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м. КиiЪ року

. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС
КАПIТАЛ>, iдентифiкацiйний код юридичноi особи 40489610 , мiсцезнаходженIlrl: 0100l, м. КиЪ, вул. Еспланадна,
З4l2, офiс 18 , в особi директора IПrrяхетка Бориса Володшr,tировича, який дiе на пiдставi Стаryту (надалi iменуетьоя
"Кредитодавець") з однiеТ сторони, та

(вказати найменуванrrя, мiсцезнаходженIuI та реквiзити сторони або ПIБ фiзичноi особи, серiя та номер паспорта,
кшu j коли виданий, алреса) (надалi iменуеться "Позичальник") в особi

(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)
.I_tr -i€ н,r пir;ТЗЗi 

Ф-*"
з другоi сторони, що ix надалi разом iMeHoBaHo ООСторони", 

уклали цей,Щоговiр цро наданнrI коштiв у позику, в тому
числi i на умовах фiнансового кредиту (надалi iменусться ",Щоговiр") цро нижченаведене.

1. прЕдмЕтдоговору
1.1. Крелитодавець зобов'язуеться над'ати Позичальнику кредит у cyмi (_________-) гривень на

засадах cTpoKoBocTi, зворотностi, цiльового характеру використанIUI, платностi та забезпеченостi, а Позичальник
зобов'язуеться повернути Кредит та сплатити цроценти за користуванIuI кредитом на умовах, визначених цим

2. строки в договорI
2.1.КpeдитEaДaеTЬсяcTpoкoмнa-фaктичниx(мicяцiвабoднiв),пoчaткoМ

якого с (_) _ 20_ р., а закiнченням (_D _ 20__э.
2.2. Кредитодавець зобов'язуеться надати Позичальнику кредит в строк не пiзнiше _( ) банкiвськrос днЬ

вiд дати пiдписання lрого Щоговору.
2.3. Позичальник зобов'язуеться повернути кредит та сплатити цроценти за користуванIuI кредитом до

закiнчення строку, визначеного п. 2.1. цього,Щоговору.
2.4. Кредит надаеться Позичальнику готiвкою у Kaci Кредитодавця (згiдно заяви Позичальника) або шляхом

безготiвкового перерахування срIи кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заявi. Ненадання
Позича.тtьником реквiзитiв свого рахунку в банку (надантш реквiзитiв з помилками) або неявка Позичальника за
отриманшIм кредLIту готiвкою через касу Кредитодавця (чи ухlшtення iншшrл способом вiд отрtшлання кредиту), а
також невиконанIuI Позичальником зобов'язанIuI щодо забезпеченrrя кредиту, передбаченого п. 5.1.5. цього
Щоговору (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою таlабо порукою), звiльняе Кредитодавця вiд вiдповiдальностi
за порушеншI зобов'язання, передбаченого п. 2.2. цього ,Щоговору.

2.5. ,Щатою отриманIuI кредиту вважаеться дата видачi Позичальнику суми кредиту готЬкою через касу
Кредитодавця, а цри безготiвкових розрахунках - дата списаннrI вiдповiдноi ср{и з рахунку Кредитодавця.
Вищезазначена дата отримашuI кредиту зазначаеться у Графiку розрахункiв, що t Додатком до цього ,Щоговору.

2.6. .Щатою поверненшI (погашення) кредиту так само як i датою сплати процентiв'вважаеться дата
оформлення Кредитодавцем прибутковlD( касових орлерiв на отриманi суми, а при безготiвковID( розрахунках - дата
зарахуванIuI коштiв на рахунок Кредитодавця.
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3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ



3.1. Плата за користування кредитом (проценти) становlrгь __% рiчних вiд суми кредиту за кожен день
користуванIuI IФедитом, Iцо становить (_J цривень. Проценти нарахов}тоться за фактичне чиQло календарних
днiв користування кредитоý{ за викпючення\d дIuI отриманпя кредиту,

3.2. Плата за користування кредитом (проценти) е фiксованою та незмiнною протягом усього строку лii
цього,Щоговору.

3.3. НарахраншI цроцентiв за цшл ,Щоговором здiйсtшоеться з урахуваннrI]ш числа днiв у кале}iдарноNIу воцi
(вюсiдr*rх, святковlD( та неробочrо< днiв включно). Кiлькiсть днiв у роцi прийrлаеться за 365 (366).

3.4, Сторони домовипись, Iцо погашешu кредиту та процентiв за користуваннrI кредитом здiйсшоватиlчIеться
згiдно графiка платежiв, що е Додатком до цього ,Щоговору.

3.5, Вiдповiдно до вимог п. 9) ч.1 cT.l2 Закону Украihи кПро спожlшче кредитуванIuI)), pea-TlbHa рiчна
цроцентна ставка та загальна BapTicTb кредиту для Позичальника на дату укJIаденIrI цього ,Щоговору, а також, yci
приtIущення, використанi для обчислення такоiставки, зазначенi в Графiку розрахункiв, що € Щодатком до цього
,Щоговору. Розмiр реальноГрiчноГпроцентноi ставки не заJIежить вiд способу наданшI кредиту. Обчислення реальноi
рiчноГ процентноГ ставки та загальноГ BapTocTi кредиту базуеться на пршIущеннi, Iцо цей Щоговiр залишаеться
дiЙсншr,r цротягом строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник виконають своi обов'язки на умовах та у
строки, визначенi в цьому,Щоговорi.

З.6. Якщо дата здiйсненIш черговIlD( гшатежiв згiдно графiка платежiв црипадае на вихiдний (святковий,
неробочий) день, то здiйсненлля гшrатежiв вiдбуваеться на наступний за вихiднlп,lи (святковшuи, неробочшlrи) лнями
робочий день Кредитодавця i це не вважаеться порушенIu{м графiка гшrатежiв.

3,6. ПогашенIul кредиту та rтроцентiв за користуванIuI кредитом вiдбуваеться в такому порядку:
rrершочергово цроценти, а в наступI[у черry * сума кредиту. У разi недостатностi срли здiйсненого платежу дIя
виконанIuI зобов'язання за цим Щоговором про споживчиff кредит у повному обсязi ця сума погашае вимоги
Кредитодавця у такiй черговостi:

1) у першу черry сшIачуються прострочена до поверненшI сума кредиту та простроченi проценти за
користуванIuI кредитой;

2) у друry чергу сIшачуються сума кредиту та цроценти за користуванIuI кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та iHmi гr.патежi вiдповiдно до цього ,Щоговору.
З.8. ПростроченнrI сIIпати кредLIту таlабо процентiв за користуванIuI кредитом (згiдно графiка п.патежЬ) не

зупицlIе HapaxyBaHHrI процеrrтiв, KpiM випадку гrрийнятгя окремого рiшеltlя про це Кредитодавцем.
3.9, Позичальник цроводить погашеши кредиту та процентiв за користуваннrI кредитом через касу

Кредцтодавця за ii мiсцезнаходженIuIм у вiдповiднi робочi днi та години або шляхом безготiвкового перерtlх}ъанrul
суми кредиту та процентiв за користуванIuI кредитом на рахунок Кредlлтодавця, визначений роздiлом 1l цього
Щоговору.

3.10. Bci розрахунки мiж Сторонами ведуться викJIючно в нацiональнiй ва.пютi Украiни.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов'язанrrя Позичальника щодо сво€часного поверненшI кредиту та сплати процентiв за користуванIuI

кредитом забезпечуеться (засmавою mq/або порукою mа/або iHululиu вudамu забезпечення , не
забороненi законоdавсmвоф всiм нчшежним Позичальнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiдно
чинного законодавства Украiни може бути звернено стягненнrI.

4.2. Вiдповiдальнiсть за оформленлrя забезпечення кредиry у вiдповiдностi до вшuог 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, якшr.t здiйсt*оватиметься забезпечення виконанIuI зобов'язанлш за

цшr,r Щоговором належить йому (Позичальнику) на правi власностi, не обмежене в обiry, пiд заставою у TpeTix осiб не
перебувае.

4,4. На перiод дiТ цього ,Щоговору та
зобов'язуеться без погодженнrI з Кредитодавцем

рухомого чи нерухомого майна.

5.IHшI прАвА тА оБов,язки cToPIH
5.]. Позuчальнuк Kpilv обов'жкiв, переdбаченttх вulцезазначенufuu пункmаuu цьоео,Щоzовору, зобов'язанuЙ:
5.1.1. Використати кредит за призначенням.
5,1.2. Надавати Кредитодавrцо Bci необхiднi документи для здiйснення перевiрки цiльового використаннrI

кредиту.
5.1.3. Вчасно здiйсtповати гшатежi щодо погашеншI кредиту i процентiв, HapaxoBaнlD( за користуваннrI

цредитом, вiдповiдно до графiка шrатежiв.
5.1.4, Письмово повiдом.rrяти Кредитодавця про змiни мiсця цроживанIuI, роботи, KoHTaKTHID( телефонiв,

прiзвища або iм'я та iншi обставини, що здатнi вIIлинути на викоЕаннrI зобов'язань CTopiH за цим ,Щоговором, в З0

денний строк з моменту ix виникнення.
5.1.5. Укlrасти договiр щодо забезпеченrul виконанIuI зобов'язання Позичальником перед КредитоДавцем за

цшл Договором (якщо зобов]язанrrя забезпечуеться засfiвою таlабо порукою) яiщо, забезпЪrе"rц зобов'язання
пiдлягае оформленлшо окремим договором.

5.1.6. Огrлатити TpeTiM особам за свiй рахунок пов'язанi з виконанням цього ,Щоговору можливi витраТи, а

саме: оцiнку предметiв застави, державне мито, нотарiальнi послryги, cTpaxoBi гшатежi.

5,1.7. У випадку простроченIuI сплати частини або Bciei суми кредиту сIIлатити HapaxoBaHi цроценти За

користуванIш кредитом виходяtIи з фактичного стоку користуваннrI кредитом, вкJIючztючи день погашенIUI.

5.2. Позuчапьнuк мае право:

до MoMeIrTy повного виконаннrI зобов'язань, Позичальник
не здiйсrповати дiй, нацравлених на вiдчуження особистого



г
5.2.1. Щостроково поверIrути кредит повнiстю або частково та сIIлатити цроценти за корист}ъаннrI кредитом

виходячи з фактичного залишку i строку користуваннrI кредитоп{, включаючи день погашення.
5.2.2. Звертатися до КредитодавЦя з письмовим кJIопотанням про перенесенли cTpoKiB гшrатежiв (повернення

кредитУ та"/або сплаТи прошентiв) у разi виникнення тил,Iчасових фiнанiовшк або iнших ускладЕень з незалеrкнrлt вiд
Позиqа;lьника цриtIин.

5.2.3. Протягом чотирнадцяти календарних днiв з моменту укладеннrI цього Договору вiдмовитися вiд
ЩоговорУ без поясненНя цриlIиН в порядкУ та у випадках, передбачених статтею 15 Закоф УкраЙ ,,Про споживче
кредиryвання"

5.2.4, Про HaMip вiдмовитися вiд цього ,Щоговору Позичальник повiдомляе Кредитодавця у письмовiй
формi у паперовому виглядi до закiнчення строку, встановленого п.5.2.3. цього ,Щоговору. Якщо Позичальник подае
повiдомлення не особисто, воно мае бути засвiдчене нотарiально або подане i пiдписанi'представником за наявностi
довiреностi на вчиненнrI таких дiй.

5.2.5. Протягом семи к€tлендарних днiв з дати поданшI письмового повiдомленrrя про Biдr,roBy вiд цього
,щоговору Позичальник зобов'язаний повернути Кредtтгодавщо грошовi кошти, одержанi згiдно з цrдл Договором, та
сIIлатити цроценти за перiод з дшI одержання коштiв до дш ik повернення за ставкою, встановленою ,ЩоговорЬм.

5.2.6. Виплагати вiд Кредитодtlвця здiйснити кориryванIuI rшrатежiв Позичальника на ср{у 
"*" 

.дйс"""rл,
ним виплат за умови реалiзацiТ Позичальником своiх црав споживачq визначенrо< cTaTTi 16 Закону Украiни ,,Про
споживче кредитуванIш", стосовНо придбаного в кредит за цим ,Щоговором товару фоботи, послуги).

5.3. Креdumоdавець KpiM обов'язкiв, переdбаченllх вulцезазначенlцчru пункrпа]уrч цьоео,Щоzовору, зобов'жанuй:
5.З,1. Письмово повiдомляти Позичальника про змiну мiсцезнаходжешUI а також iйrп< вiдомостей,

ЗазначенI]D( у розлiлi 1l цього ,Щоговору протягом З0 календарних днЬ з моменту ik виникнення
5.з.2, У разi письмового звернення Позичальника щодо пepeHeceHIUI cTpoKiB rшrатежiв (повернення кредиту

та"/або сгшrати процентiв) у зв'язку з виникненIUIм тимчасових фiнансових або iншlл< ускJIаднень розгJUIнути таке
зверненшI протягом З календарних днiв та дати чiтку i однозначЕу вiдповiдь. У будь-якому випадку перенесеннrI
cTpgKiB платежiв (поверЁення кред{ту та/або сплати процентiв) оформляеться додаткоЁrдrл договором.

5.3,З. Надати Позичальнику додаткову iнформацiю гlро:
- фiнансову послуry, що пропонусться надати Позичальнику, iз зазначенIUIм BapTocTi цiеi послуги для

Позичальника;
- умови наданIuI додаткових фiнансовIтх посJryг та ix BapTicTb;
- порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноi особи в результатi отриманIuI фiнансовоi послуги;

правовi наслiдкИ та порядок здiйсненrrя розрахункiв з фiзичною особою, внаСлiдок дострокового
, rтрипиЕенIuI наданнrI фiнансовоi посJryги;- механiзм захисту Кредитодацем шрав споживачь та порядок уреryлювання спiрнло< питань, що

виникають у процесi наданшI фiнансовоi посJryги;
- реквiзити органу, який здiйсrшое державне peryjIюBaHIш ринкiв фiнансових послуг (адреса, номер

ТеЛефОНУ ТОЩО), а Також реквiзити органiв з питань захисту прав спожrвачiв;
- розмiр винагороди фiнансовоТ установи у разi, коли вона пропонуе фiнансовi послуги, що над€Iються

iншr.пли фiнансовшли установами.
- IНШУ iНфОРМаiЮ, передбачену Закотом УкраiЪи кПро споживче кредитуванIuI)

5,4. Креdumоdавець Jvlae право:
5.4.1. Вшrдагати вiд Позича.шьника виконаннrI пим уп{ов цього ,Щоговору.
5.4.2. Вrдrлагати вiд Позичальника укJIадення договору щодо забезпеченнrI виконанIuI зобов'язанrrя

позичальником перед Кредитодавцем за цим ,щоговором (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою та/або
порукою).

5.4.з. Вrаrvrагати дострокового поЬернення кредиту та сплати процентiв за весь фактичний строк
КОРИСТУВаннrI цредитом у випадку наявностi хоча б однiеТ iз зазначених обставин:

а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затрш,lанrrя сплати Пози,rальником частини кредиту та/або процентiв за користуванIuI кредитом Еа строк,

що перевиIIIуе один календарний мiсяць, а за кредитам, забезпеченr,шли iпотекою - бiльш нiж на.ша мiсяцi;
в) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.5. цього ,Щоговору обов'язку щодо забезпеченIUI кредиту

(яктцо зобов'язанЕrI забезпечуеться заставою Tal або порукою);
5.5. Yci ПРаВа Та обов'язки Позичальника щодо цього ,Щоговору Можуть за згодою Кредитодавця перейти до

третьоТ особи.
5.6. У випадку cMepTi Позичальника, що наступила до закirтчення строку дii

ОбОв'яЗки Щодо цього ,Щоговору переходять до його спадкоемцiв та\або покJIадаються
вiдповiдно до договору поруки.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЪНИКА ЩОДО ДIЙСНОСТI УМОВ ДОГОВОРУ
6.1 . При укладанrri rрого ,Щоговору Позичальник пiдтверджуе що:
l) BiH е повнiстю дiездатним та щодо нього немас рiшень судiв

iншилли рiшеннями) про обмеження його у дiездатностi чи визнанrrя
розгJUIд судами спр:lв з вказаним вимогами;

2) його волевIбIвлення е вiльнлдд та вiдповiдас його внутрiшнiй волi;
3) BiH не перебувас пiд вгшrивом тяжкоТ для нього обставини, що змуIlryе його укласти цей Щоговiр;
4) BiH чiтко усвiдомлюе Bci умови цього ,Щоговору та не перебувае пiд вплr.вом помилки чи обману;
5) BiH вважас умови цього Щоговору вигiдними для себе, мае згоду iншого з подружжя на укладення

,Щоговору (в разi перебування в одруженому cTaHi);

цього Щоговору, Bci права i
на пор)лителiв за ik згодою,

(якi набрали законноi сили та не cKacoBaHi
недiездатним, а також йому невiдомо про



6) документи, наданi iпл для отримання кредиту е достовiрними та вiдображають його реальний фiнансовий стан
на дату наданнrI докуrrлентiв;

7) п,rайно, яки]\d забезпечусться викошаннrI зобов'язання за цим ,Щоговором належить йоплу на правi власностi, не
обмежене в обiry (оборотi) та пiд заставою не переб5,1вае.

8) Позичаlrьник пiдтверджуе, що змiст частини цlетьоi cTaTTi 9 Заколry УкраiЪи ,,Про споrкивче кредитування"
йому вiдомий, а Кредитодавець повiдотлшив Позиqапьнику у письNIовiй форп,ti зазначену у вказанiй HopMi закону
iнформацiю.

9) Отршrлав в письмовiй формi вiл Кредlrгодавця до укJIадеш{II ,Щоговору iнформацiю, вказану в частинi другiй
статгi 12 Закопу УкраiЪи,,Про фiнансовi послуги та державне реryлюванIrя ринкiв фiнансовrтх пооlryг";

l0) Iнформачiя надана Кредиодавцем з дотриманIuIм вимог законодавства про захист гIрав споживачiв та ЗУ
,,Про спожIвче кредитування" та забезпечуе пр€lвильне розумiння Позичальником cyтi фiнансовоi посrryги без
нав'язування Ti придбання.

7. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
7,1. Сторони несуть вiдповiдалънiсть за порушення умов цього ,Щоговору згiдно чинного законодавства

Украiни.
7.2. ПорушеншIм р{ов цього Договору е його невиконання або неналежне виконаннrI, тобто виконанIuI з

порушеннJIм )rMoB, визначенrл< змiстом цього ,Щоговору.
7.3. У разi невикоЕаннrI або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згiдно цього ,Щоговору,

винна Сторона вiдrцкодовуе iншiй CTopoHi завданi цlшл збитки, вкJIючаючи уrryщену вигоду.
7.4. У разi порушешя Позичшrьником вимог п.4,4. цього ,Щоговору, Кредитодавець мае право звернутися з

позовом до суду про визнаншI гrравочину недiйсншr,t.

8. вирIшЕння спорIв
, 8.1. Yci спори, Що виникають з цього Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiштуtоться IIIJuIxoM

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

вiдповiдно до чинЕого законод€lвства УкраiЪи:
8,2.1. Позови до фiзичноi особи пред'явJIяються в суд за зареестрованим у встановленому законом порядку

мiсцем ii прожлвання або за зареестрованим у встановленому законом порядку мiсцем ii перебрання;

_ 8.2.2. Позови до юридичнло< осiб пред'явл.шоться в суд за ikHiM мiсцезнаходженнrlм.

9. ПОРЯДОК ЗМIН I ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Внесення змiн до цього Щоговору оформrпосться IIIJIяхом пiдписання Сторонами додаткових договорЬ.
9.2. Позича.пьник мае право достроково розiрвати цей ,Щоговiр лише за умови дострокового пoBepHeHIuI

кредиту та сплати процентiв за користуванIuI кредитом.
9.З. Кредитодавець мае пр€lво достроково розiрвати цей,Щоговiр лише в разi настання обставин, визначених

п. 5.4,З. цього,Щоговору.
9,4. Дя цього Договору црипишIеться:
9.4.1. Пiсля повного виконанIuI Сторсiнами власних обов'язкiв згiдно rъого Щоговору;
9.4.2.У випадку набранtш чинностi ухвaли або рiшення суду про припиненIuI дii цього ,Щоговору;
9.4.З. У випадку дострокового розiрвання цього Щоговору в порядку, визначеному п.п. 9.2., 9.З. цього

Щоговору.
9.5. Закiн.rення cTpoky договору не звiльняе сторони вiд вiдповiдальностi за його порушеЕнrI, яке ма.по мiсце

пiд час дii договору (вiдповiдно до ст.6З l ЩК Украiни).

10.IншIумови
10.1. Щей,Щоговiр скIадено в 2 примiрниках, по одному для кожноi iз CTopiH, що мztють однакову юридичгrу

10.2. Щей ,Щоговiр вступае в сиIry з моменту пiдписання його Сторонами та дiе до повного виконанIuI
Сторонами власних обов'язкiв за цим ,Щоговором.

l0.3.Змiст даного договору, а також вiдомостi про фiнансовi операцiТ, цроведених вiдповiдно до даного
договору, визнаються сторонами конфiденцiйними та не пiдtягають розголошешпо без згоди обох CTopiH, за
винrIтком випадкiв, передбачених чинним законодавств ом УкраiЪи.

10.4. Пiдписанням цьогtl Щоговору, Позичальник пiдтверджу€ та :

- нада€ 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 даних);

_ надае згоду на обробку, зберiгання, використан[uI та передачу Кредитодавцем будь-якlл< персональнLD(

данID( та конфiденцiйноi iнформацiТ стосовно себе TpeTiM особаrr.r з метою l)захисry поруIценш( прав Кредитодавця;
2)вiдсryпленIul прав вимоги за цим ,Щоговором; 3)залуrення до взаемовiдносин TpeTix осiб (юридичних радникiв,
кошrекторiв, оцiнювачiв, HoTapiyciB, адвокатiв, банкiв, цравоохоронних органiв тощо) 4)органам державноi влади -
за iх запитом

- iз iнформацiсю, передбаченою у ст. 11 ЗУ <<про захист прав споживачiв>>, u ,u*o*' передбаченою
статтею 9 Закону УкраiЪи <<Про сполtивче кредитування)) ознайомлений. Iнформацiя, надана Кредитодавцем
з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачiв та забезпечус правильне розумiння
Позичальником cyTi фiнансовоТ послуги без нав'язування iT придбання.

10.5 До правовiдносин, пов'язанрD( з укJIаданшIм та виконаннrIм цього Договору застосовуеться строк
позовноi давностi трлвалiстю у з (три) роки та може бути збiльшений за домовленiстю CTopiH.

силу.



10,6, Пiсля пiдписання цього,Щоговору Bci попереднi переговори з1 ним, лист}ъанIUI, попереднi договори,протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або писiпrовi дйовленостi cTopiH з питань, цо так чи iнакцестосуютьсЯ цього ,ЩогоВ.ору, втрачають юридиtIну силу.
l0,7, L{ей договiр регулюсться ,,й""пдп законодавствопл УкраiЪи, а також Правилами про порядок наданIUIкоштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту в ТоВдРИСТВI з оБмЕжЕноюВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ КБIЗНЕС КАПIТАЛ) .

11. пцтвЕрджЕння
Пiдтвердlкенпя, що Позичальник ознайомлений з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закошу Украi'ни кПро фiнансовi посrц,ги тадержавне регуJIюванIUI ринкiв фiнансовш< послуг>, Правилами про порядок наданюI коштiв у позику, в тому числi iна УМоВах фiнансового креДиТУ в ТоВ - (ФIнАнёовА компАнUI oБIзнЕс кАпIтАл)

(Позичальник)

12. МIСЦЕЗНАХОДЖЕНIIЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH:

tЩlуfоrоВору, а такоЖ iнформацiю, визначенуУ п.п,8-10 ст.6.1. ,Щоговору, та iнформацiю щодо реально-iцентноТ ставки згiдно п. 9) ч. 1 cT. I 2 Закону Украrни кПро спожиu*. *р*д"rу"аннrl)), отримав:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНUI

(БI3нЕс кАпIТАЛ)
YKpaiHa,0l001, м. КиiЪ, вул. Еспланадна,З4l2,офiс 18
код сДРПоУ 40489610
р/р ЛЬ 2б501052600961 в ПАТ КБ <Приватбано МФо
з20649
Тел.536-01-56

(мiсцезнаходж"r.*, адреса)

;i'i]11;нд

\,пl,И

]]'j.b{
,,,йfr
/1lДеill
i, /'код'

rý7ýý
ilii,}iй;,ц.
qYulo).'

/1



ДодатокNs 1

до договору цро наданшI
коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту
Jф вlд

ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

1. Орiентовний графiк розрахункiв за кредитним договором ЛЬ вlд

,Щата видачi

кредиту

(траншу)

Сума кредиту

(траншу), гривень

,Щата шtапового
поверненнrt кредиту
(траншу) та сIIлати

процентiв
Нарахована суъла

цроцентiв, гривень

2,

J.

4,

Разом:

-* __*j,,:_o":"jo:::: _
Фiнацсова компанiя: ТоВАРисТВо З
ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЪНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС
кАПIТАл)

Адреса: 0100l м. Киiв,
Вул. ЕсгшrанаднаЗ4/2, офiс 18
еЩПОУ:

IТУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ
"привАтБАнк,,
МФо:380775
Рахунок:

e-mail:

Загальна BapTicTb кредиту становить -- - ';); 
;fi- "уй--р.дЁ"- 

(" -"ййil;й,Ф;;;iйЬ;
_грн. (у грошовому вираженнi) i вкlпочае вiебе: Цроценти за корисryвdшul кредитом уо

реальна рiчна процентна ставка за договором становить % .

загальна BapTicTb кредиту та речtльна рiчна процеrrrйlБuа зu до-вором
Методики, затвердженоТ Розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйсt*ос
рlшкiв фiнансовlос посJryг 20,07.2017 Jф 3238 та зареестрованоТ в MiHicTepcTBi
року.

всього до сплати,
гривень

розрахов}тоться вiдповiдно до
держilвне реryJIюван}uI у сферi
юстицiТ УкраТни lб серпня 2017

5, Заiалцна BapTicTb кредиту зазначена у rъoMy Графiку е орiентовною, яка може змiнtоватися в залежностi вiд
строку користуванIuI Позичальником кредитними коштами.

6, Платежi (KoMicii) фiнансовlж установ через якi Позича-пьник здiйсt*ос погашеннrI кредиту та процентiв за
користуванIuI кредитними коштами (якщо TaKi е), не входять до сукупноТ BapTocTi кредиту ,u йu"уоr"a"
позича.тtьником таким фiнансовшr,t установам окремо.

7, У випаДку простроЧеннrI викоНання зобов'язань зi сплати гшатежiв згiдно даного Графiку розрахункiвПозичальник несе цлшiльно-прtlвову вiдповiдальнiсть вiдповiдно до умов договору та чинЕого закоЕодавства.

РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

ПОЗИЧАЛЪНИК

пБ

Серiя паспорту Номер паспорту
Виданий

реестрацiйнлй номер облiковот картки Iшатника
податкiв

Адреса

e-mai1

номер мобiльного телефону

позичальник:

:i:ь!{н,frё*
F,F#|}Iffiц\""
l.:lлентиФlкацlинии\ Ф l

Телефон:

Шляхетко Б.В. (пIБ)

,a

i

I

1

:

-,,.Ii
I
'|

:

I
|,

:

l



,Щолаток Nэ 2

до договору про надання
коштiв у позI.rку, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту
Лr_._ uiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

я, (нада.lli-кКлiент>), акцептуванням цього док}меIIту надаю ТОВАРИСТВУ З
оБмЕжЕною ВIДПОВЦАJЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ> (далi

"Товариство"), згоду на збiр, обробку та використання iнформацiТ про мене (своТх персонaльних даr*rх) з метоЮ, у
порядку i на 1мовах, викJIадених в цiй Згодi,

1, Клiент дае згоду Товариству на обробку cBoik персонitпьних данID(, тобто вчиненIuI таких дiЙ: збiр,

систематизацiя, накопичення, зберiганIuI, уточнення (оновлення, змiну), використання, роЗпоВсЮДжеНШI (У тОrrлУ

числi передачу), знеособленrш, блокуваннrI, знищенIuI персон€lльнlD( даЕlD( в насryпних цiлях:
,/ виконаншI Кредитного Щоговору;
,/ пропозицii продукть i послуг Товариства;
,/ надашuI знижок i пiльгових умов наданнrI кредиту;
,/ обсrryговуваншI позиtlальникiв та осiб, що подають заявку на отриманIuI кредиту (клiсrrтiв) ТовариСтва;
,/ просуванIш послуг Товариства.
,/ Захисry порушених прав Товариства

Вiдсryпленrrя црав вимоги за кредитними договорами .

r' Зац^rення TpeTix осiб з метою поверненнrI цростроченот заборгованостi

2, Перелiк персональнlD( даних, на обробку якIiD( да€ться згода:
,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ адреса реестрацiТ i фактичного цроживанIuI;,/ мiсце народження;
/ ' дата, мiсяць i piK народження;
./ цромадянство;{ фотографiя документq що посвiдчус особу (далi кПаспорт>);
r' iдентифiкацiйний номер rrлатника податкiв;
,/ найлленування та реквiзити роботодавця або навчального закJIаду;
./ номер мобiльного телефону;
,/ ад)еса електронноТ пошти;
./ iнша iнфорЙацiя, щО мiститьсЯ в документах, наданиХ ПозичальнИком Товариству (лалi - "Персональнi

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

3. Обробка Персональних даних Товариством здiйсt*оватшrлеться з метою виконанIUI укJIаденого Кредитного

Щоговору.

4, обсяг та змiст Персональних даних, що пiдлягають обробчi Товариством визначаеться Товариством вiдповiдно

до вимог чинного законод€вства УкраiЪи. Товариство здiйсrпое збiр персональнш( даних в цiлях, зzвначенlD( вище.

5. Товариство здiйснюватиме обробку Персональних данIiD( з використаннrIм засобiв автоматизацii, а також без

використанIuI TaKroc засобiв.

6. Клiсттг обов'язуеться, цри змiнi персональних данш( цротягом строку дii Кредитного Щоговору, надавати у
найкоротший TepMiH уточнену iнформачiю. KpiM того, IIIJUIxoM пiдшrсання цього докр{енry Клiент надае свою згоду

на отриманшI будь-якrтrr,r чином та у будь-який формi повiдомлення рекJIамного характеру з наданшI фiнансових
посJryг (у т.Ч. у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), телефонного, електронного зв'язку, паперового

носiя). Одночасно надае повну та добровiльну згоду на звернення Товариством за iнформацiею про свiй фiнансовий
стан дО TpeTix осiб, якi пов'язаНi з ниМ родинними, особистими, дiловими, професiйншlи (у т.ч. труловrлrли) або

iншшли стосуцками у соцiальному буттi.

7. Щаназгода на обробку персон€IJIьнID( данlD( не обмежена TepMiHoM дiТ.

8, Пiдтвердж).ю, ЩО, я проiнформований (а) про своi права, як суб'екта Персональних даних, визна'чених Законом

УкраiЪи кПро захист персонirльниХ ДаНlD(), цiлrпо обробки данш( i особах, якrдu TaKi данi передаються, а також про

той бакт, що моi Персональнi данi вкlпоченi до бази шерсональних даних <клiснти>, власником якот е

товдриство з оБмЕжЕною вIдПоВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА KOMIIAHUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ>, у
зв'язку з цим, я не потребую подatJIьшого письмового iнфорплуваrrня про вказанi вище обставини.



9, ПiдтвердЖ}'Ю, цIО MeHi. повiдоlvlлено про те, цIо пiд обробкою Moik персон€lльних даних розумiеться будь-яка дiяабо сукупнiсть дiй, здiйсrrюваних ,ro""i.rro 
.аб_о частково 

"- 
i"6орrацiйнiй автоматизованiй системi таlабо в

:ж:::,"",:т::j:jр:т:::r.:::YY 1" _i:т"р.i;;; ;"Ъ;;;;;;;;;';-;;;#- ;йflЖ#ЪrНij:iffi;;#'i,йffi;;Т*;#Жff#l. TiXiiл__л,,iлл,-i.ч-.--,- лл-_- : 1чних 1органiзацiйних заходiв щодо захисту Takrix персональних даних.

Клiснт
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