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Кредитодавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
(БIЗНЕС КАПIТАЛ) (Свiдоцтво Нацкомфiнпослуг про реестрацiю фiнансовоi установи серiя
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реестрацiйний номер облiковоТ картки платника
з iншоi сторони,

р€lзом по тексту - кСторони>, перебуваючи у повнiй свiдомостi, розумiючи значеншI своТх дir, керуючись нормами
цивiльного законодавства Украiни з ypaxyBaHIuIM особлршостей вчинення електронних правочинiв, використовуючи
визначенFuI TepMiHb, що передбаченi Правилами надан}uI коrцтiв у позику, в тому числi на yil{oBax фiнансового
кредиту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАIIIТАЛ), уклали цей

.Щоговiр цро надання коштiв у позику, в тому,числi на умовах фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-
телекомунiкацiйних систем (далi - кЩоговiр> або "Кредитний договiр") про насryпне.

1. прЕдмЕт договор*_ц9тru!9ктАлумови нАдАння крЕдиту
СТРОК ДII ДОГОВОРУ

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

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

1.2. Сторони погодили наступну процентну ставку за користуванIuI кредитом:

!/о вiд суми кредиту за кожний день користуванIuI кредитом у межах строч, визначеного в п.1.4 цього
,Щоговору;

- _О/о вiд суми несвоечасно повернутого кредиту за кожниЙ день користуванIuI цредитом понад строк,
зазначений у rryнктi 1.4 цього ,Щоговору (з 1рахуванlrям цролонгацiТ строку дiТ Щоговору).

Процентна ставка е фiксованою, порядок ij обчислення та сплати визначаеться у роздiлi З даного,Щоговору.
Загальна BapTicTb кредиц, у тому числi у грошовому виразi, а також розмiр решtьноТ рiчноi процентноТ ставки
визначасться у Графiку розрахункiв, який е невiд'емною частиною цього Договору. ОбчисленшI ре€}льноГ рiчноГ
процентноГ ставки та зага.тrьноi BapTocTi кредиту базуеться на приrryщеннi, що цей .Щоговiр зitлишаеться дiйсншr
протягом строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник виконЕIють своТ обов'язки на )rмoB€lx та у строки,
визначенi в цьому,Щоговорi.

1.З. Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 640 Щивiльного кодексу УкраiЪи, договiр е укJIаденим з моменту
одержанIuI Кредитодавцем вiдповiдi про прийняття цiеТ пропозицiТ (акцепry) Позичальником за цроцедФою,
встановленою Правилами надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiНlансового кредиту Товариства з

обмеженою вЦповЦальнiстю <<ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>, визначеною'для укJIаданшI
договорiв за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем (надалi за текстом - Правила).

1.4. Строк наданшI кредиту та строк дii договору становить днiв. Щей ,Щоговiр дiе до повного виконаннrI
Позичальником своТх зобов'язань за ,Щоговором. Закirтчення строку дii цього ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд
вiдповiда.ltьностi за порушення 1мов, яке мало мiсце пiд час дii Щоговору та не црипиIuIе HapaxyBaHIuI



Кредитодавцем процешгiв за користуванIUI кредитом. Строк наданшI кредиту може бути подовжений в порядку та на
упdовах, визначених цIаIrл,Щоговором.

1.5. Позичальник мае право через особистий Кабiцет iнiцiювати цродовження строку наданшI кредиту та
цролонгувати дiю цього ,Щоговору, скориставIIJись одним з BapiaHTiB процедури пролопгацii дiТ [оговору,
ви3начених у пунктi 2.12 розлiлу 2 Правил. У такому разi надання IФедиту автоматшIно продовжуеться па таких
CaMID( Yl\,IOBax i на вiдповiдний строк пролонгацii (при цьоьгу укладаIшя додатковоrо договору не потребуеться).

1.6, Зага;rьца BapTicTb кредитУ та реаJIьна рiчна процеНтна ставка зазначенi в додатку JФ 1 кГрафiк розрахункiв>, ц9
е невiд'емною частиною цього .Щоговору.

1,7. Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений, повнiстtо розумiе, погоджуеться i зобов'язуеться не)л(ильно
до]римуватись Правил, якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Товариства та е невiд'емною частиною Isого,Щоговору.

1.8. УшадаНIfi цьогО ЩоговорУ не потребуе укJIаданнII iншиХ договорiВ щодо додаткових чи супутнiх посJryг фетiх
осiб, пов'язанID( з отримашUIм, обсlryговlъашUIм та поверненнrIм кредLrгу.

1.9. За використання Системи дIя дистанцiiшrого отримашUI кредиту, Позичальнику нараховуеться однора:}ова
шlата (комiСiя) у розмiрi , яка вкJIючасться до заftшьних витрат за кредитом i враховусться при розрахунку
pearrbEoi рiчноТ процеrпноi ставкИ за кредитоМ. Сгшата такоТ KoMiciT здiйсrпоетьСя однорtlзоВо вiдповiдно ло Граqiку
розрахункiв.

1. прАвА тА оБов,язки cToPIH
2.1 Кредитодавець ма€ право:
2.1.1. вiдмовити вiд наданшI Позича-тrьнику передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязi у разi

порушешU{ процедурИ отриманнrI коштiв у цредит, встановленоi Прави.пами або за наявностi iнших обставин, якi
явно свiдчать цро те, що наданий Позичальниковi кредит не буде повернений,

2.1.2. вrцмагати вiд Позичальника поверненIUI кредиту, сппати процентiв за користування кредитом та виконанIUI
ycix iнших встановленЙ,Щоговором зобов'язань;

2.1.2. iHllli црша, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством.

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

такiвповномуобсязi);
2.2.О_. повiдОмJUIтИ Позrлчальr*rка прО змiну данш<, зазначенlD( у роздiлi 9 ЩоговорУ в 3-денний строк з моменту

виникненIuI таких змiн;
2.2.З. Надати Позичальнику додаткову iнформацiю про:
- фiНаНСОВУ посJIуry, що пропонуеться надати Позичальнику, iз зазначеннrIм BapTocTi цiеi послуги для

Позичальника;
- умови наданнrI додаткових фiнансових посJryг та ix BapTicTb;
- ПОРЯДОК СIIJIаТИ ПОДаткiв i зборiв за рахунок фiзичноТ особи в результатi отриманIuI фiнансовоi посJryги;- правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахуrшiв з фiзичною особою, внаслiдок достроковоrо

припиненtul наданнrI фiнансовоi по,сJryги;
- механiзм захисту Кредитодацем прав спожrшачЬ та порядок уреryлювання спiрнш< IIитань, що

виникalють у процесi наданнrI фiнансовоi посJryги;
РеКвiЗити органу, якиЙ здiЙсшое державне реryJIюван}uI ринкiв фiнансових посJryг (адреса, номер
телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав спожrвачiв;
розмiр винагороди фiнансовоi установи у разi, коли вона пропоЕуе фiнансовi посJryги, що надurються
iншrдuи фiнансовими установами.
Iншу iнформаiю, передбачену Законом Украirпа кПро споживче кредитуваннrI)

2.2.3. ВИКОнУвати iншi обов'язки, передбаченi,Щоговором та чинним законодавством.
2.3. Позичальцик мае право:

2.3.1. ВiДМОвитися вiд одержаннrI кредиту частково або в повному обсязi: Повiдомлвши гrро це Кредитодавця
до встаЕовленого договором строкУ його надання (перерахрашrя Кредитодавцем грошовID( коштiв на картковий
рахунок Позичальника); Протягом чотIФнадцяти календарних днiв з момеIпу укJIадешш цього ,Щоговору
вiдмовитисЯ вiд,ЩоговоРу без поясненшI приtIиН в порядкУ та у випадкhх, передбачених статтею 15 Закону Украrни
,,Про спожrшче кредиryвання".

2.3.2. достроково повернути кредит як в повному обсязi, так i частинами, сплативши цроценти за користуванIUI
кредитом, ВIID(ОДЯЕIи з фактичного з€tлишку суми кредиту та строку користуванIUI кредитом та всю заборгованiсть;

2.3.з, доступу до iнформацii з питань наданнrI фiнансовлгх послуг та iнформацii право Еа отримання якоi
закрiшlено законодавством УкраiЪи;

2.3.4. звернутися до Кредитодавця з цроханшIм про пролонгацiю строку наданнrI кредиту та строку дii,Щоговору;
2.З.5. iншi црава, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством.
2.4. Позичальник зобов'язаний:
2,4.1. У ВСТаЕОВлений ,Щоговором строк повернути кредит та сплатити цроценти за $ого корист}ъацня;
2,4.2, r;'ОвtдОмлlяти Кредитодавця про змiну даних, зaвначенш( у роздiлi 9 ,Щоговору в 3-депний строк з моменту

виникненIuI таких змiн;
2.4.3. виконУвати iншi обов'язки, передбаченi,Щоговором та чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТIВ



З.1. Сума кредиту та цроцеЕти за користуванIfi кредитом, а
пiдлягають сплатi Позичальником шляхом безготiвкового
Кредитодавця, зазначений у розлiлi 9 цього ,Щоговору.

3.2. HapaxyBaHHrI цроцентiв за цш,t,Щоговороти здiйсшосться за фактичну кiлькiсть каJIендарних днiв користування
кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються шоденно, з дня його надашля
ПозичаJrьникУ (дня перерахування грошовю( KoцrTiB на банкiвський рахунок Позичальника, номер якоТ ýуло вкЕ}зано
Позичальником при реестрацii на Сайтi Кредитодавця cashup.com.ua) до дIUI повернешUI суми кредиту (його
частини), визначеноi у пунктУ 1.1. цього ,Щоговору (зарахування гроIцових коцтiв на поЪочний paxy"on Товариства,
зазначений у роздiлi 9 цього flоговору) вкJIючно, При поверненнi кредиту частинами, HapaxyBaHIuI i сплата
гrроцентiв цроводиться на залишок заборгованостi за кредитом.
3,3. Погашення кредиту та процекгЬ за користуванIUI кредитом вiдбуваеться в такому порядку: першочергово
цроценти, У лругУ черry - сума кредиry, а в настУпну черry - iншi платежi, передбаченi договором. У разi
недостатносТi суплИ здiйсненогО IIJIа,тежУ дJUI виконання зобов'язанIUI за IJдlIпd ,ЩоговорЪпл у повному обсязi ця сума
погашае вимоги Кредитодавця у такiйчерговостi:

1) у першу чергу сIIJIачуються прострочена до поверненнrI с}ъ{а кредиту та простроченi проценти за
користуванIUI кредитом ;

кредитом;

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4,1 Кредит забезпечуеться BciM належним Позичальнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiдно

чинного законодавства УкраiЪи може бути звернено стягненrul.

5. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
5.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушенIи уNIов цього ,Щоговору згiдно з чинним законодавством УкраiЪи

та цим [оговором. Порушення умов цього ,Щоговору е його невиконанIUI або неналежне виконаннrI, тобто виконанIUI
з порушенIшм )rMoB, визначених змiстом цього,Щоговору.
5,2. ЗакiнченIUI строкУ дiТ ЩоговорУ не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за порушенIUI умов, яке Ma-Tlo мiсце пiд
час дiТ,Щоговору.
5.з. ,У випадкУ поруцrенIх{ строкЬ повернешUI кредиту, встановленlD( IryнктоМ 1.4. Щоговору (з урахуванням
пролонгбцiТ строку дiТ ,Щоговору), Позичальник сплачуе КредитодавIдо плату за корисц/ванIUI кредитом за
пiдвищеною ставкою, узгодженою Сторонами в пунктi 1.2. Щоговору, та додатково зобов'язан"й 

".rrrurr." 
грошову

суму, вiдповiдно до cTaTTi 625 Щшiльного кодексу Украihи.

б. порядок вирIшЕння спорIв
6.1. Bci спори та непорозумiння щодо укJIаданн;I, виконаннrI, розiрвання, змiни, визнаннrI недiйснIлrд повнiстю або
частково, а також з будь-яких iншlл< питань, що стосуються цього ,Щоговору, пiдrягають вреryJIюванню IIIJUI;qM
переговорiв.
6,2. ЯкщО Сторони не можуть дiйти згоди зi спiрнш< питань IIIJUIxoM цроведення переговорiв, то такий спiр
вирiшуеться в судовому порядку за мiсцем виконаншI Щоговору згiдно з чинним законодавствоЙ Украihи. Мiсцем
виконаннrI цього,Щоговору е мiсцезнаходженнrl Кредитодавця.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗIРВДННЯ ДОГОВОРУ
7.1 Внесенlrя змiн та доповнень до цього ,Щоговору (його невiд'емних частин) оформrшоеться Сторонами шJUIхом

скJIаданIUI оцремого документу що е невiд'емною частиною цього ,ЩоговоРУ, в порядку, визначеному чинним
законодавством дIя оформлення електроннlж правочинiв.

7,2. Сторони визначили, що згiдно зi ст.207 Щlвiльного кодексу УкраiЪи, TeKcToBi повiдомлення в електронному
виглядi (KE-mail - повiдомленшI) або KSMS - повiдомлення>), якi пов'язанi зi змiнами, доповненЕями уллов або
розiрванняМ цього,ЩогоВору та надiсланi КредитодавЦем на номеР мобiльного телефонного зв'язку або скриньку
електронноТ пошти Позича.irьника, а також навпаки, вважuIються Jакими, що вчиненi у письмовiй формi, Ъ
вцражешilIм волi кожноi Сторони, е прийнятш,tи до вiдома Сторонами особисто та не вимагають буlь-якого
додаткового письмового оформлення.

7.3. ПозичаЛьник маС право достРоково розiрвати цей,Щоговiр IIIJUIxoM поверненшI Bcix отршuаних ним кредитних
коштiв, оплати BapTocTi користування ними та погашенIuI BcieТ кредитноТ заборгованостi.

7.4. Якщо Позича-тrьник не згоден зi змiною уп{ов кредитування, BiH мае цраво розiрвати ,Щоговiр, повiдомивши про
Це КРеДИТОДаВЦЯ Та ПОверIIувши Йому в повному обсязi суми кредитноТ заборiованостi орЪr"rо, l0 (десяти)
кitлендарних днiв з дня iнфоршгуъання Позичальника цро змiну умов кредитуванIUI.

7.5. Щоговiр може бути достроково розiрваний також i у випадках передбачених чинним законодавством Украiни.

8.IHШI УМОВИДОГОВОРУ l
8.1, Щей,ЩоговiР скJIаденО в 2 (двох) оригiнальнrж rrршr.riрниках, у електронному вигJUIдi украiнбькою мовою, по

одномУ для кожноi iз CTopiH, що мtlють однакову юридиt{шу сипу. За бажанням Позичальника, яке визнача€ться у
його особиСтому Кабiнетi або за письмовиМ запитом, КредитодавЦем на йогО адресу може бути надiсланий Щоговiр
в паперовому виглядi.

8,2. Позичальник пiдтверджуе, що отримав вiд Кредитодавця до укIIадення цього,Щоговору iнформацiю, зазначену
в частинi лругiй cTaTTi 12 Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкЬ фiнансовlл<

також iHцi платеrкi, якi передбаченi договором,
перерахування KorцTiB на поточпий рахунок



п8слуг), в частинi другiй статгi l l ЗаконУ Украiни кПро захист прав споживачiв>, cTaTTi 9 та частинi другiй cTaTTi 12
Закону Украiни кПро споlкивче кредитуван}uI)), та визначенi у п.2,2,З. цього ,Щоговору.

Iнформацiя, що необхiдна для отримання Позич4льником позики, у тому числi на умовах фiнансового кредиту, яка
передбачена ст.ст. 9, 12 ЗакоЕу Украi'ни <Про споясивче кредитуваннrI)) та ст, 12 Закону Украiни кПро фiнансовi
послуги та державне реryлюваншI ринкiв фiнансових послуг)), розмilцуеться Кредитодавцем на своему офiцiйноплу
Веб-сайтi' мiститьсЯ в ПравилаХ та надаетьсЯ Позича[ьнИку у виглядi Паспорта IФедиту' за формолО згiднО ffодатку
Ns 1 до Прави:r.

8.З. Пiдписуточи даний,Щоговiр, Позичальник засвiдчуе, цдо:
8.З.1. ознайомJlений, повнiспо розумiе та погоджуеться з yciMa умоваtvlи та змiстом ,Щоговору, ,Щодаткiв до нього та

Правил i зобов'язуеться ЕеухиJIьно ix дотршuуватись;
8.з.2. iнформацiя надана Кредитодавцем забезпечуе правильне розумiння Позичальником cyTi фiнансовот послуги

за цим,Щоговором без нав'язування ii придбання;
8.3.3, надав згоду, усвiдомJIюючи ii правовi наслiдки, на використаншI електронного пiдпису iндивiдуальним

однорЕIзовим iдентифiкатором в якостi ан€IJIога власнору{ного пiдпису;
8.3.4. надав згоду на передачу Кредитодавrцо своТх персон€lльних даних та Тх обробку, в тому числi з метою оцiнки

фiнансового стану ПозичtlJIьника та його спроможностi виконати зобов'язання за договором позики;
8.з.5. надав згоду на те, що Кредитодавець, з метою отриманнrI iнформацiI про фiнансовий стан Позичальника та

перевiрки його кредитноi icTopii, мае гIраво звертатись до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Позичальником дiловlmли,
ПРОфеСiЙнш,lи, особистшrли, сiмеiшrими або iншими стосунками, а також Бюро кредитних iсторiй;

8.З.6. надав згоду на те, Iцо у разi невиконаннrI або нена.пежного виконання зобов'язань перед Кредитодавцем за
цшr.l ,Щоговором, Кредитодавець мае rтраво передати персональнi данi Позичальника TpeTiM особам (вкrпочаючи, а.пе
не обмежуючись, Бюро кредитнш( iсторiй, кредитним установам, колекторськrдл компанiям тощо) дlя захисry cBoik
законних прав та irпересiв;

8.З.7. мае згоду iншогО з подружжЯ на укJIаденНя цьогО ЩоговорУ (в разi перебування в одруженому cTaHi);
8,.3.8. алреса електроrlноI пошти та номер мобiльного оператора, зазначенi у роздfrri 9 цього ,Щоговору, належить

Позичальнику, i забезпеченi засобами захисту вiд досryгry TpeTix осiб;
8,З.9. надав згоду на отриманнrI СМС повiдомлень з iнформацiею Кредитодавця щодо укJIаденнrI та виконаЕIUI

цього Щоговору.
8.4. УкrrадаНшIм цьогО ЩоговорУ СторонИ домовилисЬ що до правОчину застосовуються положенIUI Закону УкраТни

<Про електронну комерцiю),

t. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

КРЕДИТОДАВЕЦЪ l
1.

позиtIАльник

Фiнансова компанiя:
ТОВАРИСТВО З
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ
"привАтБАнк,,

МФо:380775

Шляхетко Б.В.

пIБ

Серiя паспорту _ Номер паспорту

ОБМЕЖЕНОЮ
(ФIНАнсоВА

Виданий_

Ресстрацiйний
податкiв

номер облiковоi картки IIлатника

Адреса

e-mail

номер мобiльного телефону

(пБ)

,*bд':gbouso'idi f
S',,J,,f",L-9

позичальник:

:

]:

.-..-.,.,..,,,".-^.,.,. .......-.*-*,.," i

Телефон:_



,Щодаток Nэ 1

до договору цро наданнrI
коштiв у позику, в ToI\.Iy числi на )rмoBax
фiнансового кредиту за допомогою
iнформацiйно-телекомунiкацiйнrо< систепd

вlдJ\ъ

ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

Орiентовний графiк розрахункiв за кредитним договором ЛЪ

Дата видачi

кредиту

(травшу)

Сума кредиту

(траншу), гривень

,Щата гrланового

поверненIrrI кредиту
(траншу) та сlrлати
процентiв, iнших

гr.патежiв

Нарахована сума
процентiв та iншrа<

п.патежiв, гривень

ПОЗИЧАЛЪНИК

Всього до сплати,

гривень

a:i Разом:

," 9д суми кредиту (в процентному вираженнi) або' *- /r, *л*.л_л-л, --*л--_л-__-j\ : -

1

l
I

";
'r

' грн. (у грошовоМу вираженнi; i 
"*rооЙJu 

с@оu."rйч,*ъ;;Б'uЬii **.!i"l,J''*' ""u"^"""'/r.l1i
суми кредиТу (в процентному вираженнi) або грн. (у'.po.o"*ny вирахеннi) та IIлату заBикopистaнIUICиcтемиДJUIДисTaнцiйнoгoo'p'*ufuЙвiдсylликpеДиTy(впpoцентнoмy
вираженнi) або _ грн.,
реальнарiчна процентна ставказадоговором становить уо.* Загальна BapTicTb кредиту та реальна рiчна процентнiБавк,а за oo.ouopo, розраховуються вiдповiдно до'Методики, затвердженоТ Розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здЙсЙ" оЪр*u"rr. реryJIюваннJI у сферi

ринкiв фiнансовlоt посJIуг 2о.о,7 .2ol7 Ns З2З8 та заресстрованоi в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 16 серпня 2017
року.

з, Зага,пьна BapTicTb кредитУ зазначена У цьому Графiку е орiентовною, яка може змir*оватися в залежностi вiдстроку користуваннlI Позичальником кредитними коштами.4, ГIпатежi (KoMicii) фiнансових у"rаrrо" через якi Позичальник здiйсrшое погашешUI кредиту та процентiв закористуванIUI кредитними коштtlt\{и (якщо TaKi е), не входять до сукупноi BapTocTi кредиту та сплачуютьсяПозичальником таким фiнансовlшл ycTaнoвutм окремо.
5. У випадку прострочешUI виконаншI ЪЬбов'язань
ПозичальниК несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть у ,

пiдвищеноЮ ставкою, узгодженою Сторонами у гryнктi
частиною 2 cTaTTi 625 I]шiльного кодексу УкраiЪи.

зi сплати rшrатежiв згiдно даного Графiку розрахункiв
виглядi спIIати процентiв за користуванIUI кредитом за
1.2. ,Щоговору та сIIJIати штрафнi санкцii, встановленi

r_рк_рI_9".цтдтА}-цлисис_т._qр'"1ц
|,

t
t
l_*
t
I

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

i-;,K,Ёffi5;
1,;n,,:, lаб1l 1Ч';."Т:li1.':3ъ1'ltl;itЪiЪ"ёоlоi_.

ч$,,jj").,ry

Фiнансова компанiя: ТоВАРисТВо З
ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЪНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНUI <БIЗНЕС
кАПIТАл )

Адреса: 0100l м. КиiЪ,
Вул. ЕсшlанаднаЗ4l2, офiс 18
С[РПОУ:
ШУБЛFIНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ
"привАтБАнк,,
МФо:380775
Рахунок:

lПляхетко Б.В.

пIБ
I
i

:
1
il

ý

I

l

I

номер мобiльного телефону_

позичальник:

(шБ)

Серiя паспорту Номер паспорту
Виданий

Адреса
e-mail

t.
ВlД :

l



Щодаток ЛЬ 2

до договору цро наданшI
коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту за допомогою
iнформацiйно-телекомунiкацiйнш< систем
Ns вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЪНИХ ДАНИХ

{,-_-(надалi-кКлiент>),aкцепTyBaнIUIМI{ъoгoДoкyМeнTyнaДaюToBAPисTBУЗоБмЕжЕноЮ вцповцАлънIстЮ (ФIнАнсdвА компАнш - 
<вIзнЕс кдпIТдл) (да-,li

"Товариство"), згод, на збiр, обробку та використання iнформацii про мене (cBoix персональнlD( ДаНИХ) з метою, упорядку i на рловах, викладених в цiй Згодi.

1, К"пiент да€ згоду Товариству на обробку cBoik персонtlльних даних, тобто вчиненIUI таких дiй: збiр,
систематизаЦiя, накопичення, зберiганIUI, уточнення (оновЪення, змiну), 

""оЪр""rч"О, розповсюДженIи (у томучислiлередачу), знеособленrrя' блокуванIuI' знищеннrI персон€lльнlD( данлж в насryпних цiлях:/ виконанЕrIКредитного,Щоговору;
,/ пропозlадii продуктiв i послуг Товариства;,/ наданшI знижок i пiльгових ).мов IIаданнrI кредиту;

,/ просуванIш посJryг Товариства.,/ Захисту порушених прав Товариства

,/ Заlцrчення TpeTix осiб з метою .rоuерне""я rтростроченоТ заборгованостi

2, Перелiк персонzrльнlD( ДаНИХ, на обробку яких даеться згода:,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;,/ адреса реестрацiт i фактичного проживаннrI;
У 

_ мiсце народженIш;
,/ дата, мiсяць i piK народження;
,/ громадянство;

/ iдентифiкацiйний номер ппатника податкiь;./ наiшrенування та реквiзити роботодавrц або навчального закJIаду;,/ номер мобiльного телефону;,/ адреса електронноi пошти;,/ iнша iнформацiя, що мiститься в документах, наданих Позичальником
данi").,/ Номер карткового (банкiвського) рахунку в ycTaHoBi банку

Товариству (далi - "Персона.пьнi

З, Обробка Персональних даню( Товариством здiйсшоватиметься з метою виконанFUI укJIаденого Кредитного
,Щоговору.

4, обсяГ та змiст Персональних данlD(, що пiдлягають обробцi Товариством визначаеться Товариством вiдповiдно
до вимог чинного законодавства УкраiЪи. Товариство здiйсrтое збiр персональних даних в цiлях, .uз"аr""", 

""щ".
5, Фактом використаннrI сайry Товариства та,/або Системи Клiент пiдтверджуе, що BiH як суб'ект персонЕUIьних данш(
аКЦеПТУе Та НаДае ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КФIНАНСОВА КОЙПАНUI КБIЗНЕСкАпIтАл) згоду на обробку та використання своiх Персональних данrаr беззастережно i без обмежень з метою
здiйснення статистиIIного аналiзу. У процесi обробки ТЪвариство мае hраво .r.р"дuuur" Персональнi данi TpeTiM
особаМ (вк.тшочаlочИ, але не обмежуючИсь, юридиIIНим консулЬтантаМ i колекторам), якщо це необхiдно дпя
досягненшI цiлей обробки та за уN{ови дотримашuI такими третiми особами 

^конфiденцiйностi 
та безпеки

Персоныtьних даних.

6, Товариство здiйсшоватиме обробку Персональних данLD( з використаншIм засобiв автоматизацii, а також без
використаннrI таких засобiв.

7, КлiенТ обов'язуетьСя, прИ змiнi персоНЕlльниХ даню( протягом строкУ дii Кредитного ,Щоговору, надzrвати ушайкоротший TepMiH уточнеЕу iнформацiю. kpiM того, шлrхом пiдписання цього докуменry Клiент надае свою згоду
на отримання будь-якlлr,t чином та у буль-який формi повiдомлення рекJIамного характеру з наданнrI фiнансовш<послуг (у т.ч. у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), ,"na6o""o.o, arraurро""ого зв'язку, .rurr"pouo.o
носiя). Одночасно надае повIIу та добровiльну згоду на зверненIuI Товфством за iнформацiею про ."iЙ бi"а""о""Истан дО TpeTix осiб, якi пов'язанi з ним родинними, особистими, дiловrа,rи, пробесitнr,пrли (у т.ч. трулЁвшли) або
iншlдли стосунками у соцiальному буттi.

8. ,Щана згода на обробку персон€tпьнLD( данlD( не обмежена TepMiHoM дii.

llll
ц l



9, ПiдтверджУЮ, Щоо я проiнфорМований (а) про своi права, як суб'екта Персональних даних, визначенIж ЗакономУкраihи кПро захист персонаJIьних даних>,'цiы;;;Ы;;"ilriособах, u** ,u*iou"i .r"р"очпо.ься, а також проТОЙ фаrtТ' ТДО МОi ПеРСОНаЛЬНi ДаНi iЙУ_-:т ло О*" п.р*наJIьних даних кклiенти)), власником якоi еТОВАРИСТВО З ОБМЬЖЕНОЮ ВrДПОЬДДльнrстю оо-йнсовд койпднй кБIзнЕс кдпIтдл>, узв'язкУ з цим, я не потребуlо 
'од*"-о.J.r"."rо"о.о Ьqорму"а"Й про вказанi више обставини.

l3;i'ifiiXtrГ;3" }Т:ЖХ'##";:#,:"х, н: ч:'_т1-1,,y:1_то:9нзjlьних д.них розумiеться будь_яка дiя
;h"?#"х1.* j*_:*:,::зlт_;."";;;';!,.#.;Жr;-ffi ffiffi #"Ж;*Ж"xlЖ' i таlабо в}#jiil-Н^ХТ"',:ХТ#:i#;Ji;J"1,1;ii';;"1.,;*зу:;;;i:":ilЦЁ,;#f###ffiJ#:.cНh#?,Ы
;''тfi 

,*"Jт;""ffff#;fiнхтнт#;;й;ffi ilЪЁ:;Ж.1l#;:lХ"ffi ffi';lЖl-:УЪТ^ЖГ]Ж;
:Ё:I3"ffitri:fi;i",##;," *;;Йб;J;."";#'i#;,iiШffi#,#rН'#НhТ;;ж"Jr#i.тiii'g.х"i
ОРГанiзацiйнrлк заходiв щодо захисту .u** "й;;;;;;;r.;;
ll, Надаю згоду на обробку персональних даних (акчептую даний документ) з моменту клiку на кнопцi'.Я надаюзгоду на обробку персональних даних'' у Особистоrу'к"ы".ri, доступ до якого здiйснюеться за допомогоюунlкальноi пари Логiну особистого Кабiнету та Пароля сi.ооr.rЙ Кабiнету.

{ата

Клiснт
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