiентом реквiзитiв гшатiжноi картки у шtатiжному фреймi означае, що Клiент ма€ право
використовувати таку гшатiжну карту для одержання Кредиry, погашенIu{ заборгованостi за укладеншtл ,Щоговором,
здiйснення iншш< оплат, розрахункiв, передбаченrп< цшли Правилами таlабо укJIаденим ,Щоговором. Уся
вiдповiдальнiсть за неправомiрне використання гшtатiжноI картки (зокрема, але не викJIючно, за зазначешuI

реквiзитiв гшатiжноТ картки в гтлатiжному фрейплi) покJIадаеться на Клiента, який використовуе таку rшатiжну
картку.
З.6.5.З, Товариство зобов'язане видати (надати) Ifuierrry Кредит вiдповiдно до }мов, передбаченrо< Щоговором, що
укладений мiж Клiентом i Товариством.
3.6.6. Обслуzовування Доеовору. Використання Системи (Особистого кабiнету) дозволено KpiM Товариства також
зареестрованrачл Клiентам у вiдповiдностi до положень укJIаденого ,Щоговору (додатковlоt угод до нього), ших Правил
та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, прийнятих дtя врегуJIюванIuI oKpeMlD( IIитань функцiонування
Системи,
З.6.6.1. Клiснт мае право використовувати сервiси (опчii фунuiонал) Системи iз 1рахуванням наявнlD( технiчнtж та

функцiональнIlD( можливостей (опцiй, механiзмiв, процесiв, структ}ри, режlлuiв, процедур), у вiдповiдностi до
передбачених законодавством УкраiЪи, укJIаденим ,Щоговором (його додаткових угод), цих Правил обов'язкiв,
обмежень Tal або заборон.
З.6,6,2. Обмеження, призупиненнrI чи закриття Клiенry достуtIу до його Особистого кабiнету, або збiйtlнесправностi
в роботi Системи, що цризвели до позбавJIенн;I Клiента достуrry до Особистого кабiнеry чи до обмеження

функцiонагу Особистого кабiнеry, не звiльн.шоть Клiента вiд виконання зобов'язань за укладенr-тrл ,Щоговором та
вiдповiдальностi за Тх порушення.
З.6.6.З. Товариство мае право з власно iнiцiативи iнфорпгlъати Клiснта про наявну у нього
заборгованiсть/прострочеrту заборгованiсть, про строк, що зчlлишився дJuI поверненнrI Кредиry вiдповiдно до

укладеного ,Щоговору (з урахуванншл додаткових угод, якщо TaKi укладенi), про наслiдки порушенIuI умов ,Щоговору,
про iншi питанIuI пIодо виконанIu{ взятих Клiсrrтом зобов'язань за Щоговором (його додатковID( угод) i цих Правил
будь-якI,пr,t способом, у буль-якiЙ формi та у будь-якiЙ час, зокрема, аIIе не викJIючно, цшяхом: розмiщення
вiдповiдноi iнформацiТ в Особистому кабiнетi; вiдправлення вiдповiднlтх повiдотrллень за допомогою електронноТ
пошти (e-mail), сrryжби коротких повiдомлень (sms-повiдомлеrш), сrryжби мультимедiйншt поfiдомлешь (mms-
повiдомленлш); вiдправлення листiв, звернень, зtulв поштою та/або кур'ером на адресу Клiента; телефонування
Клiенту тощо.
З,6.6.4. Клiент мае право ознайомrповатись iз поточним станом своеТ заборгованостi по укJIаденому Щоговору (його

додаткових угод) у свосму особистому кабiнетi.
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3.7. Укладання ,Щоговору без застосрання iнформацiйно-телекомуЕiкацiйноТ системи вiдбуваеться на пiдставi
поданоТКлiентопл Заявки за результатами iдентифiкацiТ (верифiкацii) та оцiнки кредитоспроможностi Позичальника,
шJlяхом пiдписання Сторонами ,Щоговору у письп,tовiй форrui (у паперовоIvIу виглядi) в порядку, визначеному
цивiльним законодавством Украiни з урахуванfiям особливостей, визиачених цим роздiлом Правил.

,Що пiдписаншI сторонами ,Щоговору цро наданпrI гроцовlD( коштiв у позику, у тому числi на yNIoBax фiнансового
кредиту, Товариств0 повiдомляе Позичальнику iнформацiю, зазначену у Паспортi кредиту. ,Щоговiр цро наданIuI
гРОшоВIД( KoTiB У позику, у тому числi на умовах фiнансового кредиту може бути пiдписаний сторонttми договору
без форпгуъання Паспорту кредиту i повiдомленIuI зазначеноТ в ньому iнформаuii, у випадку, якщо за р[овами
ДОГОВОРУ на пЬОго не поширЮеться дiя Закону УкраiЪи (Про спожI4вче кредитуванно (вiдповiдно до частртtlлl2
cTaTTi 3 Закону).
3.8. Погашенtrя фiнансового кредиту та BHeceHIuI IIлати за користраншI HIд,t здiйсtпосться у вiдповiдностi до умов
,Щоговору.
Погашення фiнансового кредиту та BHeceHIuI IIлати за користуваннrI ним цроводиться грошовими коштами в
готiвковiй та безготiвковiй формах або iншим чином, як передбачено чинним законодавством УкраiЪи.
3.9. У разi порушеннrI умов ,Щоговору, у тому числi у разi використання фiнансового кредиту не за призначенIuIм,
Товариство мае цраво вимагати дострокового погашеннjI фiнансового кредиту та дострокового BHeceHHrI
позиtlrtльником iншrо< гшrатежiв, передбачених,Щоговором.
3.10. Оформлення, облiк i контроль за здiйсненням операцiй з погашенIfi фiнансового кредиту ведеться згiдно з
чинним законодавством УкраТни.
3,11. Факт повного виконанIuI Позичальником фiнансовlо< зобов'язань за Щоговором може оформлятися вiдповiдншr,t
актом або наданнrIм Товариством довiдки.

4. ПОРЯДОК ОБЛIКУ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ,, ПОВ,ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ.
4,1] З метою забезпечення зберiгання,Щоговорiв та iншrпс документiв, якi пов'язанi з наданням коштiв у позику, в
тому числi i на умовах фiнансового кредиту Товариство мае облiкову та рееструючу систему ,Щоговорiв. Облiкова та
ресструюча система Товариства ведеться в електронному виглядi цIляхом використаншI вiдповiдного црограмного
забезпечення, що забезпечуе облiк клiентiв Товариства та здiйсrшое реестрачiю цроведенш( операцiй.
4.2. Програluне забезпечення Товариства забезпечуе функцiонувашrя облiковоI та реестрlточоТ системи, cTBopeHoi на
ocHoBi компОютерних систем, якi забезпеч}aють виконанrrя технологiчнIlD( операцiй з ведентtя облiку.
4.З. Реестрачiя договорiв з наданнrI фiнансовю< посJryг здiйстпоеться mJuIxoM веденшI Товариством журнатry облiку
укJIадених i виконаних договорiв цро надашuI фiнансовло< посJryг (далi - ж}рнал облiку) та карток облiку укJIадених
та виконаних договорiв (далi - картка облiку), вiдомостi якrд< мiстять iнформацiю, необхiдну для веденнrI
бухгалтерського облiку вiдповiдних фiнансово-господарських операцiй.
4.4. Журнал облiку ведеться в хронологiчному порядку (окремо за кожним видом послуг) та мае обов'язково
мiстити таку iнформацiю:
а) номер запису за порядком;
б) даry та номер ушIаденого договору в хронологiчному порядку;
в) наiшrленуваншI юридшIноi особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи) - споживача фiнансових посJryг;
г) код за СДРПОУ юридичноI особи (реестрацiйний номер облiковоТ картки IIлатника податкiв фiзичноI особи або
серiя та номер паспорта (для фiзичнш( осiб, якi через своi релiгiйнi переконанrrя вiдмовл-шоться вiд прийняття
ресстрацiЙного номера облiковоi картки rrлатника податкiв та повiдомппи про це вiдповiдний орган державноТ
податковоi сrryжби i мають вiдмiтку у паспортi)) - споживача фiнансовш< посJryг;
д) розмiр фiнансового активу в црошовому виразi згiдно з умовами договору цро наданнrI фiнансових посJryг та дату
зарахування (перерахування) фiнансового активу на поточнIй рахунок Товариства;
е) дату закirrчення строку дiТ договору (лату анулювання або црипиненнrI дiТ договору).
У разi необхiдностi Товариство мае право доповнити ж}рн€tл облiку укладених i виконаних договорiв цро наданнrI

фiнансових посJryг додатковою iнформацiею,
4.5. Картки облiку виконанIuI договорiв мають мiстити:
а) номер картки;
б) даry укJIаденшI та строк дii,Щоговору;
в) наiп,rенуваннrl юридиtIноТ особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи) - споживача фiнансових посJryг;
г) код за еДРПОУ юридичноi особи (реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв фiзичноТ особи або
серiя та номер паспорта (длrя фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовл.шоться вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковоТ картки IIлатника податкiв та повiдомили про це вiдповiдниЙ орган державноТ
податковоТ сrryжби i мають вiдмiтку у паспортi)) - споживача фiнансовtоt послуг;
д) вид фiнансового активу, який с цредметом договору;
е) вiдомостi про oTpIд\4aHi (виданi) грошовi кошти таlабо фiнансовi активи, а саме:
- дату отримання (видачi) грошових коштiв таlабо фiнансовшс активiв;
- суму грошовID( коштiв таlабо розмiр фiнансових aKTrBiB згiдно з договором;
- суму винагороди;
- суму iнших нарахувань згiдно з }ъ{овами,Щоговору;
- заг€rльЕу суму таlабо розмiр фiнансових актлшiв, одержаних на дату заповненIц картки;
- графiк отриманнrI грошових коштiв вiд клiента Товариства за умови, що договором цро надашuI фiнансовlо< посJryг
передбачений обов'язок клiента здiйснювати переданIuI грошових коштiв Товариству за графiком;
4.6. Журнал облiку укJIаденю( i виконаних договорiв про наданIuI фiнансових посJryг та картки облiку виконанIuI

,Щоговорiв ведеться Товариством в електроннiй формi з обов'язковLil\,I забезпеченIuIм можлrвостi роздрукування у

11



будь-який час на вимогу державI-Iих органiв в мея{ах ik повноважень. Товариство зберiгае iнформацiю iз lKypHzuIy та
КаРТОК ОбЛiКУ ВИКОНаНня дОговорiв в електронноплу виглядi таким чиноN{, lцQб забезпечити можливiсть вiдновлення
втраченоi iнформачii у разi виникнення будь-яких обставин непереборнот сили.
4,7. Журнал облiку укладених i виконаних договорiв про наданIUI фiнансових послуг та картки облiку виконан}UI
,Щоговорiв зберiгаються Товариством протягом строку зберiганrrя Щоговорiв.

5. ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВОЯЗАНИХ З НДДДЦНЯМ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

5.1 Щоговори цро надання фiнансових послуг зберiгаються протягоМ 5 (п'яти) poKiB пiсля виконанIUI взаеI\dних
зобов'язань або припинення дiТ договору. ,Щодатки до договорiв зберiгаються разом з вiдповiднилци ,Щоговорами.
5.2. Щоговори та iншi документи, пов'язанi з наданням фiнансовоi посJryги, укладенi в електроннiй формi,
зберiгаrоться в справах у iнформацiйнiй системi Товариства шляхом використанIuI вiдповiдного програмного
забезпечення, що забезпечус ix збереженiсть та можливiсть роздрукуванIUI за необхiднiстlо у будь-який час.

ТОВаРИСТвО Зберiгае уклаленi в електроннiй формi Щоговори та iншi документи, пов'язанi з наданням фiнансовоi
посJryги' таким чиноМ, щоб забезПечити можлИвiсть вiдноВлення втраЧеноi iнфорМацiТ у разi виникненIUI будь-яких
обставин непереборноi сrа.ши.

5.3, УКЛаДеНi в письмовiй формi договори та iншi документи, пов'язанi з наданнrIм фiнансовоi посJý/ги, сформованi
у справи тимчасового зберiгання зберiгаються у металевiй шафi. Справи тимчасового зберiгання не пiдшIваються,
аРКУШi не нУМеруються, уточненнrI елементiв оформлення обкладинки не цроводиться,
Укладенi в письмовiй формi договори та iншi докр{енти, пов'язанi з наданIUIм фiнансовоТ послуги, пiсля

закiнченнЯ дiловодногО року, групyrоться дJIrI зберiганнЯ в apxiBi Товариства у справи тривалого cTpoKiB зберiгання.
СПРаВИ ПОСТiйНОГО i тРивалого строкЬ зберiгання пiдлягають такому оформленrшо: пiдшIшанrrя в обшtадинку з
твердого картону, нумерацiя аркушiв у справi; скJIаданIUI пiдсумкового напису; скJIаданIUI (у разi необхiдностi)
внутрiшнього опису документiв ; о формлення обкладинки справи.
5.4. Опраrцованнrl докуl\{ентЬ, передачу ik в apxiB та зберiгання apxiBHшt докрлентiв цроводить вiдповiда.тlьний
працiвник. Визначення документiв дIя знищеннrI i складання цровадиться пiсля пiдготовки описiв справ постiйного
i тривалого зберiгання за цей же перiод. Розгляд питанIuI цро визначеншI справ дIrI знищешuI пiсля закiнчення
СТРОКУ ix ЗбеРiГаНrrя ЗдiЙсrпоеться ,Щиректором Товариства. У випадку прийгrяття рiшенlrя цро знищенIuI сцрав,
скJIадаетьсЯ акт знищеннrI сцрав, який пiдписуеться вiдповiдальною особою, яка провела знищенIUI справ та"/або
,Щиректором Товариства.
5.5. Видача,Щоговорiв (ixHix копiй) незалежно вiд форми укJIаданшI у тимчасове користуванIuI cTopoHHiM особам та
установам здiйсrшоеться з дозвоJry керiвництва Товариства. На видану справу заводиться картка-замiнник справи
ТаlабО РОбrгься Запис У вiдповiдному журналi, у якiй зазначасться номер договору, дата його укJIаденIrI, а також
кому видана сцрава, дата ii гIoBepHeHIuI.
ВИЛl"tеНня ДокУМента iз справи постiйного зберiгання забороняеться. У виняткових випадках вI,шIученIrI договору

ДОtryСКаеТЬСЯ З ДОЗВОлУ Щиректора Товариства з обов'язковим зчlлишенIuIм у справi нtlлежним чином завiреноi копii
Щоговору чи iншого докуп{енту, пов'язаного з наданою фiнансовою послугою,

6. порядок доступу споживАчIв ФIнАнсових IIослуг до докумЕнтIв тд Iншоi
IНФоРМАцIi, пов'язАноi з нАдАнням ФIнАнсових послуг товдриством.

6.1. При органiзацii роботи Товариство вживае заходи щодо забезцечення захисту iнформацiТ при наданнi
фiнансових послуг вiдповiдно до наступних вимог:
- захист iнформаuii вiд несанкцiонованого достуtry cTopoHHix осiб з використашuIм засобiв обов'язковоi
ПеРСОНаЛЬНОi iДентифiкацii та парольного доступу до iнформацiйноi, ресструточоТ та облiковоi системи Товариства;
- запобiгання несанкцiонованим змiнам [рогрtlмно-технiчного забезпечення, знищеннlI або пошкодженнrI
iнформацiйноi, реестрlточоТ та облiковоi систем;
- зuжист апаратно-програмних модулiв безпеки, що мiстять iнформацiю щодо системних кiпочiв та компонентiв
iнформацiйноi, рееструючоi та облiковоТ системи;
- чiткий розподiл прав доступу до iнформацiТ мiж персоналом;
- засоби дiагностики, що дають змоry виявити порушенIuI цiлiсностi баз даню<;
- автоматиtIне протокоJIювання ycix входiв в iнформацiйшу, рееструючу та облiкову системи i виконанлrя Bcix
операцiй у нiй, неможливiсть модифiкацii створених протоколiв, тощо.
6.2, ПОРядОк ДосТУпу до документiв та iншоТ iнформачii, пов'язаноi з наданIuIм фiнансовlо< посJýlг, та особливостi
СИСТеМИ ЗахиСТУ iнформацii визначаються внутрiшнiми документами Товариства, якi затверджуються у порядку,
встановленому Стаryтом Товариства.
6.з. .щиректор та працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацii, шIо надаеться
КЛiеrТОм i становить його комерцiйну, професiйну таемrтиtдо та мiстить конфiденцiйну iнформацiю. Щокументи та
iнша iнформатIiя, пов'язана з наданtrям фiнансових пocJr}.г використовуються в роботi лише тих структурних
ПiДРОЗдiлiв Товариства, якi уповноваженi здiйсrповати користуваннrI такими докр{ентами вiдповiдно до cBoix
фУНКЦiОНаЛЬНrл< (сrryжбових) обов'язкiв на пiдставi вiдповiднlл< внутрiшнiх документiв Товариства та вiдповiдно до
cBoix службових обов'язкiв;
6,3.1. Bci ДокУменти повиннi знаходиться в примiщенIuI, а випадках, передбаченlD( законодавствЪм у сейфi, що
унеможливлюе ix викраденнrI, псування або знищешц. ,Що службовоi iнформацii вiдноситься будь-яка iнформацiя
ПРО УКЛаДенi договори цро наданнrI фiнансових посJryг або iнформацiя, пов'язана iз розглядом документiв щодо
НаДаНШI фiнансових посJryг, наявна у Товариствi, що не с загzrльнодоступною, i яка ставить осiб, що володiють
ТакОЮ iнформацiею в сиItу свого сJryжбового становища, трудових обов'язкiв або договору, укJIаденого з
Товариством, у переважне становище в порЬняннi з iншлтш,tи особами (далi - службова iнформацiя).
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особи, що володiють службовою iнформацiею, пов'язаною iз наданням фiнанqовоi послуги, не мають г{рава
llередавати ii TpeTiM особаrrл.
Порядок роботи зi слулtбовою iнформацiсю, яка вiдноситься до вiдотvtостей конфiденцiйного характеру,

регламентуеться на пiдставi внутрiшнiх документiв Товариства та здiйсr,*оеться у вiдповiдностi до Статуту
Товариства та чинного законодавства УкраiЪи.
Спiвробiтники (посадовцi) Товариства не ]шають права використовувати в особистих цiлях ilабо передавати не

уповнов€Dкеним на те особапr сrryжбову iнформацiю.
6.3.2. ПроцедФа захисту робочlж мiсць спiвробiтникiв Товариства i мiсць зберiгання документiв, що мiстять
сrryжбову iнформацiю, вiд безперешкодного досцIц/, спостереженrrя й неправомiрного використанIuI, передбачае
наступнi заходи:

о розмiщешня робочюс мiсць спiвробiтникiв Товариства такши чином, щоб викJIючити можлIшiсть
несанкцiонованого перегJuIду документiв i iнформаuii вiдбитоi на екранах MoHiTopiB;

. використання надiйних систем захисту службовоi iнформацiТ вiд неправомiрного використаннrI, що
охоронrIють вiд втрати iнформацii, витоку сrryжбовоI iнформацiT;

о розмiщенIuI документiв, що мiстять с.тryжбову iнформацiю, у режимнrп< притrлiщеннях, доступ у якi
обмежений технiчнrдци засобами;

. ВикорисТаНIUI цроцедури здачi й прийп,rання пiд охорону режимних пршrлiщень по закiнчешпо робочого дня,
а також використанruI дJIя цього технiчних засобiв контроjIю достуttу;

. зберiгання документiв, що мiстять службову iнформацiю, у сейфах, шафах (як uрави.llо, металевих), файл-
боксах або в спецiально обладнаних прш,riщенIulх, що викJIючають несанкцiонований доступ до сrryжбовоi
iнформацiT i ii неправомiрне використаншI;

. реryлярне цроведення перевiрок дотриманнrI заходiв, що забезпечують конфiденцiЙнiсть дiловодства, у
тому числi мiсць зберiганIuI документiв, що мiстять сrryжбову iнформацiю;

t о доставка док}rЙентiв, що мiстять службову iнформацiю засобами, що мiнiмiЗують несанкцiонований доступ
до неi i it неправомiрне використанIuI;

. укладеншIдоговорiвпронерозголошешuIконфiденцiйноТiнформацiТ.
6.З.З. Обов'язки працiвникiв Товариства щодо нерозголошеншI службовоТ iнформацii (комерuiйноТ
iнформацiVконфiденцiйноi iнформачir) встановJIюються шляхом пiдписанIrя працiвником зобов'язання шро
нерозголошення вiдомостеЙ, що стали вiдомi при виконаннi своi с,iryжбових обов'язкiв, та скIадають службову
iнформацiю (комерчiйну таемниrцо/конфiденцiйну iнформачiю) Товариства.
У випадку звiльнення працiвника Товариства, що мав досц/п до с.тryжбовоi iнформачii (комерцiйноТ

iнформацiVконфiденцiйноi iнформацir) такий працiвник зобов'язаний передати/провернути Товариству буль-якi
Hocii такоi iнформацiТ (як у паперовому так i в електронному виглядi), якi знаходилися у нього в зв'язку з
виконанIuIм службовш< обов'язкiв.
6.4, Органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядування, ik посадовi особи, в межах ix повноважень,
визначених законодавством, на пiдставi письмового запиту, мають право на отримаш{rI службовоi iнформацii
(комерчiйноi iнформацiVконфiденцiйноi iнформацii) викrпочно у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства
Украihи.
6,5. Клiенту забезпечуеться право достуtIу до iнформацii щодо дiяльностi Товариства. Уповноваженi посадовi

особи зобов'язанi на вимогу клiента надати iнформацiю щодо наступного:
. вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi Товариства та i-i стан, якi пiдлягають обов'язковому

огIриJIюдненню;
. перелiк керiвникiв Товариства та ii вiдокремленlD( пiдроздiлiв;
. перелiк посJIуг, що надаються Товариством;
о цiну/тарифи фiнансових посJryг;
. вiдомостi про перелiк осiб, частки якID( у статутному капiталi Товариства перевихý.ють п'ять вiдсоткiв;
. iнш} iнформацiю з питань наданнrI фiнансових посJryг та iнформацiю, право па отриманшI якот закрitшено в

законах Украiни.
6.6. Товариство повинно розкривати:о фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка складаеться та подаеться вiдповiдно до вимог чинного

законодавства;
о звiтнi данi (iншi, нiж фiнансова та консолiдована фiнансова звiтнiсть), що скJIадаються та подаються

вiдповiдно до вимог чинного законодавства та прийнятIiD( нормативно-цравових aKTiB Наlцtомфiнпослryг;
. обов'язкипрацiвникiвтовариства;

6.'7. На вимоry Клiента уповноважена особа Товариства зобов'язана надати iнформацirо згiдно з вшлrогами статгi
12 Закону УкраiЪи "Про фiнансовi послуги та державне реryJIювання ринкiв фiнансових посJryг", Закону
УкраiЪи кПро iнформацiю> та iншID( законодавчих aKTiB, щодо надання iнформацii Клiенry таlабо розкриття
iнформацii державним органам та iнших нормативно правових aKTiB УкраiЪи.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАНIIЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ТА ВНУТРIШНIХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТIВ ПРИ ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З НДДДrШЯМ

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ.
7.1. Товариство зацроваджуе систему внутрiшнього контроJIю, адекватну характеру та масштабу Ti дiяльностi, метою
якоi е перевiрка того, що операцiТ здiйсtшоються лише у суворiй вiдповiдальностi до чинного законодавства, Стаryry
Товариства, штх Правил та наявних внутрiшнiх регламент},ючих документiв.
7, 2. В нутрiшньому контролю, зокрема пiд.тrягають :
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- наданi Товариством фiнансовi послуги;
- огrерацii, вчиненi на виконання укJIадених договорiв;
- ефективнiсть наданнrI фiнансових послуг (в розрiзi cTpoKiB, суми) та оцiнка ризикiв, пов'язаних з ik наданням;
- piBeHb комп'лQтеризацii та iнформачiйно-аналiтичного забезпечення дiяльноотi Товариства;
- внутрitлня та зовнiшня звiтнiсть Товариства, адекватнiсть вiдображення результатiв дiяльностi Товариства;
- органiзацiя та ведення бухгаilтерського та управлiнського облiку, а також ik вiдповiдальнiсть MeTi та завданням
дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з влдtлогами чинного законодавства;
- ефективнiсть управлiння трудовими та матерiальними ресурсами Товариства.
7.З. Основним завдаш{rIм внутрilчнього контроJIю Товариства е:

- дотриманнrI цравил, rrllанiв, процед}?, законiв УкраiЪи;
- збереження активiв;
- забезпеченшI достовiрностi та цiлiсностi iнформацii;
- економiчне та рацiональне використання pecypciB Товариства;
- досягненнrI вiдповiдrгих цiлей пiд час проведення операцiй або виконан}uI завдань та функцiй Товариства.
7.4. Внутрiшнiй контроль Товариства здiйсшоеться Щиректором Товариства та"/або уповноваженш,tи працiвниками
чи вiдповiдальними особами Товариства, який повинен мати вiдповiдний фаховий piBeHb згiдно з вимоfttми
законодавства Украiни, що реryJIюе вiдносини у сферi наданнrI фiнансовшr посJryг.
7.5. Внутрiшнiй контроль Товариства вкJIючае виконанIu{ наступних заходiв:
- реестрацiя вхiдноТ iнформацiТ щодо клiентiв (контрагентiв);
- первинний анапiз економiчноi доцiльностi;
- суворе дотриманюI внутрiшнiх правил та процедур, передбаченID( для укJIаденIи договорiв;
- перевiрка дотриманшI внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладеннrI та виконанIuI договорiв, в тому
числi щодо оцiнки фiнансового стану клiснта;
- перевiрка повноти реестрацiТ вхiдноi iнформацii;
- анhлiз фiнансово-правовIlD( наслiдкiв ук]Iаден}uI договорiв ;

- оцiнка ризикiв та причин iх виникнення;
- супроводжен}uI та контроль за виконанням договорiв;
- перевiрка внутрiшньоТ та зовнiшньоI бухгалтерськоТ i фiнапсовоi звiтностi Товариства;
- оцiнка здатностi вiдповiднлж вiмiлiв Товариства належним чином зберiгати активи;
- оцiнка доцiльностi, рентабельностi придбанrrя матерiальнrо< pecypciB, коштiв, рацiональнiсть та ефективнiсть tx

:"ffХХr:ЁЖостi працiвникiв Товариства досягати вiдповiднtо< операцiйнш< або програмнюс цiлей i виконання
необхiдних завдань;
- виrIвленIu{ та аналiз прогалин i недолiкiв у процедурi та квалiфiкацiйному piBHi працiвникiв Товариства за
наслiдками здiйснення контрольних заходiв;
- органiзацiя ceMiHapiB та навчаннrI працiвникiв Товариства з метою полittшення iх фахового рЬrrя.
7,6. Контроль, що здiйсrшоеться керiвництвом Товариства, базуеться як на ана.пiтичнiй iнформацii, поданiй
вiдповiдальними особами таlабо уповноваженr,ш,rи працЬниками, так i на ocHoBi власних контрольних заходiв, а

- ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства зi Стаryтом, та внутрiшнiми
положеннlIми (правилами) Товариства та iншIд\dи внутрiшнiми регламент}.ючими док},},Iентами дJuI забезпеченнrI
нчшежЕого виконанIuI покJIаденID( на таких осiб трулових (посадовю<) обов'язкiв;
- перевiрки дослiдження компетентЕостi працiвникiв, вiдповiднiсть посадам, якi вони обiйтrлають;
- аналiзу обсяry aKTlBiB, лiквiдностi та обсяry наданlD( фiнансових посJryг, ефектлвностi заходiв Товариства з

фортчryвання та використання резервiв;
- перевiрки стану та якостi виконання фiнансово-економiчних гr.панiв, конкуреЕтоспроможнiсть Товариства,
складнiстю та обсягу наданI]D( фiнансовш< посJryг, iх фiнансовоТ ефектlшностi, рацiональностi витрат на утримання
Товариства тощо;
- перевiрки ступеню iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства;
- адекватностi та ефектlвностi iсrгуlочлос заходiв внутрiшнього контролю;
- доцiльнiсть та можливiсть здiйснення органiзацiйнш( та процедурнtтх зд.tiн у Товариствi.
Ступiнь вiдповiдальностi керiвницгва Товариства визначаеться 1рудовLп4 конц)актом, посадовою iнструкцiею,
статутними док}ментами та вимогzlми чинного законодавства Украiъи.
7.7. ,Щиректор таlабо вiдповiдальний працiвник в сферi цроведеншI внутрiшнього контроJIю викоЕуе TaKi ocHoBHi

функцii:
- органiзовуе роботу по проведенtпо перевiрок щодо дотриманшI працiвниками вимог законодавства та внутрiшнiх
(локальних) нормативно-цравових документiв при укJIаденнi та виконаннi договорiв з наданIuI фiнансовоi посJryги;
- органiзовус роботу rlо проведенню irвентаризацii, узагапьнюе наслiдки документчuIьнlD( перевiрок та
irшентаризацii, повiдомляе про нLD(,Щиректора Товариства;
- цроводить перевiрку стану збереження коштiв i матерiальнrд< цiнностей, достовiрностi облiку i звiтностi;
- здiйсшое контроль за ycyHeHIuIM недолiкiв i порушень, вIuIвлених попереднiми первiрками та iIшентаризацйми;
- розроб.tпое пропозицiТ щодо удоскон€lпеншI контролю, збережеt*tя фiнансових коштiв та матерiалЁних цiнностей,
полiшlrуе робоry працiвникiв Товариства;
- за наслiдками перевiрок та ilвентаризацii складаеться акт цро врulвленлrя або вiдсутнiсть правопорушень.
7.8. ,Щиректор Товариства на пiдставi акry цро вI,IJIвлення або вiдсутностi порушень з боку працiвникiв щодо
здiйснення фiнансових операцiй по даному виду фiнансових послуг вживае вiдповiднi заходи, щодо ycyHeHюI
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rrорушень та цритягнення винних осiб до вiдповiдностi передбаченоТ даними rrравилами та чинним законодавством
УкраiЪи.
7.9, Порядок взаемодii пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефектrшного внутрiшнього контроJIю визначаеться
внутрiшнiми трудовип{и правилами, посадовими iнструкцiями та трудовими договорами i договорами цлшiльно_
правового характеру.

8. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ
БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛI€НТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАНIIЯДОГОВОРIВ.

8.1, Посадовi особи Товариства, до посадов!D( обов'язкiв якlD( нilлежить безпосередня робота з клiентами, укJIаданшI
та виконанIuI договорiв про надання фiнансового кредиту зобов'язанi:

- викоЕувати своi посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та внутрiшнiх
регламентуючих документiв Товариства;

- керуватись у своi роботi чиннrдц законодавством УкраiЪи;
- надавати органам кOнтроJIю Товариства док),менти, необхiднi дJIя контроJIю вiдповiдностi здiйснення нlдrли

своТх посадовrо< обов'язкiв ;

- надавати iнформацiю цро виконанIuI ними посадових обов'язкiв органам контроJIю Товариства;
- не завдавати шкоди irrTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB клiентiв Товариства;
- нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.

8.2. Посадовi особи, до посадовlD( обов'язкiв яких належить безпосередня робота з клiентами, укJIаданшI та
виконанIuI ,Щоговорiв, несуть вiдповiдальнiсть за вчиrпованi ними дii в порядку та в межах, передбачених чинним
законодавством УкраiЪи та Стаryтом Товариства. Ступiнь вiдповiдальностi посадовrл< осiб, до посадових обов'язкiв
яких нttлежить безпосередня робота з клiентами, укJIаданIuI та виконаннrI ,ЩоговорЬ, визначаеться вiдповiдно до
положень чинного законодавства.
8.3, Посадовi особи без вiдповiдного рiшенrrя вищого органу Товариства не можуть 5рати }лIасть у пiдготовцi та
шриЙнятгi рiшення на користь членiв своеТ ciM'T, близькrд< родичiв, юридичноi особи, в якiй вони, ix близькi родичи
мtlють дiловий iHTepec.
8.4. У випадка, визначенI,D( чиним законодавством Украiни, посадовi особи можуть бути притягненi до
дисrцшliнарноi, адмiнiстратлвноТ чи кршrлiнальноI вiдповiдальностi. Якщо за результатами розгjulду матерiалiв
перевiрки виJIвляеться що порушення здiйснено посадовою особою з корисливою метою, ,Щиректор Товариства мае
право передати матерiали на розгJид у правоохороннi органи. В iншлгх випадках застосовуються заходи
адмiнiстратшного вILIIиву.

9. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯШ ПЦЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПЦРОЗДIЛОМ
ФIНАНСОВОi УСТАНОВИ

9.1. Завдання, якi пiдлягають виконанню кожним пiдроздiлом Товариства:
- аналiз висновкiв зовнiшнiх аудиторiв та здiйсненrrя рекомендацiй зовнiшнiх аудиторiв;
_ взаемодiя з iншшrли пiдроздiлами Товариства у сферi органiзацiТ контроJIю i монiторшrry системи управлiння
Товариства;
- у{асть у службовш< розслiдуванIuIх та iнформування керiвника Товариства про результати таких розслiдрань;
- розробка та впровадженIuI програм оцiнки i пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту (контролю).
9.2. Завданням керiвництва Товариства с здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш ефективних способiв наданшI

фiнансових посJryг.
9.3. Завдашrям бухгалтерii Товариства е правильне вiдображення операцiй з наданIuI фiнансових посJryг на пiдставi

укIадених договорiв з }рахуванням вимог чинного законодавства УкраiЪи.
9.4. Завданням працiвникiв юридичноТ сrryжби Товариства е аналiз правових аспектiв операцiй з наданIuI фiнансовlж
посJryг та наданIuI консультацii з метою дотриманIuI норм чинного законодавства при укладенi договорЬ, здiйснення
захисту прав та iHTepeciB Товариства правовими засобами.
9,5. Завданлrям вiддirry по роботi з клiентами € супроводжеЕIuI укJIадених договорiв цро наданIuI фiнансових посJryг.
9.6. Товариство мае право здiйсшовати дiяльнiсть через своi вiдокремленi пiдроздiли та за р{ови викоцанIuI таких
вимог:
1) iнформаuiя про TaKi вiдокремленi пiдрозлiли мас бути внесена до державного ре€стру фiнансовtж установ;
2) повноваженшI щодо провадженIuI дйльностi мtlють бути передбаченi в положенIuIх про вiдокремленi пiдlоздiли
Товариства;
3) лотршr,rанtrя вiдокремленими пiдlоздiлами ylloB, передбачених дIя наданшI фiнансовоТ посJryги,
Основнrдли завданIuIми, якi пiдлягають виконанню вiдокремленLлrли пiдlоздiлами Товариства, е:

1) укладенrrя договорiв цро наданнrI фiнансових посJryг;
2) ознайомлення клiеrrта з цими Правиlrами, умовами,Щоговору цро наданшI фiнансовлu< посJryг;
З) ведення вiдокремленtпr.tи пiдроздiлами peecTpiB, а також жýфнаIry облiку укJIаденID( та виконаних договорЬ;
4) закриття договору цро надан}uI фiнансовлп< послуг.

10. зАхист пЕрсонАльних дАних
10.1. Клiснт, виступаючи в якостi суб'екта персонtшьних даних i суб'екта кредитноi icTopii заповнюючи i подаючи
Товариству Змвку на отримашuI фiнансових посJryг, надае свою згоду на передачу Товариству cBoix персонu[льнIlD(

данIтх та ix обробку з метою оцiнки фiнансового стану Заявника та його спроможностi виконати зобов'язанrrя за

договором.
10.2. ЗаявникПозиtI€шьник надае Згоду щодо власних персонirльних даних, вI<;Iючаючи iнформацiю про прiзвище,
iм'я, по-батьковi, стать, громадянство, дату та мiсце народженIuI, нtlзву i реквiзити докр{ентq що посвiдчус особу,
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данi водiйського посвiдчення, адресу зареестрованого мiсця проживанIuI, ад)есу фактичного мiсця проживання,
iдентифiкацiйний номер IIJIатника податкiв, номер в ппережi р}хомого (мобiльного) зв'язку який використовус,
вiдомостi щодо освiти, сiмейного, соцiального та майнового стану, професiю, доходи, а також iнформацiю, яка стане
вiдомою Товариству у зв'язку з укладанням таlабо виконанням таlабо цротягом строку лii Щоговору (лалi - ,Щанi).
10.3. Згода Заявника/Позич€lJIьt{ика вкJIючае в себе, в ToI![y числi, право Товариства здiйсrповати обробку ,Щаних (у
Totuy числi з використаннятrп iнформацiйних (автоматизованих) систем), вкJIюччIIочи вчиненшI дiй або сукупностi дiй,
таких як збирання, реестрацiя, накопIдIення, зберiгання, адаптуванIuI, змiна, поновленIUI, використанIUI i поширення
фозповсюдженrrя, реалiзацiя, передача), уточненrrя (оновленrrя, змiну, використанIuI, розповсюдження), копiюванIuI,
огryблiкуваншI, редагуванIuI, компонуваннJI даних без редаграння iх внутрiшнього змiсry, пересиланIuI поштою
таlабо електронними способами, розмiщення на Сайтi товариства та у Системi, передачу, в тому числi
транскордонIту передачу, знеособленIuI, знищенIuI персонtlльних данlD(, володiльцем яких с Товариство.
10.4. Згода Заявника/ПозиЕI€lльника вкJIючае в себе, в тому числi, згоду на збiр, зберiгання, використаннrI та
поширенIuI Товариством iнформацii про Заявника/Позичальника, в тому числi його персональних даних до/вi.ц/через
бюро кредитних iсторiй, якi cTBopeHi та здiйсшоють свою дiя.ltьнiсть вiдповiдно до законодавства Украiни, зокрема
через: IIАт (пЕршЕ BCEУKPAiHCЬKE Бюро крЕдитнIл( IСторIЙ) (код за сдрпоу 33691415,
мiсцезнаходжецнrl: м.Киiв, Щнiпровський район, вул. Марини Расковоi, бул. 11); ТОВ "УкраiЪське бюро кредитнlD(
iсторiй", мiсцезнаходженIuI: м,КиiЪ, вул. Грушевського, 1-д; ПАТ кМIЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ),
пriсцезнаходженнrl: м. КиiЪ, пр. Перемоги, д. 65, оф. З06, а у випадку простроченIш Позичальником гrrrатежiв по
вiдповiдному договору - iнших осiб, зареестрованих вiдповiдно до законодавства Украiни, що надають послуги з
повернення цростроченоi (проблемноi) заборгованостi таlабо з якими Товариством укладено договiр вiдсryгlлення
права вимоги за цим договором та/або iншlл<, пов'язаних з цим посJryг; Згода Заявника/Позиtlzlльника вкJIючас в
себе, в тому числi, згоду на передачу Товариством, зазначеним вище особам за вказаними вище умовами
персонilльнLD( данrо< Заявника/Позичальника без додаткового повiдомлення Заявника,/ПозIгIчtльника гrро таку
передачу. Згода Заявника/Позичальника вкJIючае в себе, в тому числi згоду на уЕIIаденнJI Товариством договору
вi)дсryшrення црава вимоги за вiдповiдним договором кредиту з будь-якою третьою особою.
10.5. Згода ЗаявникаДозич€шьника даеться строком на 5 (п'ять) poKiB з дати ii видачi.
10.6, Згода Заявника/Позич€uIьника вкJIючас в себе, в тому числi, згоду з тим, що отриманнrI За"явником у Товариства

,Щаних, що вiдносяться до Заявника/Пози!I€lльника, Тх уточнення, блокування та знищення догryскаеться у випадках,
встановлених чинним законодавством на пiдставi заяви Заявника/ПозиtIчL[ьника, яке повинна вiдповiдати вимогам,
встановленим чинним законодавством. Заявниl;/Позичальник пiдтверджуе свою згоду з тим, що вiдповiдь на таку
заяву буле надана йому шляхом вiдправки повiдомлення на електронну пошту таlабо IIIJutxoM надсилашuI смс-
повiдомлення на телефонний номер, зазначений у Заявцi.
10.7. Згода Заявника"/Позиtlrlльника на обробку його персонitльнlD( данI,Dь що надана згiдно з умовами цих Правил,
не вимагае здiйснення повiдомлень про передачу персональнIlD( даних Заявника/ПозиЕIilJIьника TpeTiM особам згiдно з

нормами ст. 21 Закону УкраiЪи кПро захист персонauIьнлD( даних).

11. прогрАмА лояльностI, АкцIi тА зАохочЕння
11.1. Товариство може вцроваджувати програми лояльностi та проводити заохочувtlльнi заходи щодо Клiентiв якi
звернулись до Товариства за фiнансовими послугtlми.
l1.2. Програма лояльностi розробляеться i впроваджуеться вiдповiдно до окремих внутрiшнiх нормативнlж актах
Товариства з метою заохоченtи спожлшачiв (IfuieHTiB) в отриманнi фiнансових послуг та пiдняття рЬня
конкурентоспроможностi Товариства на фiнансовому ринку.
|1.2.1. Програма лояльностi uередбачае наданшI фiнансовrоr посJryг зi зниженою цроцентною ставкою за
користуванIuI кредитом вiдповiдно до кiлькостi отриманих Позичальником кредитiв та якостi виконанIuI взятих на
себе зобов'язань за щшrли ,Щоговорalп4и. Якiсншrц виконанIuIм зобов'язань вважаеться виконанIuI договiрних
зобов'язань у повному обсязi без виникненшI rтростроченоi Заборгованостi за договором.
11.3. Пiд заходами заохоченшI маеться на увазi цроведення Товариством АкцiТ таlабо розповсюдження Промокодiв.
Заходи заохоченнrI цровадяться Товариством вiдповiдно до oKpeMID( цравил проведешuI вiдповiдного заходу,
прийнятих та затвердженш< Товариством окремо у кожному випадку,
l1.3.1. Проведенrrя заохочень це пр€tво, а не обов'язок Товариства, у разi цроведеншI заходiв заохочень Товариство
повiдомляе про це Клiеrrтiв за допомогою Системи та/або смс-повiдомлень та"/або irшtшrц засобом розповсюджешuI
iнформацii.

12. IншI положЕнIIя.
12.1. Уповноваженi особи Товариства, якi безпосередньо здiйсtшоють монiторинг наданих фiнансовrо< кредrатiв,

повиннi дотримуватись вимог вiдповiдних нормативно-правових aKTiB про боротьбу з вiдмиванням доходiв,
ОДеРЖаНI/D( ЗЛОЧИННИМ IIIJIЯХОМ.

l2.2, Товариство як суб'ект первинного фiнансового монiторинry мае право витребувати, а Клiент зобов'язаний та
погоджуеться з тим, що повинен надати iнформацiю (офiцiйrнi документи або ix завiренi копii), необхiдну (необхiлнi)

для iдентифiкацii, верифiкачiь вивченнJI Клiеrrта, уточненIц iнформацiТ про Клiента, а також дJIя виконаннrI
Товариством як суб'сктом первинного фiнансового монiторинry iншrо< вимог законодавства у сферi запобiгання та
протидii легалiзацiТ (вiдмIваншо) доходiв, одержанlD( злочинним шJuIхом, фiнансуванrшd тероризму та

фiнансуваншо розповсюдженшI зброТ масового знищешuL Iдентифiкацй, верифiкацiя, вивченIuI Клiента
здiйсrпосться Товариством вiдповiдно до порядку цроведенIuI Товариством фiнансового монiторинry, затвердженого
згiдно положень чинного законодавства УкраiЪи.
Товариство не ма€ обов'язку вiдшкодовувати (покривати) витрати Клiента, пов'язанi iз наданням Товариству згiдно

укJIаденого ,Щоговору таlабо цих Правшr iнформацii, докрлентiв (копii док}меrrтiв).
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12,3. Пiд час використання Системи (Особистого кабiнеry), отримання вiд Товариства фiнансових послуг за

,Щоговором таlабо у зв'язку з отримангUIм доступу до Системи, посJryг, якi надае Товариство, Клiент зобов'язаний:
- виконувати уI\{ови укJIаденого Щоговору (його додаткiв та додаткових угод), цих Правил, Угоди користувача та
Полiтики конфiденцiйностi;
- не порущувати та не обходити будь-яких законiв, в тому числi не вчиняти протиправних дiй, шо направленi на
порушеЕ}uI законодавства у сферi запобiгання та протидiТ легалiзацii (вiдмивант*о) доходiв, одержаних злочинним
цIляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуваншо розповсюдженшI зброi масового знищення;
- не вчинrIти дiй що порушують права та не обходити iнтереси TpeTix осiб, зокрема, але не викJIючно щодо:
отримашuI посJryг, якi надае Товариство згiдно правочинiв; викJIючних майнових прав iнтелекryальноi власностi;
будь-якшr майновrдr прав, честi та гiдностi, дiловоТ регryтацii;
- не використовувати Систему з протиправною (протизаконною) метою;
- не розмiIrryъати, не гrублiкувати iнформацiю, що е недостовiрною, нецравиJIьною, помипковою, хибною,

фальшивою, нецравдивою, неточною, ненадiйною, образллвою, накJIепницькою, такою, що вводить в оману та/або е
такою, що гtорушус особистi немайновi права;
- не змirцовати iнформацiю, що розмiщена iншrд.rи Клiентами у Системi;
- не збирати данi про iншlтх Клiснтiв без ii згоди;
- не розповсюджувати шкiдллвого програмного забезпечення (зокрема, аJIе не викJIючно: комп'ютернi вiруси,
троянськi црограми, комп'ютернi хробаки та iншi), що цризводять до несанкцiонованого зницIенIи, блокування,
модифiкацiь копiювання таlабо таемного перехоплешuI iнформаuii, захопIIенIrI, порушен}uI роботи Системи,
електронноOобчис,IшовальнI]D( машин, автоматизованrлс (комп'ютерншс) систем та/або комп'ютерншх мереж;
- виступати у правовiдносинах з Товариством вiд свого iMeHi;
- Ее передавати без дозвоJry Товариства TpeTiM особам данi, що використов}.ються Клiентом дJuI достуtry до свого
Особистого кабiнету i слiдкувати за тим, щоб TpeTi особи не здiйсшовали несанкцiонованого достуrry до Особистого
кабiнету Клiснта, а також, щоб TpeTi особи не використовувати Особистий кабiнет вiд iMeHi Клiента;
- нЪгайно (одразу як cTEuIo вiдомо) повiдомляти Товариство цро випадки несанкцiонованого доступу з боку TpeTix
осiб до свого Особистого кабiнету, що стали вiдомi Клiенry;
- слiдкувати за актуальнiстю (лiйснiстю) вiдомостей про себе, що мiстяться у Системi (Особистому кабiнетi) i у разi
iх змiни цриводити негайно (при першiй можлlвостi) до актуального стану (у вiдповiднiсть до змiн що сталися);
- одержувати iнформацiю про послуги, якi надаються Товариством, умови ix надання;
- використовувати будь-яке rтрограмне забезпечення третьоi особи у вiдповiдностi до умов лiцензiT таlабо
лiценjiйryоr договорiв (угод), якi були узгодженi мiж Клiентом та такою третьою особою (лiцензiатом црограмного
забезпечення).
l2.З.l. Клiеrrг не мае право (йому заборонено) пiд час використанIuI Системи (Особистого кабiнеry) та отриманIuI
посJryг Товариства або у зв'язку iз отршuашrям достугry до Системи, послуг що надае Товариство:
- використовувати цроксi-сервери для анонiмiзацii;
_ використовувати будь-якi автоматичнi пристроi для контроJIю або копiювання Системи (Особистого кабiнеry) без

отримання попередньоТ згоди вiд Товариства на TaKi дii;
- обходтлти заголовки для блокування cepBiciB Системи;
- перешкоджати роботi Системи, Особистих кабiнетiв Клiентiв;
- створювати надмiрне навантаженшI на iнфраструктуру Товариства;
- використовувати Систему, отримувати посJIуги способом, що цризводить чи може призвести до скарг, претензiй (у
т.ч. chargeback) до Товариства, вiдповiдальностi Товариства, сплати Товариством штрафiв, пенi, компенсацiй у
буль-якiй формi;
- приймати у{асть та/або бути 1часником потенцiйно шахрайськtпl таlабо пiдозрiлих дiй таlабо неправомiрних
операцiй.
12.З.2, Особам, якi не е Клiентами Товариства, заборонено використовувати Систему, KpiM випадкiв, коли
Товариство прямо дозволило таке використаннrI конкретним такrдш особам на пiдтавi вiдповiдних oKpeMlD(

договорiв.
12.4. Товариство, пiд час використанrш Клiентаruи Системи (Особистого кабiнеry), мае право:
_ надавати рекомендацii Клiелтгу щодо н€tпежного використаннrI ним Системи (Особистого кабiнету);
- модифiкувати, переробляти, оновлювати, перетворювати, змir*овати будь-яким чином повнiстю чи частково
Систему без отрtлrланнrl на це попередньоi згоди Клiента;
- достуtry до iнформацii, що розмilryеться Клiентом у Сиотемi;
- повiдомляти Клiеrrта про розмiщенIш чи випадки розмiщення у Системi iнформачiТ ненаJIежного змiсry та вимагати
вiд Клiента видчuIити iнформацiю, розмiщену Hrлr,r у Системi, якщо така iнформацiя порушуе норми законодавства
таlабо права Товариства чи TpeTix осiб;
- передавати своIм представникаlчI (агентам) iнформацiю про вiдомi Товариству KoHTaKTHi данi (телефоннi номери)

для зв'язку з Клiентом вiд iMeHi Товариства;
- здiйсrповати телефоннi дзвiнки (зокрема, але не викJIIочно, попередньо записанi, автоматичнi), телефонувати
Клiенry, цроводити телефоннi переговори у будь-який час (за умови дотриманнrI вимог чинного законодtlвства

УкраТни) на будь-якi телефоннi номери, наданi Клiснтом Товариству чи iнформацiЯ про якi отримана Товариством з

iншшr джерел. Ще право розповсюджусться на випадки, коли вiд iMeHi Товариства телефонують, провоДятЬ
телефоннi переговори представниклt/агенти Товариства;
- цроводити запис (аудiозапис, звукозапис), фiксувашля телефонних розмов, що здiйсrтоються мiж Товариством або

його представником (агентом), з одного боку, i Клiентом або представником Клiента, з iншого боку, з метою
перевiрки якостi наданнrI послуг, виконанIuI зобов'язань за ,Щоговором (додатковlлt угод) таlабо захисту
Товариством вJIасних iHTepecb, без додаткового попередженшI чи повiдомлення Клiента про це;
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- ВикористоВУвати записи (аудiозаписи, звукозаписи) телефонних розмов, як док€tзи у процесуальних дiях (зокрема,
але не викJIючно, цри розглядi справ у сулах);
- звертатися до Клiснта iз загrr,rтаrrци щодо отримання iнформацii, необхiдноi для прийrrятгя Товариством рitчення
Iцодо наданшI Крелиry, виконання умов укладеного з Клiентом,Щоговору.
12.4.1. Товариство не надае жодних гарантiй, lцо Система (Особистий кабiнет) буауть вiдповiдати вlдлогам або
очiкувашням Клiента чи булуть вiдповiдати цiлям i задачам Клiента, також Товариство не гарантуе що iT

рекомендацiI задовQльнятимуть потребаrи чи вимогам Клiснта.
Товариство не гарантуе:

- що доступ до Системi (Особистому кабiнеry) буде безперебiйншл чи без затримок;
- вiдсутнiсть збоiв, перебоiЪ, дефектiв, помилок, неточностi роботи Системи (Особистого кабiнеry);
- clмicHicTb, злагоджеrry роботу Системи i програмного забезпеченlrя (програм), що використовуе Клiент пiд

час користування Системою (зокрема, аJIе не викJIючно, браузерiв, операцiйних систем);
- неотримання шкiдлrших програм (програмного забезпечення) у прочесi чи в результатi використаншI

Системи;
- не порушеншI третiми особами прав i iHTepeciB Клiента, дотриманIuI (виконання) ними законодавства

Украiни, мiжнародного законодавства та законодtlвства iнших краТr/держав;
12.5. Клiент мае тrраво звертатися до Товариства iз пропозицйми, зau{вами та скарftu\{и,щодо наданIuI посJryг та
полiпшенrrя якостi iх надання на адресу електронноi пошти та,/або адресу мiсцезнаходження Товариства, або
контактним телефоном, зазначеними на Сайтi Товариства.
12.6. ПоложеншI цID( Правшl не застосовуються до правовiдносин Товариства, що виникають з правочинiв про
надання поворотноТ безвiдсотковоТ фiнансовоi допомоги.
l2.'I .IJi Правшrа набирають чинностi з моменту iх затвердження Загальними зборами Товариства та розмiщення iх
на СаЙтi Товариства для вiльного достуtIу i дiють до моменту ik скасування та викJIаденшI IпD( Правил у новiй
редакцii з обов'язковим,оцриJIюднення такоТ редакцii на Сайтi Товариства.

IIIляхетко Б.В.
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ДодатокNg l
до Правил надання KoцrTiB у позику, в тому. числi на }мовах

фiнансового кредиту Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстlо кФIНАнСоВА коМпАнIЯ кБIЗНЕС

кАПIТАЛ),
Затверджених Загальнl.п,tи зборами Товариства

(протокол Nч 4 вiд 19 грудня 2018 року)

ПАСПОРТ КРЕДИТУ
ацiя яка Еадаеться с до
l. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi

найr,tенування Кредитодавця (його структlрного або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кФIНАНСОВА
КОМПАНUI КБIЗНЕС КАПIТАJI)
0100l, м. КиiЪ, вул. ЕспланапнабулЗ4l2МiсцезнаходженIuI Кредитодавця (його

або вiдокремленого
Лiцензiя/Свiдоцтво

2. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi

I\diсцезнаходженIul кредитного посередника

електронноi пошти
цiйного веб-сайту*

З. OcHoBHi умови кредитуванIuI з побажань споживача

Спосiб та строк наданшI
Можлlвi види (форми) забезпечення
Необхiднiсть проведеншI оцiнки забезпеченrrя

Мiнiмальний розмiр власного шлатежу (фiнансовоi
yracTi) споживача за умови отримашuI кредиту на

4. Iнформацiя щодо реальноi рiчноi процентноi ставки та загально1 для споживача

змiни змiлшованот процентнот ставки
Платежi за додатковi та супутнi послуги
Кредитодавrц, обов'язковi для укладання Щоговору,

жeHIuI: витрати на TaKi посJrуги можуть змirшоватися протягом строку дiТ
Платежi за посJryги кредитного посередника, що
пiдлягають сплатi сtIоживачем, (грн.)*

Орiснтодна загальна BapTicTb кредиту дJuI споживача
за весь строк користуваннrI кредитом (у т.ч. тiло

вiдсотки, KoMicii та iншi платежi
Реальна рiчна

Застереженrrя: наведенi обчислення реальноi рiчноТ процентноi ставки та opicHToBHoT загальноi BapTocTi кредиту для
споживача € реrтрезентативними та базlтоться на обраних споживачем )rмoBax кредитуванIuI, викладених вище i на
пригryщеннi, що ,Щоговiр про спожrвчий кредит зailIишатиметеся дiйснrдrц ц)отягом погодженого строку, а
Кредитодавець i спожlшач виконають своi обов'язки на умовах та у строки, визначенi в договорi. Реа.пьна рiчна
цроцентна ставка обчислена на ocHoBi пригryщення, що цроцентна ставка та iншi пlrатежi за послуги Кредlтгодавця

Застереження: використаннrI iнших способiв наданшI кредиту та/або змiна iнших вищезазначених умов
кредитування можуть мати наслiдком застосування iншоТ реальноi рiчноi процентноТ ставки та opieTrToBHoi загальноТ
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5. Порядок пoBepнeнIul кредиту
Кiлькiсть та розмiр платеrкiв, перiодичнiсть внесення

6. Додаткова iнформацiя*

f{одатковi та супутнi ttослугtl r,ретiх осiб, обов'язковi
для отриN4аrIня кредиту:
Послуги HoTapiyca
Послуги оцiлшовача
Послуги стрЕlховика
Iншi посrryги
Наслiдки прострочешu{ виконанIuI таlабо
невиконанIuI зобов'язань за договором про
споживчий кредит:
Пеня
Штрафи
Процентна ставка, яка застосовусться при
невиконаннi зобов'язання щодо поверненIц кредиту
Iншi платежi

7. Iншi важливi правовi аспекти
СпожIшач мае право безкоштовно отримати копiю проекту договору цро споживчий кредит у письмовiй чи
електроннiй формi за cBoiM вибором. Ще положенIuI не застосовуеться у разi вiдмови Кредитодавця вiд продовження
IIроцесу укJ]адашUI договору зi споживачем.
Спожlшач мае право вiдмовитися вiд договору про
споживчий кредит цротягом 14 календарних днiв у
гюрядку та на умовах, визначених Законом Украiни
<Про споживче кредитуванIuI)).

TaK/Hi

Спожrшач мае право достроково повернути кредит без будь-якоi додатковоТ плати, пов'язаноi з достроковим
повернешuIм. Щоговором про споживчий кредит може бути встановлений обов'язок повiдомлення Кредитодавця гrро

наrлiр достDокового поверненнrI споживчого кредиту з оформленrrям вiдповiдного док}мента.
Умови договору про споживчий кредит можуть вiдрiзнятися вiд iнформацii, наведеноi в IFoMy Паспортi споживчого
кредиту, та будуть з;шежати вiд проведеноТ Кредитодавцем оцiнки кредитоспроможностi споживача з }paxyBaHIuIM,
зокрема', наданоi ним iнформацiТ про майновий та сiмейний стан, розмiр доходiв тощо.

Щата наданлш iнформацiТ: ддlмм/рррр
IJя iнформацiя зберiгае чиннiсть та е актуальною до: ддд{мдррр

Пiдпис Кредитодавця: ПIБ, пiдпис

Пiдтверджую отриманнlI та ознайомленнrI з iнформаuiсю про }ъ4ови кредитуванIilI та opieHToBHy загальну BapTicTb

кредиту, наданi вш(одячи з обраних мЕою },]\,IoB кредитуванIuI.
Пiдтверджую отриманIuI мною Bcix пояснень, необхiдних для забезпеченнrI можливостi оцiнити cBoi зобов'язання за

,Щоговором, чи адаптовано договiр до Moix потреб та фiнансовоi сиryацii, зокрема цIляхом роз'яснеьшя наведеноi
iнформацiТ, втому числi cyTTeBITx характеристик запропонованих посJryг та певних наслiдкiв, якi вони можуть мати

для мене, в тому числi в разi невиконанIuI мною зобов'язань за таким договором.
Пiдпис Спожrвача: ,Щата, ПIБ, пiдпис

Пршu.: Паспорт кредиту може формуватися та надаватися Клiснry (Споживачевi) у скороченiй формi - без

зазначеншI строк, заповненнrI якI]D( за р{овами ,Щоговору не потребуе (наприклад, якщо умови договору не
передбачаrоть посJryги кредитного посередника, то пов'язанi з цlцл строки Hi вiдображаються при формуваннi
Паспорта кредиту).
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,Щодаток Nэ 2
до Правшl наданЕrI коштiв у позику, в тому числi ша умовах

фiнансового кредиту Товариства з обмепrеною
вiдповiдальнiстю кФIНАнсоВА коМПАнIЯ (БIЗнЕС

кАПIТАЛ),
Затвердхсених Загальнrдrли збораl,ли Товариства

(протокол JФ 4 вiд 19 грулня 2018 року)

Нова редакцiя затверджена

рiшенням Загальних зборiв Учасникiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кБIЗНЕС
кАПIТАJI)
Протокол Ns4 вiд к19> грулня 2018 р.

Голова зборiв

инський А.о.

рокум..КиiЪ

Кредитодавець

ПРИМIРНИЙ ДОГОВIР
(гryблiчна оферта)

про надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту
. задопомогоюiнформацiiшо-телекомунiкацiйнюссистем

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНlЯ
(БIЗНЕС КАПIТАЛ) (Свiдоцтво НацкомфiнпосJryг про реестрацiю фiнансовоТ установи серiя

_ JЮ _ вiд _._.2018 р., мiсцезнаходженIuI: м. КиIв, вул.Еспланадна, буд З4l2, в особi

,Щиректора Шляхетка Бориса Володlалировича, який дiе на пiдставi Статуry, з однiеТ сторони, та

реестрацiйний номер облiковоТ картки платника
з lншо1 сторони,

рzlзом по тексту - кСторони>, перебуваючи у повнiй свiдомостi, розумiючи значеннrI cBoix дiь керуючись нормами

цивiльного законодавства Украiни з урахуванням особлrшостей вчинення електронних правочинiв, використовуточи
визначенЕrI TepMiHiB, що передбаченi Правилами надашuI коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового
кредиту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <ФIНАнсоВА коМПАнUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ), уклали цей

.Щоговiр rтро наданIrrI коштiв у позику, в тому числi на }мовах фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-
телекомунiкацiйних систем (далi - к,Щоговiр> або 'ОКредитний договiр") про насryпне.

1. прЕдц{Ет договору, порядок тА умови нАдАння крЕд,Iту
СТРОК ДII ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець надае Позичальниковi грошовi кошти в розмiрi гривень (далi - сума кредиry) на

р{овах cTpoKoBocTi, зворотностi, платностi, а Позичальник зобов'язуеться повернути цредит та сIIлатити цроценти за
користуванIuI кредитом не пiзнiше строку, визначеного в гryнктi 1.4 цього ,Щоговору. Тип кредиry - фiнансовий
кредит. Крелит надаеться на споживчi цiлi, використаннrI кредитних коштiв з iншою метою заборонено.

1.2. Сторони погодили наступЕу процентIIу ставку за користуванIuI кредитом:

.Yо вiд суми кредиту за кожний день користуванIuI кредитом у межах строку, визначеного в п.1.4 IDого

,Щоговору;

!/о вiд суми несвоечасно поверIrутого кредиту за кожнЙй день користуванIuI кредитом понад строк,
зазначений у гryнктi 1.4 цього ,Щоговору (з урахуванrшм цролонгацii строку дii ,Щоговору).

Процентна ставка е фiксованою, порядок iJ обчислення та сIIлати визначаеться у роздiлi 3 даного Щоговору.
Загальна BapTicTb кредиту, у тому числi у грошовому виразi, а також розмiр реальноi рiчноТ процентноI стtшки
визначаеться у Графiку розрахункiв, який е невiд'емною частиною цього Договору. ОбчисленнrI реальноГ рiчноГ
процентноГ ставки та загальноГ BapTocTi кредиту базуеться на приtryщеннi, що цей ,Щоговiр з€tлишаеться дiйснрrпл

протягом строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник викон€lють своТ обов'язки на }мовах та У сТроки,
визначенi в цьому Щоговорi.

1.3. Вiдповiдно до частини першоТ cTaTTi 640 ldивiльного кодексу УкраiЪи, договiр с укJIаденим з моменту
одержаншI Кредитодавцем вiдповiдi про прийrrяття цiеi пропозицiТ (акцепry). Позичальником за цроцедфою,
встановленою Правилами надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредI4ту Товариства з

обмеженою вИповИальнiстю <<ФIНАНСОВА КОМПАНlЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ), визначеною дIя укJIадан}rI
договорiв за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем (надалi за текстом - Правша).

1.4. Строк наданшI кредиту та строк дii договору становить днiв. I_{ей ,Щоговiр дiс до повного виконанIuI
Позичальником своiх зобов'язань за ,Щоговором. Закiнчення строку дiТ цього Щоговору не звiльняе Сторони вiд
вiдповiдальностi за порушення }мов, яке мало мiсце пiд час дiТ ,Щоговору та не припиtulе HapaxyBaHIuI
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кредитодавцепл процентiв за користуванrц кредитом. Строк надання кредиту може бути подовжений в порядку та на
умовах, визначених цим,Щоговором.

1.5. Позичаrrьник мае lтраво через особистий Кабiнет iнiцiювати продовження строку надання кредиту та
цролонгуваТи дiЮ цього ,Щоговору, скориставшись одним з BapiaHTiB процедури пролонгацiТ лii ,Щоговору,
визЕаченI,D( у гryнктi 2.12 розлiлу 2 Правил. У такому разi надаш{я кредиту автоматиtIно продовжуеться на таких
самих уIr{овах i на вiдповiдний строк пролонгацii (при цьому укладаннrI додаткового договору не потребуеться).

1.6. Загшьна BapTicTb кредитУ та ре€шьна рiчна гцIоцеIIтIIа ставка зазначенi в додатку Nл 1 кГрафiк розрахункiв>,
що е невiд'емною частиною цього Щоговору.

1.7. Позичальник пiдтверджус, що вiц ознайомлений, пoBHicTlo розуплiе, погоджуеться i зобов'язуеться неухильно
дотримуватись Правил, якi розмiщенi на офiцiйшому сайтi Товариства та с невiд'емною частиною цього Щоговору,

1.8. УшrаданшI цього Щоговору не потребуе укJIадання iнших договорiв щодо додаткових чи супутнiх посJryг TpeTix
осiб, гtов'язанlD( з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

1,9. За використання Системи дJUI диста[Iцiйного отриманнrI кредиту, Позичальнику нараховуеться однор€lзова
шtата (комiСiя) у розмiрi , яка вкJIючаеться до загальних витрат за кредитом i враховуеться при розрахунку
РеаЛЬНОi РiЧноi процентноi ставки за кредитом. Сгшата такоi KoMiciT здiйсшоеться однорttзово вiдповiдно ло Графiку
розрахункiв.

2. прАвА тА оБов,язки cToPIH
2.1 Кредитодавець ма€ право:
2.1,l. вiдмовити вiд наданIuI Позича-тrьнику передбаченого договором кредLIту частково або в повному обсязi у разi

порушенIuI процедури отриманIuI коштiв У кредит, встановленоi Правшtами або за наявностi iнших обставин, якi
явно свiдчать цро те, що наданий Позичальниковi кредит не буле повернений.

2.|,2, вимаrати вiд Позичальника поверненшI кредиту, сплати процентiв за користуваннrI кредитом та викоЕанIUI
уёiх iнших встановлених,Щоговором зобов'язань;

2.|.2. iнlлi црава, передбаченi Щоговором та чинним законодавством.

2.2 Кредитодавець зобов'язаний:
2.2.1, ПРИйняти вiД Позичальника виконанIuI зобов'язань за ,Щоговором (у тому числi дострокове - як частинами,

такiвповномуобсязi);
2,2.2, цоьiдомляти Позичальника про змiну даних, зtlзЕачених у розлiлi 9 ,Щоговору в 3-денний строк з моменту

виникненIuI таких змiн;
2.2.З . Надати Позичальнику додаткову iнформачiю rrро :

- фiНаНСОВУ ПослУry, Що пропону€ться надати Позичальнику, iз зазначенIuIм BapTocTi цiеТ посJryги длrI
Позичальника;

- умови наданIuI додаткових фiнансових послуг та ix BapTicTb;
- ПОРЯДОК СПЛаТИ податкiв i зборiв за рахунок фiзичноТ особи в результатi отриманIuI фiнансовоi посJIуги;
- ПРавОвi наслiДки та порядок здiЙснення розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового

припиненIuI наданнrI фiнансовоi riослуги;
- МеханiЗм Захисту Кредитодацем прав спожлвачiв та порядок уреryлювання спiрнlл< питань, що

виник€lють у процесi наданшI фiнансовоi посJryги;
- реквiзити органу, якиЙ здiЙсr*ое державне реryJIювання ринкiв фiнансових посJryг (ап,реса, номер

телефонУ тощо); а також реквiзити органiв з питань захисту прав спожlшачiв;
- РОЗмiр Винагороди фiнансовоТ установи у разi, коли вона пропонус фiнашсовi послуги, що над€tються

iншими фiнансовими установами.
- I"шу iнформаiю, передбачену Законом УкраiЪи кПро споживче кредитуванIuI))

2.2.З. виконувати iншi обов'язки, передбаченi Щоговором та чинним законодавством.
2.3. Позичальник ма€ право:

2.3.1. вiдмовитися вiд одержанIuI кредиту частково або в повному обсязi: Повiдомl.твши rтро це
Кредитодавця до встановленого договором строку його надання (перерахрання Кредитодавцем црошових коштiв на
картковиЙ рахунок Позичальника); Протягом чотцрнадtцти кaлендарних днiв з моменту укJIадення чього Щоговору
вiдмовитися вiд,Щоговору без поясненIuI причин в порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закону УкраiЪи
,,Про спожtшче кредитування".

2.3.2. ДОСтРОкоВо tIоВернути кредит як в повному обсязi, так i частинами, сrrлативши цроценти за користуванIuI
КРеДИТОМ, ВIlЖОДячи з фактичного зurлишку суми кредиту та строку користуваньUI кредитом та всю заборгованiсть;

2.3.З. дОСryщ, до iнформаuii з питань наданIuI фiнансових послуг та iнформацii, гrраво на отримання якоi
закрiплено законодавством Украiни;

2.З.4. звернутися до Кредитодавця з цроханIuIм про пролонгацiю строку наданIuI кредиту та строку дiТ Щоговору;
2.З.5, iншi црш?, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством.
2.4. Позичальник зобов'язаний:
2.4,1. у встановлений Щоговором строк поверЕути кредит та сIIлатити цроценти зЁ його користування;
2.4.2. повiдомJuIти Кредитодавця про змiну даних, з€rзначенIlD( у роздiлi 9 Щоговору в З-денний строк з момснту

виникнеЕIuI таких змiн;
2.4.3. виконувати iншi обов'язки, передбаченi Щоговором та чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК IIОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАНIХrУСПЛАТИ ПРОЦЕНТIВ

22



З.l. Сума кредиту та проценти за користуван}uI кредитом, а також iHmi гшатежi, якi передбаченi договором,
пiдлягають сплатi Позичальниrtом цIJuIхом безготiвкового перерахування коштiв на поточний рахунок
Кредитодавця, зазначений у розлiлi 9 цього ,Щоговору.

3.2. Нарахрання цроцентiв за цим,Щоговором здiйсшосться за фактичrrу кiлькiсть календарних днiв користування
кредитом. При цьому цроценти за користування IФедитопd нараховуються цоденно, з дня його надання
Позича.ltьнику (лня перерахування tрошових коштiв на банкiвський рахунок Позич4пьника, номер якоi було вказано
Позича"тrьником при peecTpauii на Сайтi Кредитодавчя cashup.com.ua) ло дIuI повернеш{я суми кредиry (його
частини), визначеноi у пункту 1.1. цього Щоговору (зарахування црошових коштiв на поточний рахунок Товариства,
зазначений у роздiлi 9 цього ,Щоговору) вкJIючно. При поверненнi кредиry частинами, HapaxyBaHIuI i сгшата
процентiв проводиться на залишок заборгованостi за кредитом.
3.З. ПогашенIш кредиту та процентiв за користуванIuI кредитом вiдбуваеться в такому порядку: першочергово

цроценти, у друry чергу - сума кредиту, а в цаступну черry - iншi платежi, передбаченi договором. У разi
недостатностi суми здiйсненого платежу дJuI виконання зобов'язанIш за цш,t Договором у повному обсязi ця сума
погашае вимоги Кредитодавця у такiйчерговостi:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення с}т{а кредиту та простроченi проценти за
користува[IнrI кредитом;

2) у друry черry сIIJIачуються сума кредиту та lтроценти за користуваннrI кредитом;
З) у третю черry сплачуються неустойка та iншi гr.патежi вiдповiдно до цього ,Щоговору.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕНIIЯ КРЕДИТУ
4.1 Кредит забезпечусться BciM н€шежним Позичальнику на правi власностi майном та кошт€lI\,Iи, на якi згiдно

чицного законодalвства Украiни може бути звернено стягненшI.

5. ВЦПОВЦАJЬНIСТЬ CTOPIH
5.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушеншI умов цього ,Щоговору згiдно з чинним законодавством УкраiЪи

та цим,Щоговором. Порушення уп{ов цього ,Щоговору е його невиконаннrI або неналежне виконаннrI, тобто виконанIuI
з порушешuIм умов, визначених змiстом цього,Щоговору.
5.2. Закiнчення строку дiТ,Щоговору не звiльrrяе Сторони вiд вiдповiдальностi за порушенIuI yIlIoB, яке мало мiсце пiд
час дii Щоговору.
5.3. У випадку порушенIuI cTpoKiB пoBepHeHIlrI кредиц, встановлених tryнктом 1.4. Щоговору (з ypaxyBaHIuIM
пролонгацii строку дii ,Щоговору), Позrтrальник сплачуе КредитодавIцо lrлату за користуваннrI кредитом за
пiдвищеною ставкою, узгодженою Сторонш,rи в гryнктi 1,2. ,Щоговору, та додатково зобов'язаний сплатrти грошову
суму, вiдповiдно до cTaTTi 625 Щивiльного кодексу УкраiЪи.

6. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
6.1. Bci спори та непорозlмiншI щодо укJIаданнrI, виконанIuI, розiрвання, змiни, визнаннrI недiйсншrц повнiстю або
частково, а також з будь-яких iнших питань, що стосуються цьOго .Щоговору, пiдлягають вреryлюванню IIIJuIxoM

переговорiв.
6.2, Якщо Сторони не можуть дiйти згоди зi спiрнлпt питань IпJuIxoM цроведення переговорЬ, то такий спiр
вирiшуеться в судовому порядку за мiсцем виконанIuI Щоговору згiдно з чинним законод€tвством УкраiЪи. Мiсцем
виконанIuI цього,Щоговору с мiсчезнаходженнrl Кредитодавчя.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНIIЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬО ПРИПИНЕНIIЯ, РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1 Внесення змiн та доповнень до цього ,Щоговору (його невiд'смних частин) оформ.гшоеться Сторонами шJulхом

скJIаданшI окремого документу що е невiд'емною частиною цього ,Щоговору, в порядку, визначеномУ ЧинниМ
законодавством для оформлення електронних правочинiв.

7.2. Сторони визначиJIи, що згiдно зi ст.20'7 Щивiльного код9ксу Украiни, TeKcToBi повiдомленrrя в електронному
виглядi (<E-mail - повiдомлення> або KSMS - повiдомленrrя>), якi пов'язанi зi змiнами, доповненнrIми 1мов або

розiрвашrям цього Договору та надiсланi Кредитодавцем на номер мобiльного телефонного зв'язку або скриньку
електронноi пошти Позичальника, а також навпаки, вважаються.такими, що вчиненi у письмовiй формi, е

вираженням волi кожноi Сторони, е прийнятIлrли до вiдома Сторонами особисто та не вимагають бУДь-якого

додаткового письмового оформлення.
7.З. Позичаrrьник мае цраво достроково розiрвати цей Щоговiр IIIJutxoM поверненнrI Bcix отрrrпланих ним кредитних

коштiв, оплати BapTocTi користуваннrI ними та погашеншI всiсi кредитноi заборгованостi.
7.4. Якщо Позичальник не згоден зi змiною }мов кредитуванt{rl, BiH мае право розiрвати,Щоговiр, повiдомивши про

це Кредитодавця та повернувши йому в повному обсязi суми кредитноТ заборгованостi ttротягом l0 (десяти)

календарних днiв з дня iнформуванrrя Позичальника про змiну рлов кредитуваншI
7.5. Щоговiр може бути достроково розiрваний також i у випадках передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

8. IHшI умови договору
8,1, Щей,Щоговiр скJIадено в 2 (двох) ориriнальних примiрниках, у електронному виглядi украiн'ською мовою, по

одному д.тtя кожноТ iз CTopiH, що мають однакову юридичну си.тry. За бажанням Позичальника, яке визначасться у
його Особистому Кабiнетi або за письмовим запитом, Кредитодавцем на його адресу може бути надiсланий ,Щоговiр
в паперовому вигrrядi.

8.2. Позича;rьник пiдтверджус, що отримав вiд Кредитодавця до укJIаденшI Iрого ,Щоговору iнформачiю, зазначену

в частинi лругiй cTaTTi 12 Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та державне реryJIюваннrI риrжiв фiнансовrпс
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ПОСЛуг), в частинi другiЙ cTaTTi l 1 Закону Украiни кПро захист прав спо}кивачiв>, cTaTTi 9 та частинi др}тiй статri |2
Закону УкраiЪи <Про спотtивче кредитуванIuI)), та визначенi у п.2.2.З. цього Щоговору.

IнфОрмацiя, Що цеобхiдна для отримання Позичальником позики, у тому числi на умовах фiнансового кредиту, яка
передбачена ст.ст. 9, 12 Закону УкраiЪи <Про спояtивче кредитування) та ст. 12 Закону УкраiЪи кПро фiнансовi
посJryги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг)), розмirцуеться Кредитодавцепf на своему офiцiйноплу
Веб-сайтi, мiститься в Правилах та надасться Позичальнику у виглядi Паспорта кредиту, за формою згiдно Щодатку
Jф l до Правил.

8.З. Пiдписуючи даний,Щоговiр, Позичальник засвiдчуе, що:
8.З,1. ознайомлений, повнiстю розумiс та погоджуеться з yciMa умовами та змiстом Щоговору, ,ЩодаткЬ до нього та

Прави;r i зобов'язуеться неухильно ik дотримуватись;
8.3.2. iнформацiя надана Кредитодавцем забезпечуе правильне розумiнrш Позичальником cyTi фiнансовоТ послуги

за цим .Щоговором без нав'язування ii придбашrя;
8.3.3. наДав згоду, усвiдомJIюючи ii правовi наслiдки, на використання електронного пiдпису iндrвiдуальнlлr.r

однорtlзовим iдентифiкатором в якостi аналога власнор}чного пiдпису;
8.3.4. надав Згоду на передачу Кредитодавщо cBoix персон€lльних данIr( та Тх обробку, в тому числi з метою оцiнки

фiнансового стану Позич€lJIьника та його спроможностi виконати зобов'язання за договором позики;
8.3.5. надав згоду на те, що Кредитодавець, з метою отриманIuI iнформацii про фiнансовий стан Позичальника та

перевiрки Його кредrгноi icTopii, мае право звертатись до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Позичальником дiловшчrи,
професiЙншr,rи, особистими, сiмейними або iншими стосунками, а також Бюро кредитню< iсторiй;

8.3.6. наДав Згоду на те, що у разi невиконанIuI або неналежного виконання зобов'язань перед Кредитодавцем за
цшl,Щоговором, Кредитодавець мае право передати персональнi данi Позичальника TpeTiM особам (вruпочаючи, але
не обмежУючись, Бюро кредитнI]D( iсторiй, кредитним установам, колекторськшr.t компанiям тощо) для захисry cBoix
законних прав та irrTepeciB;

8.3.7. мае згоду iлтшого з подружжя на укJIаденIшI цього ,Щоговору (в разi перебування в одруженому cTaHi);
8.3.8. адреса елек'гронноi пошти та номер мобiльного оператора, зазначенi у роздiлi 9 цього ,Щоговору, ЕaIлежить

Позича.пьнику, i забезпеченi засобами захисту вiд досryгry TpeTix осiб;
8.3.9. надав згоду на отриманнrI СМС повiдомлень з iнформацiею Кредитодавця щодо укJIаденIu та виконаннrI

цього.Щоговору.
8.4. Ушrадан}uIм цього ,Щоговору Стороtти домовились що до правочину застосов}.ються положення Закону

Укпаtlи кПро електронну комерцiю>.

1. РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИ[IАЛЬНИК

Фiнансова компанiя:
ТОВАРИСТВО З
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ)

ОБМЕЖЕНОЮ
(ФIнАнсоВА

пIБ

Адреса : 01001 м. КиТв, вул, Еспланадна бул.З4l2,
оф.1 8

еЩРПОУ:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ
"привАтБАнк"

МФо:380775

Рахунок:

e-mail :

Телефон:_

Серiя паспорту _ Номер lrасlrорту

Виданий

Реестрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв

Ашlеса

e-mai1

номер мобiльного телефону

ЁJ;#жW
Шляхетко Б.В.

позичальник:
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ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

Орiентовний графiк розрахункiв за кредитним договором М

Щодаток ЛЪ l
до договору про наданшI
коштiв у позику, в тому числi на )дvIовах
фiнансового кредиту за допомогою
iнформацiйно-телекоNlунiкацiйншr систеIvI

вiд

вiд

Ns

.Щата видачi

кредиту

(траншу)

Сума крелиту

(траншу), гривень

,Щата гшанового

поверненнrI кредиту
(траншу) та сплати
процентiв, iнших

rьтатежiв

Нарахована сума
процентiв та iншlл<

платежiв, гривень

Всього до сплати,

гривень

грн. (у грошовому вцраженнi) i вшrючас в себе: цроценти за користуванIuI кредитом О/о вiд
суми кредиту (в процентному вираженнi) або грн. (у грошовому вираженнi) та плату за
використанIш Системи дlя дистанцiйного отриманшI кредиту О/о вiд с}ми кредиту (в процентному
вираженнi) або грн.,
Реальна рiчна процентна ставка за договором становить %.

- * Загальна BapTicTb кредиту та реальна рiчна процентна ставка за договором розраховуються вiдповiдно до
Методики, затвердженоi РозпорядженIuIм Нацiона.llьноi KoMicii, що здiйсrцое державне реryJIюваннJI у сферi

ринкiв фiнансовlа< посJryг 20.07.20|'7 Jф 3238 та зареестрованоi в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 16 серпня 2017

року.
3. Загальна BapTicTb кредиту з€вначена у цьому Графiку е орiентовною, яка може змiлшоватися в залежностi вiд
строку користуванIuI Позичальником кредитними коштами.
4, Платежi (KoMicii) фiнансових установ через якi Позичальник здiйсrшос погашення кредиту та процентiв за
користуваннrI кредитними коштами (якщо TaKi с), не входять до сукупноТ BapTocTi крелиry та сплач},ються
Позичальником таким фiнансовшr.t установап4 окремо.
5. У випадку прострочешц виконаннrt зобов'язань зi сплати платежiв згiдно даного Графiку розрахункiв
Позичальник несе цивiльно-гIравову вiдповiдальнiсть у виглядi сплати процентЬ за корисryъанIuI кредитом за
пiдвищеною ставкою, узгодженою Сторонами у пунктi 1.2. Щоговору та сrrлати штрафнi санкцii, встановленi
частиною 2 статгi 625 Щшiльного кодексу Украiни.

рЕквIэIд;I\IАFлписк".g"J_9.BS

КРЕДИТОДАВЕЦЬ позиtIАльник

Фiнансова компанiя: ТоВАРиСТВо З
ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС
кАпIтАл >

пIБ

Адреса: 01001 м. КиiЪ,
Вул. ЕсшrанаднаЗ4l2, офiс 18

еЩРПОУ:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ
"привАтБАнк"
МФо:380775

Серiя паспорту Номер паспорту
Виданий
Реестрацiйний номер облiковоi картки IIлатника
податкiв
Адреса
e-mai1
номер мобiльного телефону

позичальник:

I

.-j- z-.l+ziz}1-,.,il],{i, ::-* Ф
/rЦёГ{tйФiка(iйНйr\ :,

'ь. / {o|;i" 4946961 0\ *q7

K&J;"{,"LV

(пIБ)
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Додаток Ns 2

до договору про наданЕЕ
коштiв у позику, в ToI\лy числi на ушIовах
фiнансового IФедиту за допомогою
iнфорпсацiйно-телекомунiкацiйних систем

вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(надалi-<Клiент>), акцептуванIuIм цього докумецту надаю ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС KAПITAJD) (далi

"Товариство"), зго.ry на збiр, обробку та використання iнформацii про мене (своТх персонtlJIьЕих даних) з метою, у
порядку i на умовах, викJIадених в цiй Згодi.

l, Клiент дае згоду Товариству на обробку cBoix персонaUIьних данlD(, тобто вчиненнJI таких дiй: збiр,
систематизацiя, накопиченrш, зберiганшI, уточнення (оновлення, змiну), використаннrI, розповсюдженнrI (у тому
числi передачу), знеособленrш, блокуванIuI, знищення персональнlD( данlD( в насryпних цiлях:

,/ виконанIuIКредитного,ЩоговорУ;
,/ пропозицiт продуктiв i послуг Товариства;
,/ надан}uI знижок i пiльговrлх умов надання кредиту;
./ обсrryговуваншI позиtlulльникiв та осiб, що подають зzulвку на отриманrul кредиту (клiентiв) Товариства;
,/ просуван[ш посJryг Товариства,

Захисry пор},lценtгх прав Товариства
,/ Вiдсryгrлення прав вимоги за кредитними договор€lNIи,/ Заlryчешrrя TpeTix осiб з метою повернешuI цростроченоi заборгованостi

2. Перелiк персон€lльнlD( даних, на обробку яких даеться згода:
,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ адреса реестрачii i фактичного проживанIuI;
,/ л4iсце народження;
,/ дата, мiсяць i piK народження;
,/ громадянство;,/ фотографiя докр{ентq що посвiдчуе особу (лалi кПаспорт>);
,/ iдентифiкацiйний номер платника податкiв;
./ наfuленуванrrя та реквiзити роботодавця або навчального закJIаду;
./ номер мобiльного телефону;
,/ адреса електронноI пошти;
,/ iнша iнформацiя, що мiститься в доklмеrrтах, наданих Позичальником Товариству (лалi - "персональнi

данi"),,/ Номер карткового (банкiвського) рахунку в ycTaHoBi банку

3. Обробка Персональних даних Товариством здiЙсrцоватрпrлеться з метою виконан}UI укJIаденого Кредитного

,Щоговору.

4. Обсяг та змiст Персональних даних, що пiдлягають обробцi Товариством визначаеться Товариством вiдповiдно

до вимог чинного законодавства УкраТни. Товариство здiйсшое збiр персональних даних в цiлях, зщначених виIIIе.

5. Фактом використанIuI сайту Товариства таlабо Системи Клiент пiдтверджуе, що BiH як суб'ект персон€lльних

данID( акцепту€ та надас ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI
кБIЗНЕС КАПIТАJI) згоду на обробку та використання своiх Персональrшоr даних беззастережно i без обмежень з

метою здiйснення статистиЕIного аналiзу. У процесi обробки Товариство мае право передавати Персональнi данi
TpeTiM особаrчI (вк.тпочаючи, але не обмеж}точись, юридичним консультантам i колекторам), якщо це необхiдно дrя
досягненнJI цiлей обробки та за умови дотриманшI такими третiми особами конфiденцiйностi та безпеки

Персональних даних.

6. Товариство здiйснюватиме обробку Персональних данlD( з використанням засобiв автоматизацii, а також без

використанIuI такш< засобiв.

7. Клiент обов'язуеться, при змiнi персон€}льних данIл( цротягом строку дii Кредитного Щоговору, надавати У
найкоротший TepMiH уточнену iнформацiю, KpiM того, IIIJuIxoM пiдписання цього дtкуменry Клiсrт надае свою згоду
на отримаш{rI буд"_"*r- чицом ia-y буль-який формi повiдомлення рекJIамного характеру з надЬнlrя фiнансових
послуг (у т.ч. у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), телефонного, електронного зв'яЗкУ, паперового
носiя). Одночасно надас повну та добровiльну згоду на зверненшI Товариством за iнформацiею про свiй фiнансовий
стан до TpeTix осiб, якi пов'язанi з ним родиннrлr,rи, особистими, дiловl,tшrи, професiйнш,rи (у т.ч. трудовиN,Iи) або

iншими стосунками у соцiальному буттi.

]1ь

я,
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8. ,Щана згода на обробку персонЕuIьних даних не обмежена TepMiHoM дii.

9. ПiдтверджУЮ, ЦIо, я проiнформований (а) про своТ права, як суб'скта Персональних даних, визначених Законошr
Украiни кПро захист персональних данID(), цiлrпо обробки даних i особах, яким TaKi данi передаються, а також про
тОЙ факт, Що моТ Персонаlrьнi данi вк"тпоченi до бази персон€Ulьних даних кКлiенти), власником якоТ е
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ>, у
зв'я3ку з цим, я не потребую подzlльшого письмового iнформування про вказанi вище обставини.

l0. Пiдтверлж}.Ю, Що MeHi повiдомлено про те, шо пiд обробкою Moix персон€tJIьни)( даних розр{iеться будь-яка дiя
або сукупнiсть дiй, здiйсшованш< повнiстю або частково в iнформацiйнiй автоматизованiй системi таlабо в
КаРТОТеКаХ ПеРСОН€tльних Даних, якi пов'язанi зi збиранням, реестрацiею, накопиЕIеннrIм, зберiганням, адаIтч/ванIUIм,
Змiною, вiдновленням, використанням та поширенIuIм, знеособленIuIм, знищенням вiдомостей про мене. MeHi
вiдомо, що Товариство прийняло на себе зобовоязання щодо зtжисту Moii персонrlльних даних та вживас технiчних i
органiзацiйнrц заходiв щодо захисту таких персон€tльнlD( данlD(.

11. Надаю згоду ца обробку llерсон€шьнpD( даншх (акцегlц.ло даний документ) з моменry rutiKy на кнопцi'Я надаю
ЗГОДУ На ОбРОбкУ персонuшьнlD( даних" у Особистому Кабiнетi, доступ до якого здiйсrпоеться за допомогою
унiкальноТ пари Логiну Особистого Кабiнеry та Пароля Особистого Кабiнеry.

Щата

Клiснт
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,Щодаток JФ 3

до Правил надання коrцтiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту ТQвариства з обмеженою

вiдповiда;lьlлiстю кФIНАнСоВА KOIVIПAHUI кБIЗНЕС
KAIIITAJT),

Затверджених Загальнr,rп,rи зборами Товариства
(протокол Jф 4 вiд 19 грудня 201 8 року)

Нова редакцiя затверджена

рiшенням Загальнрж зборiв Учасникiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кБIЗНЕС
КАПIТАЛ))
Протокол ЛЬ4 вiд < 1 9> грулня 20 l 8 р.
Голова зборiв

_,Щубинський А.О.

примIрниЙ договrр
про надання коштiв у позику, в тому числi i ца умовах фiнансового кредиту

м. Киiв року

ТоВдРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАJЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС
КДПIТДЛ), iдеrrтифiкацiйний код юридитIноi особи 40489610 , мiсцезнаходженнrl: 0100l, м. КиiЪ, вул. ЕСшlаНаДНа,

З4l2, офiс 18 , в особi директора LIIляхетка Бориса Володшrлировича, який дiе на пiдставi Стаryry (надалi iменуеться

"Кредицодавець") з однiеi сторони, та

(вказати наiплеrтування, мiсцезнаходженшI та реквiзити сторони або ПIБ фiзичноi особи, серiя та номер паспорта,

кшrд i коли виданий, адреса) (надалi iменуеться "Позичальник") в особi

(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)

що дiе на пiдставi
(вказати: статуту, довiреностi, положення тощо)

з другоi сторони, що ii надалi разом iMeHoBaHo "СтороЕи", уклали uей,Щоговiр цро наданIUI коштiв у позику, в тому
числi i на умовах фiнансового кредиту (надалi iменуеться ",Щоговiр") про нIDкчепавеДене.

1. прЕдмЕт договору
1.1. Кредитодавець зобов'язуеться надати Позичальнику кредит у c}.trli L_______J ГРИВеНЬ На

засадах cTpokoBocTi, зворотностi, цiльового характеру використаннrI, гr.патностi та забезпеченостi, а Позичальник

зобов'язуеться повернути Кредит та сIIлатити проценти за користуванIUI кредитом на )д\,Iов€lх, визначених цим

.Щоговором.
|.2. Сума кредиту використовуеться на цiлi:

2. строки в договорI
2.1.КpeдитнaДaеTЬсясTpoкoМнa-L_-__-__-___Jфaктичниx(мicяцiвaбoднiв),ПoчaTкoМ

якого е (_) _ 20_ р., а закirтчеrшям (_) _ 20__э,
Z7. Кр.л-ола"ець зобов'язуеться надати Позичальнику кре'дит в строк не пiзнiше _( ) банкiвськrл< днiв

вiд дати пiдписання цього ,Щоговору.
2.3. Позича:rьник зобов'язуеться поверЕути кредит та сIIлатити проценти за користуванIUI кредитом до

закiнчення строку, визначеноrо п.2.1. цього Щоговору.
2.4. Кредит надаеться Позичальнику готiвкою у Kaci Кредитодавця (згiдно заяви Позичальника) абО ШЛЯХОМ

безготiвкового перерахуванIU{ суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заявi. Ненадання

позичальником реквiзить свого рахунку в банку (надання реквiзитiв з помилками) або неявка Позичальника за

отриманнrIм кр9дIrту готiвкою через касу Кредитодавця (чи 1хилення iншtпrл способом вiд отршrлання кредиry), а

також невиконаннrI Позичальником зобов'язаннrI щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5. ЦЬОГО

,Щоговору (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою таlабо порукою), звiльняе Кредитодавця вiД вiдповiдальностi

за порушеншI зобов'язання, передбаченоrо п.2.2. цього ,Щоговору.
2.5. ,Щатою отриманшI кредIrту вважаеться дата видачi Позичальнику суми кредиту готiвкою чеРеЗ КаСУ

Кредитодавця, о цри безготiвковrо< розрахунках - дата списанIuI вiдповiдноi суми з рахунку Кредитодавця.

Вищезазначена дата отриманшI кредиту зазначаеться у Графiку розрахункiвl Що е ,Щодатком до цього Щоговору.
2.6. ,Щатою поверненшI (погашенлш) кредиту так само як i датою сrrпати процентiв вважаетьоя дата

оформлення Кредитодавцем прибуткових касових орперiв на отриманi суми, а при безготiвковIо( розрахунках - дата
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3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) становить _% рiчних вiд суми кредиту за кожен день

користування кредитопd, цо становить t*J гривень. Проценти нараховуються за фактичне число каJIендарних
днiв lсористування кредитом за викJIюченням дня отриIVIанIш кредиту.

З.2. Гlлата за користрання кредитоIrt (проценти) с фiксованою та незмilrною протягом усього строку лii
цього,Щоговору.

3.3. HapaxyBaншI цроцентiв за цшrл ,Щоговором здiйсt*оеться з ypaxyBaHHrIM числа днiв у к€rлендарному poui
(вихiдних, святковI,D( та неробочшr днiв вк.тпочно). Кiлькiсть днiв у роцi приймасться за 365 (366).

3.4. Сторони домовились, що погашешц кредиту та процентiв за користуваннrI кредитом здiйсrловатиметься
згiдно графiка пJlатежiв, що с Додатком до цього Щоговору.

З.5. Вiдповiдно до вимог п. 9) ч.1 ст.12 Закону Украiни кПро спожrвче кредитранIuI), реальна рiчна
процентна ставка та загапьна BapTicTb кредиту для Позичальника на дату укJIаденIшI цього ,Щоговору, а також, yci
приtryщення, використанi для обчислешrя такоiставки, зазначенi в Графiку розрахункiв, що € Додатком до цього
Щоговору. Розмiр реальноiрiчногпроцентноi ставки не зЕtлежить вiд способу надаЕнrI кредиту. обчислення реальноГ
рiчноГ процентноГ ставки та загальноГ BapTocTi кредиту базусться на приtryщеннi, що цей Щоговiр з€lлишаеться
дiйсншrл цротягом строку кредиту та що }tрелитолавець i Позичальник виконtlють своТ обов'язки на умовах та у
строки, визначенi в цьому Щоговорi.

3,6. Якщо дата здiйсненнrl черговIlD( платежiв згiдно графiка гшrатежiв црипадае на вихiдний (святковий,
неробочий) день, то здiйснення платежiв вiдбуваеться на наступний за вш<iднллtrди (святковшrли, неробочш\.Iи) лнями
робочий день Кредитодавця i це не вважаеться порушенням графiка платежiв.

3.6. Погашешш кредиту та цроцеЕтiв за користуваншI кредитом вiдбувасться в такому порядку:
першочергово цроценти, а в наступну чергу - сума кредrтry. У разi недостатностi сулли здiйсненого платежу дIя
виконанIuI зобов'язання за цим ,Щоговором цро споживчий кредит у повному обсязi ця сума погашае вимоги
Крdдитолавчя у такiй черговостi:

1) у першу черry сплачуються прострочена до поверненнrI сума кредиту та простроченi проценти за
користуванIш кредитом;

2) у друry чергу сплач}.ються сума кредиту та цроценти за користуванIuI кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та iншi гrтlатежi вiдповiдно до цього Щоговору.
3.8. ПростроченIлJI сIIлати кредиту та/або процентiв за користуванIuI кредитом (згiдно графiка гlпатежiв) не

зупиIuIе HapaxyBaHIuI процентiв, KpiM випадку прийлrяття окремого рiшентя про це Кредитодавцем.
3.9. Позичальник проводить погашенIш кредиту та процентiв за користуванIuI цредитом через касу

Кредитодавця за ii мiсцезнаходженrulм у вiдповiднi робочi днi та години або шляхом безготiвкового перерахуваннrI
ср{и кредиту та процентiв за користування кредитом на рахунок Кредитодавця, визначений роздiлом 11 цього
,Щоговору.

З.l0, Bci розрахунки мiж Сторонами ведуться викJIючно в нацiональнiй валютi УкраiЪи.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов'язанrrя Позичальника щодо свосчасного поверненшI кредиту та сIIлати процентiв за користуванIuI

кредитом забезпечуеться (засmавою mа/qбо поwкою mа/qбо iншtлцu вudамu забезпечення , не
забороненi зqконоdавсmвом) вспл належним Позичальнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiдно
чинного законодавства Украiни може бути звернено стягненIuI.

4.2. Вiдповiдальнiсть.за оформлення забезпечення кредиту у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства
та Bci витрати, пов'язанi з таким оформленням, покJIадаються на Позичальника (якщо зобов'язання забезпечуеться
заставою таlабо порукою).

4.3. Позичальник пiдтверджуе, що майно, яким здiйсrповатиметься забезпечення виконанIu зобов'язашrя за

цим,Щоговором н€lлежить йому (Позичальнику) на правi власностi, не обмежене в обiry, пiд заставою у TpeTix осiб не
перебувае.

4.4. На перiод дiТ цього ,Щоговору та до моменту повного виконаннrI зобов'язань, Позичальник
зобов'язусться без погодження з Кредитодавцем не здiйсшовати дiй, направлених на вiдчуження особистого

р}хомого чи нерухомого майна.

5. IншI прАвА тА оБов,язки cToPIH
5. ]. Позuчалtьнuк крiл,l обов'язкiв, переdбаченtм вulцезазначенu"|иu пункmси,ru цьоео ,Щоеовору, зобов'язанuЙ:
5.1.1. Вкористати кредит за rтризначеннrlм.
5.1.2. Надавати Кредитодавrцо Bci необхiднi документи для здiйснення перевiрки цiльового використання

кредиту.
5.1.3. Вчасно здiйсшовати гrтlатежi щодо погашеншI кредиту i процентiв, HapaxoBaнlD( за користуванIuI

кредитом, вiдповiдно до графiка платежiв.
5.1.4. Письмово повiдомляти Кредитодавця про змiни мiсця проживанIuI, роботи, KoHTaKTHID( телефонiв,

прiзвища або iм'я та iншi обставини, що здатнi вIlлинути на виконання зобов'язанъ CTopiH за цим ,Щоговором, в 30

денний строк з моменту Iх виникнення.
5.1.5. Укласти договiр щодо забезпеченIuI виконанIuI зобов'язання Позича.тrьником перед Кредитодавцем за

цим ,Щоговором (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою та/або порукою) якщо, забезпеченIuI зобов'язання
пiдлягае оформленлпо окремим договором.

5.1.6. Ошlатити TpeTiM особам за свiй рахунок пов'язанi з виконаннrIм цього Щоговору можливi витрати, а
саме: оцiнку предметiв застави, державне мито, нотарiальнi посrryги, cTpaxoBi платежi.
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5,1.7. У випадку прострочешlll сплати частини або BcicT суми кредиту сплатити HapaxoBaHi цроценти за
користуваннrI кредитопd виходячи з фактичного строку користуваншI кредитом, включtшочи день погашення.

5.2. ПозuчальнIll{ л4ае право:
5.2,1..Щостроково повернути IФедит повнiстю або частково та сIIJIатити цроцеIrти за користуванIи кредитом

виходя!Iи з фактичного зЕL,Iишку i строку користуванIUI кредитоI\d, вкJlючztючи день погаIдення.
5.2.2. Звертатися д0 Кредитодавця з письмовип{ клопотанням про перенесення cTpoKiB шtатежiв (повернення

кредиту таlабо сrrлати проuентiв) у разi виникнення тимчасовшх фiнансових або iнших ускJIаднень з незалежнrл< вiд
Позичальника rтршIин.

5.2.З. Протягом чотирнадцяти кarлендарнш( днiв з моменту укJIаденIu цього ,Щоговору вiдмовитися вiд
Щоговору без поясненrrя цричин в порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закошу УкраiЪи ,,Про споживче
кредиryвання"

5.2.4. Про HaMip вiдмовитися вiд цього ,Щоговору Позичальник повiдомляе Кредlrгодавця у письмовiй
формi у llаllеровому виглядi до закirтчення строку, встановленого п.5.2.З. цього Договору. Якщо Позича-пьник подае
повiдомлення не особисто, воно мае бути засвiдчене нотарiально або подане i пiдписане цредставником за наявностi
довiреностi на вчиненIuI такш< дiй.

5.2.5. Протягом семи кЕlлендарних днiв з дати подання письмового повiдомленшI rтро вiдмову вiд цього
Щоговору Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавшо грошовi кошти, одержанi згiдно з цшл ,Щоговором, та
сIIлатити цроценти за перiод з дuI одержання коштiв до д{я ii повернення за ставкою, встановленою,Щоговором.

5.2.6. Вшлагати вiд Кредитодавrц здiйснити кориryванIuI IIJIатежiв Позичальника на суму вже здiйснених
ним виIIлат за }мови реалiзацiТ Позичальником своiх прав споживача, визначенлп< статгi 16 Закону Украiни ,,Про
споживче кредитуванIц", стосовно придбаного в кредит за I]и}{ ,Щоговоропt товару (роботи, послуrи).

5.3, Креdumоdавець крi-,и обов'жкiв, переdбаченuх вuлцезqзначенu"л,lu пункmqмu цьоео,Щоеовору, зобов'жанuй:
5.З.1, Письмово повiдомrrяти Позичальника цро змiну мiсцезнаходження а також iншrо< вiдомостей,

зазначених у роздiлi 1 1.цього ,Щоговору цротягом 30 календарних днiв з момеЕту ix виникнення
' 5.3.2. У разi письмового зверненшI Позичальника щодо перенесеншI cTpoKiB платежiв (повернення кредиту

та/або сплати процентiв) у зв'язку з виникненIuIм тимчасових фiнансових або iншш< ускJIаднень розглянути таке
зверненшI цротягом 3 календарних днiв та дати чiтку i однозначну вiдповiдь. У буль-якому випадку перенесеншI
cTpoKiB платежiв (повернення кредиту таlабо сплати процентiв) оформляеться додатковим договором.

5.3.3. Надати Позичальнику додаткову iнформачiю про:
- фiнансову посJryry, що гrропону€ться надати Позичальнику, iз зазначенIuIм BapTocTi цiсi посrryги для

ПозиЧальника;
- умови наданIuI додаткових фiнансових посJryг та ix BapTicTb;
- порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноТ особи в результатi отриманIuI фiнансовоТ посJryги;
- правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового

црипиненшI наданнrI фiнансовоi послуги;
- механiзм захисту Кредитодацем прав спожr,вачiв та порядок уреryлюванIuI спiрнtа< питань, що

виник€lють у процесi надання фiнансовоI посJryги;
- реквiзити органу, який здiйсrцое державне реryJIювання ринкiв фiнансових

телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;
- розмiр винагороди фiнансовоi установи у разi, коли вона пропонуе фiнансовi

iншшr,rи фiнансовшrли установiIми.- Iншу iнформаiю, передбачену Законом УкраiЪи кПро споживче кредитуванIuI))
5.4. Креdumоdавець мае право:

5,4.1. Вимагати вiд Позичальника виконанIuI ним умов цього ,Щоговору.
5.4.2. Вrдuагати вiд Позича.ltьника укJIаденн;I договору щодо забезпеченrш виконаннrI зобов'язання

Позичальником перед Кредитодавцем за цим ,Щоговором (якщо зобов'язання забезпечусться заставою таlабо
порукою).

5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сIIлати процентiв за весь фактичний строк
користуванIuI кредитом у випадку наявностi хоча б однiеi iз з€lзначених обставин:

а) використання Позичальником кредиту не за призначеншIм;
б) затршланtrя сплати Позичальником частини кредиту таlабо процентiв за користуванIuI кредитом на строк,

що перевищуе один календарний мiсяць, а за кредитам, забезпеченrаш,rи iпотекою - бiльш нiж на два мiсяцi;
в) невшtонання Позичальником визначеного п, 5.1.5. цього,Щоговору обов'язку щодо забезпеченrul кредиту

(якщо зобов'язання забезпечуеться заставою таlабо порукою);
5.5. Yci права та обов'язки Позичальника щодо цього ,Щоговору можуть за згодою Кредитодавця перейти до

TpeTboi особи.
5.6. У випадку cMepTi Позичальника, що наступила до закiнчення строку дii цього ,Щоговору, Boi права i

обов'язки щодо цього Щоговору переходять до його спадкоемцiв та\або покJIадаються на пор)п{ителiв за iх згодою,
вiдповiдно до договору поруки.

6. зАстЕрЕжЕння позиtIАльникА щодо дIЙсностrумов договору
6. 1. При укладаннi цього ,Щоговору Позичальник пiдтверджуе що:
1) BiH е повнiстю дiездатним та щодо нього немае рiшень судiв (якi набрали законноi силита не cKacoBaHi

iншrдuи рiшеннями) про обмеженrrя його у дiездатностi чи визнання недiсздатним, а також йому невiдомо про

розгJUIд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиrIвлення е вiльним та вiдповiдае його внутрiшнiй волi;
3) BiH не перебувае пiд вrшивом тяжкоi дJuI нього обставини, що змушуе його укласти цей ,Щоговiр;

послуг (адреса, номер

посJIуги, що над€Iються
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4) BiH чiтко усвiдомлlое Bci уttлови цього ,Щоговору та не перебрас пiд вгшtивом помилки чи обману;
5) BiH вважае умови цього ,Щоговору вигiдними для себе, мас згоду iнrчого з подружжя Еа укJIадеЕня цього

,Щоговору (в разi перебування в одруженотrлу cTaHi);
6) покументи, наданi iM для отриманнrI кредиту е достовiрнr,пчrи та вiдображають його реальний фiнансовий стан

на дату наданнrI докумекгiв;
7) майно, яким забезпечуеться виконаншI зобов'язання за цим ,Щоговором належить йому на правi власностi, не

обплежене в обiry (оборотi) та пiд заставою не перебувае.
8) Позичальник пiдтверджуе, що змiст частини третьоi cTaTTi 9 Закону УкраТни ,,Про спожлвче кредиryвання"

йому вiдомий, а КредитодавеIъ повiдомIш Позичальнику у письмовiй формi зазначену у вказанiй HopMi закону
iнформацiю.

9) OTpш,raB в письмовiй формi вiд Кредитодавця до укJIаденшI ,Щоговору iнформацiю, вказану в частинi другiй
cTaTTi 12 Закону УкраiЪи,,Про фiнансовi пос.lryги та державне реryлюваннrI ринкiв фiнансових послуг";

10) Iнформаuiя надана Кредиодавцем з дотриманIuIм вимог законодtlвства rтро захист гIрав споживачiв та ЗУ
,,Про спожrвче кредитування" та забезпечус правиJIьне розрлirшrя Позичальником cyTi фiнансовоi пос.тryги без
нав' язування [i шридбання,

7. ВЦПОВЦАЛЪНIСТЬ CTOPIH
7.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушенIи умов цього Щоговору згiдно чинного законодавства

УкраiЪи.
7.2. Порушеншш умов цього Договору е його невиконанIuI або неналежне виконання, тобто виконанIuI з

порушенIuIм умов, визначенрж змiстом цього ,Щоговору.
7.З. У разi невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згiдно цього ,Щоговору,

винна Сторона вiдшкодовуе iншiй CTopoHi завданi цrш,r збитки, вкJIючаючи уtt}тцешу вигоду.

, '7 .4, У разi порушенIIJI Позичальником вимог п.4.4, цього Щоговору, Кредитодавець мае rтрtшо звернутися з

поЬовом до суду про визнанIuI правочину недiйсним.

8. вирIшЕнЕя спорIв
8.1. Yci спори, що виникають з цього Щоговору або пов'язанi iз нrлr,r, вирiшryються шJuIхом

переговорiв мiж Сторонами.
8.2. Якщо вiдповiдний спiр не можливо вирiшити шJuIхом переговорiв, BiH вирiшуеться в судовому порядку

вiдпоЪiдно до чинного законодавства Украiни:
8.2,1. Позови до фiзичноi особи пред'явJuIються в суд за зареестрованим у встановленому законом порядку

мiсцем ii проживанrrя або за зареестрованим у встановленому законом порядку мiсцем iT перебрання;
8.2.2. Позови до юридиt{ншс осiб пред'явл.шоться в суд за ixHiM мiсцезнаходженIuIм.

9. ПОРЯДОК ЗМIН I ПРИПИНЕНIIЯ ДОГОВОРУ
9.1. Внесення змiн до цього Щоговору оформrшоеться IrIляхом пiдписання Сторонами додатковlD( договорiв.
9.2. Позичальник мае гIраво достроково розiрвати цей Щоговiр лише за умови дострокового поверненнrI

кредиту та сIIлати процентiв за користуваншI кредитом.
9.З. Кредитодавеlь мас право достроково розiрвати цей ,Щоговiр лише в разi настання обставин, визначених

п, 5.4.3. чього ,Щоговору.
9.4. Дý цього Договору црипинrIеться:
9.4.1. Пiсля повного виконанIuI Сторонаruи власних обов'язкiв згiдно цього ,Щоговору;
9.4.2.У випадку набрання чинностi у<в€lли або рiшення суду про припинення дiI цього Щоговору;
9.4.З, У випадку дострокового розiрвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 9.2., 9.З. цього

,Щоговору.
9.5. ЗакiнченшI строку договору не звiльняе сторони вiд вiдповiдальностi за його порушенIuI, яке мало мiсце

пiд час дiТ договору (вiдповiдно до cT.63l ЩК УкраiЪи).

10.IHшI умови
l0.1. Щей,Щоговiр скJIадено в 2 пршuiрниках, по одному для кожноi iз CTopiH, що мають однакову юридичЕу

сшry.
10.2. I]ей ,Щоговiр вступае в силу з моменту пiдписання його СторонаJчIи та дiе до повного виконанIuI

Сторонами власЕих обов'язкiв за цим,Щоговором.
l0.З.Змiст даного договору, а також вiдомостi про фiнансовi операцii, проведених вiдповiдпо до даного

договору, визнtlються сторонами конфiденцiйними та не пiдлягають розголошеншо без згоди обох CTopiH, за
виIuIтком випадкiв, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

10.4. Пiдписанням цього,Щоговору, Позичальник пiдтверджус та :

- надас згоду на обробку, зберiгання та використання iнформацii про нього у зв'язку iз укладенням та
виконанням цього Договору на пiдставi ст. 8 ЗУ <<Про захист персональних данир>;

- надае згоду на обробку, зберiгання, використацIuI та rrередачу Кредиюдавцем будь-яких пepcoH€lJIbHlD(

данlD( та конфiденцiйноi iнформацii стосовно себе TpeTiM особаrrд з метою l)захисry порушених прiв Кредитодtlвця;
2)вiдступленIц прав вимоги за цим Щоговором; З)заlryченrrя до взаемовiдносин TpeTix осiб (юриличних радникiв,
коллекторiв, оцirповачiв, HoTapiyciB, адвокатiв, банкiв, правоохоронних органiв тощо) 4)органам державноi влади -
за iх запитом.

- iз iнформацiсю, передбаченою у ст. 11 ЗУ <про захист прав споживачiв>>, а також передбаченою
статтею 9 Закону УкраiЪи <<Про споживче кредитування)) ознайомлений. Iнформацiя, надана Кредитодавцем

зl



з дотриманЕям вимог законодавства про захист прав споживачiв та забезпечус правильне розумiння
Позичальником cyTi фiнансовоi послуги без нав'язування iii придбання.

10.5 ,Що гцlавовiдносин, пов'язаних з укладанняIvI та виконанням цього ,Щоговору застосовуеться строк
позовноi давностi тривалiстю у 3 (три) роки та може бути збiльшений за домовленiсшо CTopiH.

10.6. Пiсля пiдписання цього ,Щоговору Bci попереднi переговори за ним, листуваннrI, попереднi договори,
прOтокопи прQ намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з IIитань, Iцо так чи iнакше
стосуються цього,Щоговору, втрачають юридичну clllry,

l0.7. I]ей договiр регулю€ться чинним законодавством УкраiЪи, а також Правшtами про порядок наданшI
коштiв у позику, в тому числi i на улловах фiнансового кредиту в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ)) .

11. пцтвЕрджЕння
Пiдтвердження, що Позичальник ознайомлений з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону УкраiЪи кПро фiнансовi послуги та
державне реryJIювання ринкiв фiнансовlо< послуг), Правилами про порядок наданIuI коштiв у позику, в тому числi i
на умовах фiнансового кредиту в ТОВ кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС кАПlТАЛ))

(Позичальник)

12. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯо РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH:

(мiсцезнаходженнrl, адреса)

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВЦПОВЦАЛЬНIСТIО кФIНАНСОВА КОМПАНlЯ
(БIЗнЕс кАПIТАЛ)

YKpaiHa,01001, м. КиiЪ, вул. Есшrанадна,З4/2, офiс 18
код С,ЩРПОУ 40489610
р/р Nч 26501052600961 в IIАТ КБ кПриватбанк> МФО
з20649
Тел.536-01-56

бчlп"l
',#i,И

оговору, а також iнформацirо, визначену у п.п.8-10 ст.6,1. ,Щоговору, та iнформацiю щодо реальноi
ставки згiдно п. 9) ч.1 ст.12 Закону Украiни кПро споживче кредитуванIuI)), отримав:

з2

м.п.

ll



ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

1. Орiентовний графiк розрахункiв за кредитним договором Nч

,Щодаток Nч l
до договору цро наданнrI
коштiв у позику, в тому.Iислi на ylvloBax

фiнансового кредиту
jЪ вiд

ýlll1,
]

вiд

,Ц,ата планового

повернення кредиту

Разом:

2. .Зага.пьна

вiд супли кредиту (в прочентному вираженнi) або
Реальна рiчна процентна ставка за договором становить

[,. .i
N

I
!

грн. (у грошовому вираженнi).
%.

ПОЗИЧАЛЬНИК

(траншу) та сIIлати

процентlв
Нарахована сlма

*"u""::::.*T^:::"'
Всього до сIIJIати,

гривень

вираженнi) або
%

з.
4.

г 
** -- -"-

}

i
КРЕДИТОДДВЕЦЬ

Загальна BapTicTb кредиту та ре€lльна рiчна процентна ставка за договором розрахов},ються вiдповiдно до
Методики, затвердженоi Розпорядженням НацiональноТ KoMicii, що здiйснrое державне реryJIюванIи у сферi

рицкiв фiнансовюr посJryг 20.0'7.2017 J\b 3238 та заресстрованоТ в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 16 сершrя 2017

року. ,

5. Зага-тlьна BapTicTb кредиту зазначена у цьому Графiку е орiентовною, яка може змiнrоватися в залежностi вiд
строку користуванIuI Позичальником кредитними коштами.

6. Ппатежi (KoMicii) фiнансовlо< установ через якi Позичальник здiйсrпое погашенIuI кредиту та процентiв за
користуванIш кредитними коштами (якщо TaKi е), не входять до сукупноТ BapTocTi кредиry та сплачуються
Позича.ltьником таким фiнансовш,r установам окремо.

7. У випадку простроченIuI виконання зобов'язань зi сrrлати платежiв згiдно даного Графiку розрахункiв
Позичальник несе цr,шiльно-правову вiдповiдальнiсть вiдповiдно до р{ов договору та чинного законодавства.

РЕКВIЗИТИ ТА ГIIДПИСИ CTOPIH

Фiнансова компанiя: ТоВАРиСТВо З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ (БIЗНЕС
кАПIТАЛ )

пIБ

Реестрацiйний номер облiковоТ картки Iшатника
податкiв

Адреса

e-mail

номер мобiльного телефону_

позичальник:

Шляхетко Б.В. (пIБ)

'/',у : l
Px.t\

,] -,|},тIiffЁ]a-Е
\1а л"lдеt,lйФкацlвнйи \ о

Kr,lrll,}0,f ч6qъ{.r.l\.ъ€2q j / '} Ii л,rь'

ýiltz,B'*oY JJ



Щодаток J\ч 2

до договору про надання
l<ошlтiв у позику. в тому .tислi на умовах
фiнансового кредиту
J\Ъ вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
я, (надалi-кКлiснт>), акцепIуванням цього документу надаю ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ> (далi
"Товариство"), згоду на збiр, обробку та використанrrя iнформацii про мене (своiх персон€tльних данrж) з метою, у
порядку i на умовах, викдадених в цiй Згодi.

l. Клiснт дас згоду Товариству на обробку cBoix персональнIiD( .данlD(, тобто вчиненIuI таких дiй: збiр,
систематизацiя, накопичення, зберiганнrl, )дочнення (оновлення, змiну), використанIuI, розповсюдження (у тому
числi передачу), знеособлення, блокуванIuI, знищеннrI персональнIlD( данlD( в наступних цiлях:

,/ виконаннrI Кредитного,ЩоговорУ;,/ пропозицiт пролуктiв i посrryг Товариства;
,/ наданшI знижок i пiльгових умов наданнrI кредиту;
,/ обслуrовуванIuI позшI€lпьникiв та осiб, що подають з€uIвку на отриманшI кредиту (клiентiв) Товариства;
,/ rrросраннr{ послуг Товариства./ Захисry порушенихправ Товариства
,/ Вiдступленлш пр€lв вимоги за кредитними договорами ,

'./ Запуrення TpeTix осiб з метою повернешuI простроченотзаборrованостi

2. Перелiк персонttльнIlD( даних, на обробку яких дасться згода:,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ адреса ресстрацiт i фактичного проживантш;
,/ мiсце народження;
/' дта, мiсяць i piK народження;
,/ громадянство;
,/ фотографй док}мент4 що посвiдчуе особу (лшi кПаспорт>);
,/ iдентифiкацiйний номер ппатника податкiв;
/ найп,rенуванлш та реквiзити роботодавця або навчального закJIаду;
./ номер мобiльного телефону;
/ адресаелектронноТпошти;,/ iнша iнформацiя, що мiститься в документах, наданих Позичальником Товариству (лалi - "персональнi

данi").
,/ Номер карткового (банкiвського) рахунку в ycTaHoBi банку

З, Обробка Персональних даних Товариством здiйсrповатшлrеться з метою виконанпrI укJIаденого Кредитного

Щоговору.

4. Обсяг та змiст Персональних даних, що пiдлягають обробцi Товариством визначаеться Товариством вiдповiдно
до вимог чинного законодавства УкраiЪи. Товариство здiйсrпое збiр персональних даних в цiлях, зазначенID( вище.

5. Товариство здiйснюватиме обробку Персональних данID( з використанIuIм засобiв автоматизацiТ, а також без
використання такш< засобiв.

6. Клiент обов'язуеться, при змiнi персон€lльних дан!D( протяrоtrl arpony дiТ Креди,гного ,Щоговору, надавати у
найкоротший TepMiH уточнену iнформацiю. KpiM того, IIIJIrIxoM пiдписання цього докуменry Клiент надае свою згоду
на отриманIuI будь-яким чином та у будь-який формi повiдомлення рекJIамного характеру з наданшI фiнансовш<
посJryг (у т,ч. у формi коротких текстовIIх повiдомлень (SMS), телефонного, електронного зв'язку, паперового
носiя). Одночасно надае повну та добровiльну згоду на зверненIuI Товариством за iнформацiсю про свiй фiнансовий
cTtIH до TpeTix осiб, якi пов'язанi з ним родинншtли, особистими, дiловrлr,rи, професiйнипли (у т.ч. труловlлrlи) або
iншими стосунками у соцiальному буттi.

7. Щана згода на обробку персонаJIьнLD( данID( не обмежена TepMiHoM дii.

8. Пiдтверджую, що, я проiнформований (а) про своi права, як суб'екта П.р.оп-i"их данIlD(, визнiчених Законом
УкраiЪи кПро захист персон€lльних даних), цiллю обробки даних i особах, яким TaKi данi передаються, а також rrро

той факт, що моi Персональнi данi вкrпоченi до бази персонitльних даних кКлiенти)), власником якоi е

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ>, у
зв'язку з цим, я не потребlто подilльшого письмового iнформування про вказанi вище обставини,

з4



9. Пiдтвердхtую, Iцо MeHi повiдомлено цро те, цrо пiд обробкою Moik персонаJIьних даних розумiеться будь-яка дiя
або сукупнiсть дiй, здiйснюваних повнiстrо або частково в iнформацiйнiй автопdатизованiй системi таlабо в
картотеках персончlльних даних, якi пов'язанi зi збиранням, реестрацi€ю, накопиtIеннrIм, зберiганняtu, адаптуваннrIм,
змiною, вiдновленням, використанIuIпd та поширенIuIм, знеособленням, зницIенrшм вiдомостей про мене. MeHi
вiдомо, цо Товариство прийняло на себе зобов'язання Iдодо захисту моIх персональних даних та вживае технiчних i
органiзацiйних заходiв щодо захисту таких персон€шьних данID(.

.Щата

Клiснт

з5
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