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щi правила встановлюють порядок надання ТОВАРИСТВО]VI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

кФIНдНСоВд коI\1пдНIя (БIЗнЕa кдПIТАЛ) коштiв у позику, в топ{у числi на }^{овах фiнансового кредиту.

,Щанi правила розробпенi вiдповiдно до Конституцii Украiни, Idивiльного кодексу Украiни, Закону Украiни <Про

фiнансовi послуги та державне регулюваIIшI ринку фiнансових послугD, JaKoHy Украiни <Про споживче

*р.д"ry"u"""п, ЭuпопУ Украiни uПрЪ лiuе"зування видiв госпоДарськоТ дiяльностi>, Лiцензiйних ),мов провадження

господарськоi дiяльностi Ъ надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв),

затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни iiд o,1 .tz.z016 р. Jф 9l3, нормативно-правових aKTiB

,щержавноi KoMicii з реryлювання ринкiв бьu"оо"")( послуг_ украiни, нормамвно_правових aKTiB нацiональноi

*ойiaii, що здiйснюе держtIвне реryJIювання у сферi ринкiв фiнансових послуг та iншого чинного законодавства

Украiни.

1. зАгАльнI положЕнIля
1.1. товдриство з оБмЕжЕною вцПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ <БIЗНЕС

кдПIТдЛ) (у подальшОму <<ТоварИ.r"оп), у своiй дiяльностi при наданнi фiнаirсових flосJIуг з надання

коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту дотримуеться цих Правил, що регулюють

порядок наданIuI фiнансових послуг.
Правилами визначаються умови та порядок укJIадання договорiв про надання коштlв у позику, в тому числ1

на умоваХ фiнансовогО кредитУ з клiентамИ, порядоК iх зберiгання, а також зберiгання iнших документiв,

пов,язаних з наданням цuъ.о "rду фiнансових посл)т, порядок Доступу до документiв та iншоi iнформацiт,

пов'язаноi з Еаданням фiнансових послу,, та систему захисту iнформацii, порядок проведенrш внррiшнього

контролЮ щодо дотрИманIUI законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi

операцiй з Еадання цъого видУ фiнансових послуг, вiд.rо"iдuл"нiсть посадових осiб, до посадових обов'язкiв

яких належать безпосеред"" рЬОЪru з клiентами, укJIаданIU{ та виконання зазначgнI,D( договорiв,

I_{i правила надаIIнJI коштiв у позику, в тому числi на умов_ах. фiнансовог9 -р"j"ч. (далi _ 
"о_"1чil,:' публiчнОю пропозиЦiею (офертОю), у розуМiннi ст. 64|, 644 IdивiльногО кодексУ Украiни, укласти договlр

кредиту на )ryo9ax, що 
"aiurouoeHi 

Товфиством, i застосовуються у випадку поданшI фiзичною особою

зчUIвкИ на отримil{нrl кредитУ ,u "r"""rrЙ 
iнших дiй (акцепт), перодбачених цими Правилами, Публiчна

пропозицiя Тъвариства набирае чинностi з дати Ti офiцiйного оприлюднення та дiс до дати оприJIюднення

Правил у новiй редакцiТ,
, У цих Правилах, а також iнших док}ментах та внугрiшнiх нормативних актах, що прийнятi Товариством.на

-пiдставi таlабО з метоЮ виконаннЯ цих ПравиЛ, щЬдО "*" Пр*"Ла е iх невiД'€мною частиною, термiни

вживаються у HacT}TIHoMy значенн1 :

_ товарисrво/кредиrодч**ц" _ товдриство з оБмЕжЕною вIдповIддльнIстю (ФIнднсовд

1.2.

,a ,,,,

1.4.

КОМПАНIЯ бIЗНЕС КАПIТАЛ>;
сайт Товариства - офiцiйний веб-сайт rvrvw.busin9ss-capital.uafin.net , використовуеться для розкриття

iнформацii в обсязi та порядку, якi BcTaHoBr""i НrI."аJIьноЮ *ori"i.ro, що здiйснюе регулюванIш у сферi

ptTHKiB фiнансових послуг;
in""o"*- фiзична о"оЪч, яка мае HaMip укласти договiр з Товариством Еа отриманшI кредиту шJUIхом

приеднашUI до зацропоноваIIих yvroB i вчиненнlI дiй, передбачсних цими Правипаlt,tи;

ПозичальнИк/КлiснТ - фiзичнЬ особа, яка вiдповiдui B"ro.u' до Позичальника i з якою Товариством

йоuо"*о або може бу.и у*ладено договiр про наданIUI коштiв у позику в тому числi на умовах фiнансового

КРеДИТУ; 
",о-оорш' Тпряпистпппл \rт\,{ови, j liдати Заявник длявимоги до Позичальцика- визначенi Товариством умови, яким повинен вlдпов

встаноВленняДiловихвiДносинтаУкладаЦняДоговорУцронаДанняфiнансовихпосД}т.Асамефiзичпа
особа повинна:
а) мати необмежену законом або судом цивiльну дiездатнiсть та правоздатнlсть;

б) буги громадянином Украi'ни;
в) матИ зареестроваНе мiсце проживанIUт на територii Украiни; 

_

.i 
"ооодii" 

вiдкритим 
"u "nu.". 

iм'я банкiвським рах}.Еком в баНКiВСЬКiЙ YcTaHoBi, ГРОШОВИМИ КОШТаМИ Еа

якому мати змоry розпоряджатися;
д) дiяти вiд власного iмЁнi, У впасному iHTepeci, не отримувати. кредит в якостi представника TpeTboi особи i

не дiяти на користъ TpeTboi особи (вигодонабувача або бенефi_цiара);

Заявка- документ BcTaHoBJIeHoi форми, "*"-й 
rurо""rоar""' Клiентом (у тому числi за допомогою Системи

таlабо його додаткiв), i виражае HaMip Заявника (Клiента) отримати грошовi кошти,

Кредит- грошовi кошти^В нацiональнiй валютi Украiни (гривнi), що надаються Товариством Еа умовах

.Йроr"о"ri cTpoKoBocTi та платностi, що передбачонi договором,

.щоговiр -цивiльно-правовий документ, який визначае взаемнi юридичнi права i зобов'язання мiж

то"uр"ъr"о, та Позичальником з приводу надання фiнансовоi послуги;

Елеrсгронний договiр - доrо"о"Йсть двох cTopiH, спрямована на встановлення, змiну або припинення

цивiЙих прав i обов;язкiв та оформлена в електроннiй формi;

Електронний пЦпис одноразовим iдентифiкчrоро* - данi в електро}нiй формi у виглядi алфавiтно-

цифровоi послiдовностi, що додаються до iнших епектронних даних особою, яка прийняла пропозицiю

(оферту) укласти електронний договiр, та надсилаються iншiй cTopoHi цього договору;

.Ц,ата укладдння договоРУ - День перерахування грошових коштiв на банкiвський рахунок Позичальника;

.rii*ir"cyr" кредиту - розмiр грошових коштiв, якi Товариство одноразово може надати в цредит на умовах,

визначеними договором.



е

особистийкабiнет_сУr<УпнiстьЗахицIенихсторiнок,щоформУютьсяЗаявникуВМоМентйогоресстрацiiу
системi (особистий рй; заявника), ,*";;;;i';; Ф:::j:{:_дозичальник 

здiйснюе повЕу взас\dодlю з

товариством, *u. 'оJrБ'"й 
до"rуп,до графiка розрахункiв,u до Ь*Оi iНфОРМаuii/ЛОХlПr'tеНТiВ' ПОВ'ЯЗаНОi З

наданням Товариством фiнансових ,rЪ"rол 
- 

Щос|W оо QсобиЪтЬго кабiнеry здiйснюеться

заявникомдозичапьшикоN{ шляхом """о"rr" 
лЬгiна особисrо.Jпuбi*r.rу i Пароля особистого кабiнетУ rrа

Системi. . zэ--л--|- R..,l,ъ -оlобп ттиfiп_ пIо встановJIюеться Заявником, ЦЮ

Логiн ОсобистOго кабiнету - унiкальна 6916ýigялiя Оу* 11ig" 
цифр, що встановJIю

комбiнацiЮ ЗаявниК самостiйнО зазначае в спецiальному полi ,<oo,i"" при входi до Оообистого кабiнету,

ЗаявниrJПозичаJIьник особисто ""." "iо.rЙЙuпi"i.r" 
.u .О.р"*""Й ЛЁгiну особистого Кабiнету, Логiн

особистого кабiнету явJIяетьGя о"оби"rим ключем ЗаЯВНИКаДОЗИЧЫЪНИКа фОРrvryВаНrrЯ еЛеКТРОННОГО

ч"фроuо.о пiдпису, дост),пний тiЛЬКИ'*jJffi#:ffiТiii"I'j"u" 
цифр, що встановлюеться заявrмком. Цю

r#,:""_*чr"Н# ;*НЖ #lHXIi;iБ"o*y полi <паролiп ,,р" входi до особистого кабiнеry,

Заявниr,trПозичаJlьник особисто """" 
*Иrrо""Йuоiri.r".uЪС.р"*."Ь Паролю оообистого Кабiнету, Пароль

особистого кабiнеry являеться о.об""й' ключ9м ЗаявникаДоa""uпu""*u фортvryвання електронного

н^;i*l{н**жнжil""тffi#ху5"тlтJ"";Нь*fi :x*#Jf, *:,#-","ка(електронний
цифровий пiдпис) "йЪ 

оrр"*аний за р".уоЪruru'" *р"",о,р_uбiчного перетворення набору електронних

даних, введених п"rй*"""ком на с*i"й пiд час .дiй"""""" Jp"*"o*" ;О"ПЬ:Я I\ТеДИТУ ('ЩОГОВОРУ)'

який додасться до цього набору або логiчно з ним поеднусться i дua .*о.у пiдтвердити його цiлiснiсть та

iдентифiкувати Позичальн"*u. 
ju ooro"n""i.* CTopiH ry:::f iй""цу*i"ий одноразовий iдентифiкатор

ж*:'ж;н:,т:ту"i;ffi;Ж#ТТ3#*Ь:"#Тl***ф:ry:т:пропорядок_::::::т
креДитУтасплатипроЦентiвзакористУВаннJIспожиВчиМкреДиТоМ'включноiзкiлькiстrоплатежlВ'lх
розмiром ,u п"рrод",r"iстю внесенrr", u'ru*ol рь,.й""* з;;;;;й"стi (в тому числi суми кредиту i

процентiв ru *ор""fr,Ъu"o *р"о",о*) iз_зазначенням TepMiHy платежу;

_ TepMiH платежу _ *i"ц""u календарна о",u "о""р""п""-по,"о-ьником 
заборгованостi за договором;

.Заборгованiсть_сУМакрсдиТУ'атакож,,uрu*о"u"*,аленесплаЧенихпроЦентiвЗакорисТУВання
кр9диТоМ; у_ __л*.:"...rт, , ,oBaHoi в установленому законоДu."сРоч

Тж:ш*r*ы;::жr*цннffi r,#:1JJr#lf Ж:аffi +,iфil,чs"l,йд"осiаtiош)
абь MasterCard (<MasterCard Internutio"ui-inЙorated>)' П-rr-аСТИКОВОi ЧИ iНШОГО ВИДУ КаРТКИ' ЯКа

використовуеться позичаJIьником для iнiцiюва*Ъ,р"оu,у -:,_,- 
i" 

з баtnкiвського рах}нка з метою оплати

вартостiтоварiвiпослуг,перерахУВаннякllлтiвзiсвоiхрахУнкiвнарах}Цкиiншихосiб'отриманнJIкоштlВ
у готiвковiй Oopпл,.*''*ucui*'Ou"*i" 1"п* 

?1"-i"::"t _Tj::,T:, 
u ,uoo* здiйснення iнших операцlи,

rrередбачених вrдповlдним договором, TepMiH дii якоi не закiнчився, платiжна картка, що використовусться

КлiентомДЛяотриманнJIкреДитУ(зарахУваннясУМикредиТУнабанкiвськийрахlтrокКлiента),сзасобом
iд"rrrфl*uЦiiКлiента; .. лКпiчпрrmтLся кошти Клiснта, який вiдкритий у банкiвськiй

БанкiвськиП ра*уно* - рахунок, на..якому облiковують," *-о-'-]

ь#жJr}хТjl;ун"ж:жiж"н.жн;;iтffffili:хжiifi 
ЁiтЁ:НiJ;"-,дiяльнiстьвiдiменi

балку чи фiлii iноземi";;;;;'; V"г_ "iфздiйснюi 
дiяльнiсть в YKpaiHi;

система он_лайн кредитувано, ос*пuirr-?;;;;;" - система) - iНфОРМаlriйНО-ТеЛеКОМУЕrКаЦlИНа

система Товар"ст"а, розмiщена на Веб-Jаtтi ,'який використовуе Товаристводля

надання фiнансових послуг i за допомог", "-Ъ."Ъ;й;", 
Ой"-ЯКИХ ПРОГРаМНИl ДОДаТКiВ) НаДаСТЬСЯ

можливiсть заявнику подати зllвку ,"- ьrр"r*и кредит, використання системи здiйснюеться

клiснтамидо."о-urr"*ом дистанцiй"о ,u_оЪ.""оБ. оо*"о*у КлiснтУ (ПозичальникУ) самостiйно' В Межах'

визначеЕIIх товариством, створюватr _dЬЬ"""й 
кабiнет, додй, електронний пiдпис одноразовим

iдентифiкатором, вчини,у ,":11г_:::Il :i:х*"j:*т;аr#;;Й,*о* 
,п,*,ронний договiр) та

lТJffi'ffi:iЁ;#;;;;"."iЪЪlт:::::т,?:Уil?J:JiтJ";'"кцiй, що проводятъся товариством таBикoнуBarиlnЦlArt:oвoiвигoдивiДпoвИнoДoaкц1и'ЩoIIIJUБUlцлIDv/rl
- ПромЬкод - код дJuI отримання додатк

i"ЬрruцЬ про якi розмiщуетьс" у С"Т"Тlяqеннях. 
якi наведенi у нормативно_правових актах чинного

',r. 'r*i 

*r"il; 
"*""uоЪ"," 

в Правилах у значенЕях,

законодавства Украiни,

2. види ФIнднсових крЕдИтIв тА порядоК нАр_АхувАння проЦЕнтIВ зА корисТувАннЯ
ними

2.1, Фiнансовi кредам класифiкуються за такими ознаками:

2.1.1, За строком користраЕня:
о з термiно",о,Й",я до З0 календарних днiв включно;

о з TepMiHoM погашенНя вЦ 30 кЕtлендарних днiв до 3 мiсяцiв;

о з TepMiHoM flогашення бiльше 3 мiсяцiв,

2.|.2. За цiльовим призначенIuIм:

. на BлacHi потреби;
о пiдприсмничькi;
. iншi потреби.

2.1.3. За piBHeM забезпеченостr:



:

о незабезпеченi(бланковi);
. забезпеченнi (застава, пор}ка, гарантiя),

2,1,4. За 1,ипо]\l пpolleHTttoT ставки:
о фiксоватта;
. змittюватла;
. змiшJувана.

2.1.5. За piBHeM дотрIIма}Iня встановленого ретс{му сплати:
о dliнансовий крсдит з нормальним режимом сплати;
. прострочений фiнансовий кредит - за якиN{ порушення режиму сплати не перевищуе 100

календарних днiв;
. неповернений фiнансовий кредит - за яким порушеншI встановленого режиму сплати перевищуе 100

календарних днiв;
. безнадiйний фiнансовий кредит - за яким ймовiрнiсть повернення с дуже низькою (здiйснення стягнеЕня

неможJIиве, судовий процес безуспiшний, минув TepMiH rrозовноi давностi тощо); !

2,2. Сума фiнансового кредиту визначасться з урах}ъанням платосrтроможностi позичальника i може змiнюватись за

домовленiстю cTopiH шляхом внесенtuI вiдповiдних змiн до ,Щоговору,
2,З.За корист}tsання фiнансовим кредитом Позичальник сплачус Товариству проценти, якi визначенi у Кредитному
договорi та Графiку розрахункiв, який е невiд'смною частиною ,Щоговору. Обчислеттня строку користуванЕя

цредитом та нарахуваIIня процентiв за Кредитним договором здiйснюеться за фактичну кiлькiсть календарних днiв
користуваншI кредитом. При цьому проценти за користуваншI кредитом нараховуютъся щоденно, вiд дтrя,
насryпного за днем надацня коштiв за договором споживачевi (дня перерахраншI грошових коштiв на банкiвський

рахунок Позичальника, номер якоi було вказано Позичальником при реестрацii) до дня повернення такого кредиту
(повного погашецня основного борry за кредитом), передбаченого договором, до дня повернення суми кредиту
(його частини), визначеноi у пlтrкту 1.1, договору (зарахрання грошових коштiв на поточниЙ рахунок Товариства,
зазначений у роздiлi 9 .тiоговору) вкJIючно. При поверненнi кредиту частинами, HapaxyBaHHjI i сплата процеНТiВ
проводиться на заJIишок заборгованостi за кредитом.
2.4.Сума цредиту, проценти за користуваннrI кредитом та KoMicii (якщо TaKi передбаченi договором) склrадають

Заборгованiстъ за договором. Заборгованiсть пiдлягас сплатi шJuIхом одноразового або багатора:}ового (окремими
траншами) безготiвкового перерахування коштiв у розмiрi суми Заборгованостi на поточний рахунок Товариства у
сц)оки, вотановленi,Щоговором.
2.5. ПоверненшI кредиту Товариству та сплата процентiв здiйснюеться у такiй черговостi: у першу черzу

Позичальник сплачуе HapaxoBaHi проценти за користування кредитом вЦповiдно до Графiку розрахункiв; у Dруzу

чер2у - суму кредиту вiдповiдно до Графiку розрахункiв у третю - iншi платежi (якщо TaKi передбаченi договором).
Графiку розрахункiв (в тому числi суми кредиту i процентiв за користування кредитом) щоденно обновлясться в

Особистому кабiнетi i е невiд'емною частиною .Щоговору. У разi недостатностi суми здiйсненого платежу
Позичальника, для виконання зобов'язання за цим ,Щоговором у повному обсязi ця с}ма погашас вимоги
Кредитодавця у такiй черговостi:

1) у першу чергу сплачуються црострочена до повернення сума кредиту та простроч9нi проценти за

користування цредитом ;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та цроценти за користуванIU{ кредитом;
3) у третю чергу спJIачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до IЕого .ЩоговорУ.

2,6. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованiсть не пiзнiше TepMiHy платежу. Позичальник зобов'язаниЙ
сплатити Заборгованiсть будь-яким доступним йому способом, зазначеним у договорi таlабо на Системi, при цьоМУ
Позичальник оамостiйно сплачуе посл}ти фiнансовоi установи (банку або фiнансовоi установи, що нада€ вiДповiДнi
послуги) , що здiйсню€ перерах}ъання грошових коштiв, у вiдповiдностi до тарифiв останнього. При оформленнi
платiжних документiв (заповненнi шлатiжних реквiзитiв) для сцлати Заборгованостi, Позичальник У графi
11IризначенНJI платежу) вказуе: номеР та датУ укладаЕня договору, прiзвище, iм'я, по-батьковi, iдеrrгифiкацiйний
номер. У випадку, якщо Товариство укJIаJIо договiр про прийманнjI платежiв вiд населенЕrI iз фiнансовою
установою, Товариство повнiстю або частково сrrлачуе KoMicii за переказ коштiв на користь Товариства через TaKi

фiнансовi установи. Перелiк TaKrTx фiнансових установ-партнерiв вказусться на саЙтi Системи,
У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу кпризначецня платежу), Товариство мае

II1раво не прийняти платiж з мотивiв неможJIивостi iдентифiкування договору, за яким вiдбУваеться спЛаТа

Заборгованостi. У разi настання такого випадку, Позичальник цротягом 3 днiв мае право зверIтутися до Товариства

шJuIхом направлеIлЕlI електронного повiдомленIIя в довiльнiй формi з обов'язковим зазначенНям: способУ i
приблизного часу проведення платежу (а також при здiйсненнi платежу через термiнали самообслlтовlъаННЯ - iЗ

зазначенIuIм адреси термiнала, а при банкiвському переказi - найменування банку i вiддiлення, мiсцезнахоДження
вiддiлення). У TeMi електронного повiдомлення Позичальник обов'язково зЕвначае: номер та даТУ УкладаННЯ

договору, прiзвище, iм'я, по-батьковi, iдентифiкацiйний номер,
2.7, ,Щатою повернення позики, у тому числi виданоi на 1мовах фiнансового кредиту, так само як i датою сПЛаТИ

Заборгованостi, вважаеться дата зарахуваннJI грошових коштiв на поточний рахунок Товариства.
2.S. У випадку llростроченшI TepMiHy платежу зi сплати Заборгованоотi бiльш нiж на 3 (три) календарних днi,
позичальник зобов'язаний сплатити Товариству проценти за користування *ред"16r, розмiр яких вртановлюеться

договором (якщо такий окремий розмiр встаtIовлено вiдповiдним договором), при цьому проценти за користУвання
кредитом нараховуються до дня повного погашення Заборгованостi включно.
товариство залишае за собою право зменшити розмiр нарахованих процентiв в односторонньому порядку. Зазначене

право розповсюджуеться викJIючно на платежi за користрання наданими Товариством коштами за,Щоговором та на

платежi, пов'язанi з обслуговуванням та надантUIм таких коштiв, та не розповсюдж}.ютъся на зменшеннrI фактично
отриманого Позичальником кредиту.



;

2,9, За бажанням Пози.Iальника може передбачатйсь дострокове погашення фiнансового кредиту таlабо внесецня

плати за користувапНя ним на пiпьговиХ умовах, ТовариствО il{ox(e окремо установити правила визначення випадкiв,

колI,I позиtlальник може скористатися такою моrrtливiстю.

Позичальник ма€ право достроково повернуги кредит i сплатити процеIrти за користраЕня щредитQм. Надходження

на рахуноК ТоварЙства грошовлrХ пошii" вiд Позичальника в достатньому обсязi для сплати Заборгованостi е

наJIеяtниМ виконанняМ зобов'язання Позичальника за.Щоговороtrl. В такому випадку договiр припиняе свою дiю з

дати зарахран}UI грошових коштiв на поточний рахунок Товариства,

2,10. Позиsальник N"{ас право У будь-який час протягом строку дiТ.Щоговору достроково повернути ч_l:тиЕу кредиту,

у такомУ випадку' пiсля зараХуваннЯ .ро*о"r* коштiВ на поточниЙ рах}ноК Товариства, Графiк розрахункiв

автоматичнО коригустьсЯ в частинi визначенIUI залишкУ суми кредиТу i процентiв.за користуваншI кредитом,

Процеrrтлr за користраннrI грошовими коштами у такоМу випадку нараховуються тlльки на суму несплаченого

кредиту.
2.11. У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненнi кредиту не отримЕtло достатню ср{у коштlв для

цогашенIUI ЗабЬргованостi в повному обсязi за перiод фактичного користування кредитом, договiр продовжуе свою

дiю на ранiше .rЬ.од*"""' )д,{овах, при цьому пiсля зарахрання грошових коштiв на поточний рахунок Товариства,

iрафiк'розрахlъкiв автоматично коригуеться, в часш,tнi визначення зzlлишку суми кредиту i проuентiв за

корист}Еання кр едитом.
2.12,У випадку, якщо кредИтний договiр укладениЙ без застосування iнформацiйно-телекомlтriкацiйноi системи,

позичальник мас право iнiцiювати пролонгацiю дii Щоговору та подовжити строк повернення кредиту звернувшись з

таким запитом (Заявкою) до Товариства письмово. У випадку згоди Товариства, мiж Позичальником та Товариством

укладаетъся додаткова угода до ,щоговору про продовження строку дii,щоговору на ),ц\4овах, узгоджених сторонами в

такiй додатковiй угодi .

2.|2.1. У випадку, якщо кредитний договiр укладений за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем

вiдповЦно до ,r.З.S.t. ц"i Прuurо, Позичальник, за допомогою особистого кабiнеry, мас право iнiцiювати

пролонгування дii ,Щоговору та подовжити строк поверЕення кредиту, обравпrи один з наступних процед}р

liролонгацii строку повернення кредиту:
дl <сплатитй вiдсотки>. За цiею процедурою Позичальник зобов'язаний не пiзнiше останнього дня поверненця

кредиц, визначеного .Щоговором, у повному обсязi сплатити HapaxoвaHi проценти за користування кредитом та

tlовiдомитИ ТовариствЬ через^ОсобИстий KabiHeT про бажаНIш продовжИти строК дii,ЩоговорУ. У такому разi мiж

Позичальником та Товариством }кладаеться додurпЬ"u угода до .Щоговору про продовження строку дii Щоговору на

)д4овах, узгоджениХ сторонамИ в такiЙ додатковiЙ угодi i на новий сц)ок, що не перевищуватиме 30 (тридцять)

календарних днiв.
Ь) <ЛригостИ CashUp кавою). ЗгiднО цiсi процедlри Позичальник за подовження строку поверненн,I Заборгованостi

сплачуе Товариству комiсiю у розмiрi, "*u 
.*.йrь вiд обраного BapiaHry. Обравши таку процед}ру пролонгацii,

Позйальник у Особистому Кабiнетi вiдмiчае один з двох наступних BapiaHTiB:

- пролонгацiя на 7 (ciM) днiв - комiсiя складае 60 (шiстдесят) гривень;

- пролонгацiя на 15 (п'ятнадцять) днiв - комiсiя скJIадае 120 (сто двадцять) гривень;

.noury. вiдповiдно обраному BapiaHTy комiсiю та повiдомляе Товариство про бажаттня продовжити строк д11

,Щоговору. У такому фзi, мiж По."ruо"""ком та Товариством укJIадасться додаткова угода до ,Щоговору про

продовжgнIIJт строку дii.Щоговору на умовах, узгоджених сторонами в такiй додатковiй угодi i на стрOк, згiдно

обралого BapiaHTy.
Z,|Z.Z.,Щодаткова угода про продовження строку дii.Щоговору }кладаеться сторонамИ в порядку, встановленОму длЯ

укпадаЕня ,Щоговору. Позичальник ма€ право неодноразово iнiцiювати продовженнlI строку дii Щоговору

(пролошачiю). Товариство мас право вiдмовити Позичальнику в продовженнi строку дii ,щоговору та вимагати

no""prar"" Заборгованостi у строки, встановленi,щоговором, якщо матиме пiдстави вважати що Заборгованiсть не

буде повернуга вчасно.
Z.rЗ. При dезготiвковому перерахуваннi грошових коштiв Bci фiнансовi ризики, що пов'язанi з затримкою в

uадходженнi коштiв на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

2.14, У випадку неповерненн" Поз"*urr"""*о, .rоз"*", наданоi у тому числi на умовах фiнансового кредиту,

Товариство мас право ,дiй"""* безспiрне списання грошових коштiв з банкiвського рахунку Позичальrшка для

tIовного погашеншI Заборгованостi або прийняти у заставу майно та реалiзувати, у вiдповiдностi до чинного

законодавства або вчинити iншi дii, передбаченi чинним Законодавством Украiни, з метою IIовного погашення

фiнансового кредиту.

3. )ЛМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРIВ З КЛI€НТАМИ
З,1, ВИносипи з приводу наданшI грошових коштiв у позику, в тому числi на ylvloвax фiнансового кредиту (далi -
фiнансовi nocoy.rnj мiж iовари.ruой ,u Клiентамр/позичальниками визначаються на договiрних засадах, шляхом

1*оuдur"",Щоговорiв, якi мають мiстити визначенi законодавством умови, обов'язковi для такого виду,Щоговору,

i,2, Нuдurrо фiнансових кредитiв здiйснюеться на умовах ix платностi, cTpoKoBocTi та повороттlостi, шJuIхом

безготiвкового перерахування грошових коштiв у "uцй"-u"iй 
валютi Украiни на банкiвськi рахунки Клiентiв або

надаЕнЯ iM грошових коштiв у готiвковiй формi.
З.2.1. ,Щоговори про надання фiru"aо"о.о *р.д"rу, якi 1кладаються Товариством.з метою надання фiнансових посJý,г

гtовиннi мiстити HacTlTHi }мови:
. нtlзву документа;
. найменування (назву), мiсцезнаходженнrl (адресу) та рсквiзити Товариства;

. ,rрi."rЙ., iм'я i по батьковi фiзичноi особи, яка отримус фiнансовi послуги, та i"i мiсце проживання (адресу);

. предмет,щоговору - найменування фiнансовот операцii, тип кредиту (кредит щредитна лiнiя, кредитування

рах}нку тощо), мета отримання кредиту;



о

a

загальниЙ розмiР т{аданогО кредитУ (розп,tiР наланоi' i|lir+ансовоi' послуги (розмiр dliнансового активу) у
гроlIIовому виразi;);
порядоК та уl\.{овИ наданнЯ кредиту, cTpoK}I розраху{кlв;
TepMiH у яктлЙ 'I'oBaplTcTBo зобов'язане налатИ фiнансовиЙ кредит а Позичальник його повернугri (строк дii

договору), порядок змiнl{ i припинсння дii договору;
необхiднiсть укладецня договорiв lIIодо додаткових IIи супутнiх послуг TpeTix осiб, пов'язаЕlIх з

отриN.{анняN{, обслуговуван}lяN{ та повернецI{яNl кредиту (за наявностi);

процентна ставка за кредитом, i1 тип (фiксована чи змiнювана), tторядок ii обчислення, у тому числi порядок

змiни. та сплати проttентiв;

реальна рiчна процентна ставка та загальна BapTicTb кредиту для спожиRача на дату }кладання договору про

ьпояtивчий кредит iз зазначенням ycix припуцень, використаних для обчислення такоi ставки;

права та обов'язки CTopiH за,Щоговором про надання фiнансовоТ послуги;

вiдповiдальнiсть CTopiH за порушенIIJI умов договору (невиконання

flоговору);
пiдтвердя<ення, ознайтопrлсння клiента з нормапти ч, 2

дерх(авне рсгулювання ринкiв фiнансових послуг),

споrкивачiв>, закону "Про споrкивчс кредитування",,

порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання кредиту,

фiнансового кредиту;

порядок дострокового повернення

. видИ забезпеченНя ЕадаЕогО фiнансовогО кредиту (якщо наданlrя фiнансовоi цослуги

отримаЕня забезпечення);

передбачають }мови

iHTrli 1мови за згодою cTopiH;
пiдписи cTopiH ,Щоговору про надання (liнансового кредиту (у тому числi здiйсненi

передбаченому законодавством про електронну коп,rерчiю);

порядок повернення кредиту та сплати процентiв за користрання споживчиN{ кредитоN{,

кiлькiстЮ платежiв, iх рЪзмiром та перiодичнiстю внесення, у виглядi графiка платежiв;

r iнформацiя прО наслiдкИ простроченНя виконаннjI зобов'язань зi сплати платежiв, у
неустойки, процентнот ставки, iнших платежiв, якi застосов}тоться чи стягуються

a

a

a

a

або неналеяtне виконання умов

cTaTTi 12 Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та

полояtеннями Закону Украiни <про захист прав

в порядку,

включно iз

тому числi розмiр
при невиконаннi

'a

зобов'язанця за договором про споживчий кредит;

. вiдомостi щодо наданнrI Клiснry до укладення договору iнформацii, визначеноi'ст. 9 Закону Украiни <Про
, споживчекредитування).

З,2,2. Позика у томУ чиспi на умовах фiнансового кредиту може надаватись Товариством, якщо це обумовлено

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

З.З. Оформл."r" i 
""дu"а 

позики у тому u""ni 
"u 1-b"ui фiнансового кредиту Позичальнику можлива rмше пiсля

здiйснЁння його iдентифiкацiт, верифiкацii та вжиття iнших заходiв вiдповiдно до законодавства, яке реryJIюе

вiдносини у сферi зu.rобi.u""" та протидii легалiзацii (вiдмиванню) дохоДiВ, ОДеРЖаНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,

фiнапсlъанню тероризму та фiнансрu"о. роrпоuсюдження зброi масового знищецня (якщо iнше не передбачено

з,жонодtlвством). IдентифiкацЬ 1верифiкацiя) Кпiента проводиться вiдповiдно до внутрiшнiх Правил верифiкаuii та

iдентифiкацii ItлiентiВ вiд.rовiд"иМи- працiвникшrли Товариства або iншим способом визначеним внутрiшнiми

Правилами верифiкацii та iдентифiкацii Товариства,

зз. Для ол.р*uпо фiнансового кредиту Позичальrп.rк звертасться до Товариства iз вiдповiдною заявою (у тому

""rni 
.u допоrо.оa iнформачiйно-i"пеооrуriкацiйних систем), повiдомляе необХiДНi ОбОВ'ЯЗКОВi ВiДОМОСТi Та НаДае

за необхiднiСтю офiцiйнiдокументИ (або засвiдЧенi в устанОвленомУ порядкУ ix копiй), чиннi (дiйснi) на момент Тх

Т]i?lif;.*-ьник для отриманнJI позики у тому числi на умовах фiнансового кредиry наДаС ТОВаРИСТВУ НаСТУПНi

докуN{енти (вiдомостi) :

. зzulву на iм'я Товариства на одержаншI фiнансового кредиту;

. паспорт цромадянина Укратни;

. реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв Украiни (або iлентифiкацiйниЙ номер згiдно з

ЩержавниМ р".arро' фiзичнlтХ о"iб - .rоur"икЬ податКiв та iншиХ обов'язкових платежiв) або серiю та

номер пасПорru 
^.роr"uдянина 

Украiни, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийтtяття

рессфацiйнО- "оrЪрu 
облiковоi oupr*" платника податкiВ УкраiнИ (номер паспорта громадянина Украiни,

що не мiститъ безконтактного електронного носiя);

r аIIкOту позиIIаJьника за встановJIеною формою;
. дпя придбання ToBapiB через торгову мережу - рахунок-фактуру або будь-який iнший документ, що

rriдтверджуе BapTicTb,о"uД" i в якому зазначено пок}шця за рахунком-фактурою (позичальника) а також

пiдтверджустъся поставка товару клiснтовi.

IIри необхiдноЪri, ia вимогою Товариства, позичальник (Клiснт) повинен додатковt надати Настl,пнi документи:

. документ, що пiдтверджус наявнiсть постiйного мiсця роботи у фiзичноi особи;

r довiдка про заробiтну плату;
. письмоВий розрахунок погашення кредиту (економiчне обгруятування);

. iншi док}менти на розсуд товариства, необхiднi для прийняття рiшення стосовно надання кредиту

позич€lльнику;
3,4.2, Перелiк вiдомостей, якi можуть бутrт запитуванi Товариством у ПозичаJьника:
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. ПрiзвиIтIе, iм'я та по батьковi,
о Щату ЕароджеЕlня;

r l{oMep (та за наявностi - серiю) паспорта громадянипа Украiни (або iтrrrrого док}мента, тцо посвiдчус особу та

вiдповiдно до законоДавства Украirп,r пложе бlтлт використаниI\,I на територii Украiни для )/клалеЕня

правочиrriв), дату видачi та орган, tцо його видав,

о Ресс,грацiйвиiл Tlotvtep облiковоi KapTKlI платника податкiв УкраТни (або iдентrr(lirсацiйниii нопlер згiдно з

!,ер;кавним рaaarроп,t (liзичних осiб - платникiв податкiв та iнrпих обов'язкових платеrкiв) або номер (та за

наявностi - серiю) паспорта гро]!Iадянина УкраТни, в якому проставлено вiдптiтку про вiдпlову вiд прийняття

ресстрацiйноГО Ho1\tepa облiковоi картки nnur""*u податкiв Украiни чи номер паспорта iз записом про вiдмову

вiд прийнятr" рa..rрuчiйного номера облiковоi картки платника податкiв Укратни в електронному

безконтактному Hoci;
. Вiдомостi про фiнансовий стан Клiснта та змiст його дiяльностi;
о Нале;rtнiСть Клiента або особи, яка дiе вiд йогО iMeHi, до нацiональних або iноземних публiчних дiячiв, дiячiв,

що виконують rrолiтичнi функцii в мiжнародних органiзацiях, або пов'язатtих з ними осiб]

о Мiсця проживання або мiсце фактичного перебрання в YKpaiHi (ycix даних щодо адреси мiсця проrкивання

iперебрання) Клiснтаl
о KoHTaKTHi номсри теле(lонiв, як п,riнiп,rlм, одIIн номер гIовинен бри вказаниri;

о /{aHi про зайняття або роботу (назва органiзацiт, посада, стах{, номер телсфону органiзаuii та безпосереднього

KcpiBHrrKa);
о Сiпrейний стан, кiлькiсть дiтей до 18 рiчного BiKy, iншi }триманц1;
r Номери телефонiв, як MiHiMyM, двох контактних осiб,

З.5. Укладення Щоговору про надання фiнансового кредиту здiйснюеться шляхом його пiдписаЕня сторонами, в тому

числi за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем. Пiсля пiдписання (або отримання Кредитодавцем

акцепту пропозицii вiд Позичальника за допомогою iндивiлуального одноразового iдентифiкатора для логоворiв, пдо
ФлцwrlrJ lryvllvJlrчrr !дл

укладаються за допомогою iнформацiйно-телекомlтriкацiйних "ч""у] Ц::::]|__т:_::::ч"Ч,*::л""тъ:i:iнI
наUуб4L NууIлуrапчr wJrJ

договору за допопdогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем здiйснюеться l I"j]iII:, "_T::::,:j'_::"*
3.5.2, йп.3.6. щтх Правил У рЪдакцiТ примiрногЬ договору, що с Додатком ]ф2 до цих Правил, Укладання договору

шJuIхом його пiдписа"нп Ъсобистим пiдписо, "a 
*aръa iнформачiйно-телекомунiкацiйнi системи здiйснюсться

вiдповiдно до гr.з.7. цих Правил та положень чинного законодавства Украiни у редакцii примiрного договору, що е

,Щодатком М3 до цих Правил. . r_ ____ _л__!___ ,,,i,л_,,ir_
З.5.1. Укладання Дого^вору tlpo надання фiнансового кредиту за допомогою iнформаuiйно-телекомунiкацйних

систем. УкладаннЯ ,ЩоговорУ про надання фiнаноового кредиТу за допомогою iнформаuiйно-телекомунiкацiйних

систем вiдбувасться.r"р". i"ar*y 
" 

Mepe*ii'Tep'cT (йогЬ мобiльний додаток) шляхом виконаннlI Позичальником

вiдповйногО uo.op"rry дii та приЙН"r."lu*ц..rrу) публiчноi оф:рти (публiчний договiр) Товариства,

з.5.2. У вiдповiдностi до положень статей взз,"6зi,64:,,644 ЩЙвiльного кодексу УкраТни, цi Правила та.Щоговiр,

який е невЦ'емноЮ частиноЮ Правил, *о оrrр"оaД"енi "а 
cйTi Товариства, е }мовами публiчного договору, згiдно

з якими Товариство зобов'язуеться перед фiзичними особами, якi приймрь (акцептують) цi Правила та Договiр,

цадавати послуги в порядку та на умовах, передбачених ци:,lи Правилами i.Щоговором. Пiдпиоанням (акцептранням

за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем) Щоговору фiзична особа засвiдчус (пiдтверлжус), що вона

безвiдзивно, повнiстю i безумовно приймае до викоЕанн" ""rо.' 
Правил, визнае ix невiд'смною частиною,Щоговору

та iй вiдомi yci вимоги Правил повнiстю. i,.д,лл"rотr._
з.6. Дтгоритм дiй Позичальника дJIя отримання фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-

телекомунiкацiЙних систем n__*__ лл i,,д,лл."оттi_
З.6.|, Реесу,tрацФ Клiенmа у СuсmеЛцi. .ЩлЯ отримання можJIивостi подати Заяву за допомогою iнформацiйно_

телекомунiкацiйноi системи, ЗаявниК мае пройМ процедУРУ реестрацii у Системi, зазначити реквiзити платiжноi

каржи та пiдтвердити використання цiсi платiжноi картки,

з.6.1.1. Процедура реестрацii Заявника у Системi пiредбачае введеннЯ КлiентоМ вiдомостей про себе у Систему

пiсля заповнення вiдповiдних полiв ресстрацiйноi форми, зазначення адреси електронноi пошти та паролю, що

використовУватимугься Клiентом для доступу/входу до_ свого особистого кабiнету, а також, у визначеЕих

Товариотвом вигIадках, завантаження iншоj i"6opruuii 
"еобхiдноi 

для ре€страцii та подальшоi iдентифiкацii Клiента,

КлiенТ зобов'язаниЙ вказатИ повнi, точНi'та досrоВiрнi данi. ЗаповнюючИ реестрацiйну форму, Клiснт у

вiдповiдносТi до роздiлУ 10 циХ Правил, надае своЮ згоду на передачУ ТовариствУ овоТх персонЕшьних даних та Тх

оЁроО*у r метою Ьцirr* фi"u""о"о"о стану Заявника та його спроможностi виконати зобов'язаrrня за договором,

3.6,|.2,ТоваРиство на власний розсуД мас правО визначати, видчIляти, змiнюватИ набiр, менюо випадаючi списки,

назви попiв ресстрацiйноi форми, що uurо""Йються/мають бути заповненi Клiснтами для ix реестраuii у Системi, а

також будь-якi пояснення, примiтки тощо до таких полiв,

з.6.1.з. Пiд час про*од*"""я реестрацii, Система може запитрати вiд Клiснта пiдтвердження використанIш ним:

- номеру телефону (стiльникового (мобiльного) зв'язку), зазначеного Клiонтом у полi реестрацiйноi форми, шJUIхом

введ9ЕшI у Системi коду з текстового повiдомленнЯ, Що автоматично надiйшпо на такий номер мобiльЕого

ТеЛефОНУ; 
TrTгr зязначена клiснтоl " користовуеться/використовратиметеся КЛiеНТОМ

- електронноi пошти, що зазначсНа КлiснтоМ при рсестрац11 та вИ 
,що мiстirть повiдомлення,

ддя доступу/входу до свого особистого кабiнету, шJUIхоМ пероходу за пперпосиланням

направлене Системою автоматично на таку ед9ктронну пошту,

з,6.|.4.ВЦомостi, зазначенi Клiентом пiд час проходження процедури реестраuii Клiента у Системi, вiдображаютьсЯ

в особистому кабiнетi до моменту BHeceHIuI до них вiдповиних змiн, Клiент зобов'язаний слiдкувати за

актуЕtльнiстю/дiйсцiстю вiдомостей про себе та наданих копiй (сканкопiйiфотокопiй) лоцтvrентiв, та у разi iх

змiни/втрати дiйсностi, приводити ix негайно (при першiй же можливостi) ло актуаJIьного стану (у вiдповiдностi до
,|



змiн Iцо вI{нлiкли). За вiдсутностi повiдомлення Клiспта про внесення зшtiп до йtогсl вiломостеli, ToBaplrcTBo буjIе
вважати вiдомостi про Клiсттта актуаJIт,ними до мо]\lеI{ту внесення вiдповiдних змiн Клiснтоп,r та/або до моменту,
коли Товариству стане вiлопtоло iнфорплаuiя lTpo зплiни з iнrпих джерел.
Товариство ма€ право затеJIсd)онуватлr Заявнику за телефонн[IN{ FIoMepoM, зазначенлiм в рссстрацiлiнiй формi, як лля

пiдтвердження повноти, точностi, достовiрностi зазначеноi при ресстрацii iнфорплацii, так i для отримання iнших
вiдомостей вiд Заявника, яка Товариство визна€ необхiдFIим.
З,6.1.5, LIa пiдставi данлIх, зазначених Клiентом та пiсля успiшного проходr(еЕня Bcix необхiдних KpoKiB в реестрацii,
iнформачiйна Система злiйснrос ре€страцiю Клiента у Системi та формуе для нього Особистий кабiнет.
З.6. 1.6. !ii, якi вiдповiдно до цих Правил таlабо }кладеного !оговору Molte чи зобов'язаний вчиняти Клiснт iз

використанням функцiоналу Особистого кабiнету, вважаються дiями, вчиненими Клiентом, пiд вiдповiдальнiсть
Клiснта та € такими, що породжують вiдповiднi юридичнi наслiдки.
З.6.1.7. Заресстрований Клiент N,rac право дост),.пу до свого Особистого кабiътету, шляхом використання но1\{ерУ

телефону/електронноi поruти та паролю, пIо були зазначенi ним у полях реестрачiйноТ форми при ресстрацiТ у
Систеплi. Клiснт несе вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки i здiйснення контролю за Даними, що
використовlтоться ним для його персональноТ iдентифiкацii у Системi, за паролем, IIIo використовуеться ниN{ Для

доступу (входу) до свого Особистого кабiнету. Клiснт зобов'язаний не передавати без дозволу Товариства TpeTiM

особаIчI данi, що використов}.ються ним для персональноТ iдентифiкацii у Системi таlабо для доступу (входу) ло
свого Особистого кабiнету, зокреN,{а, але не виключно пароль,
3.6, 1,8. Заресстрований Клiснт зобов'язаний:
- виконувати yci iнструкцiТ Товариства цодо забезпечення безпеки Особистого кабiнету;
- впевнитись у тому, тцо HixTo не бачить пароль, який використовусться Клiентом для дост},1]У (входУ) До сВого

Особистого кабiнету, у момент його введення/зазначення, та його у подальшому не зможе скопiювати/вiдтворити;
- не розкрива,ги, не надавати TpeTiM особам (у тому числi, але не виключно, Iпляхом роЗмiщенЕя у мережi IHTepHeT)

вiдомостей про свiй Особистий кабiнет та цароль що використовусться для доступу (входу) до свого Особистого
_ кабiнетч:
| - нс зал;сувати свiй пароль способом. шо с зрозумiлим TpcTiM особамl

- зберiгати вiдомостi про свiй Особистий кабiнет та пароль у недост}.пвому для TpeTix осiб мiсцi.
З.6.1.9. Товариство мас право обмежити, призупинI{ти чи закрити Клiенту доступ до Особистого кабiнетУ У
виключних випадках. до яких зокрема вiдносяться:
а) грубе порушенЕя зобов'язань, встацовлених цимц Правилами та,Щоговором;
б) наявнiсть у Товариства припущення чи пiдозри, що Клiснт приймас }л{асть таlабо с }^{асником потенцiйно
шахрайських таlабо пiдозрiлих дiй таlабо операцiй, або якцо особу було вiднесено До осiб, щО бУЛИ BHeceHi ДО

реестру терористiв та iнших peccTpiB, що забороняють спiвпрацювати з Клiснтом,
Рiшення Товариства щодо обмеження, призупинення чи закриття Клiснту доступу до Його особистого кабiнету

NIож}ть прийматися на пiдставi рiзних факторiв, про якi Товариство не мае обов'язку повiдомляти Клiенту,

3.6.2, ]lоdача заявкtt Сформувати та подати Заявку мас право заресстрований у Системi Клiснт без зазначення

рсквiзttтiв свост платirlсноI картки. Пiсля попереднього аналiзу крелитнот зсявки та отримання вiд автоматltзованот

скоринговоi системи позитивного рiшсння про моlкливiсть видачi йому кредиту, Клiснт надас номер свосi платiжноi

KapTKtI та пiдтверджус можливiсть Гi використання.
з.6,2.|. Супrу Кредиту i строк повсрненrш Кредиту Клiснт ма€ зазначLlти у Особистопrу кабiнетi самостiйно шляхом
вибору необхiдних значень (iз попередньо введених Товариством До СисТеN.{и лiмiтiв):
А) щодо суми Кредиту:
- за вiдсутностi на моплент формування Заявки тцонайменrпе одного випадку одержання i повернсння Позичальнrткопt

Кредиту Товариству - вiд 500,00 гривень до З000,00 гривень;
- за наявнOстi на момент формрання Заявки щонаймснше одного випадку одерхiання i повернення Позичальником

Кредиту Товариству - вiд 500,00 гривень до 10000,00 гривень.
HaToMicTb, N{аксимальна суп,rа Кредиту (лiмiт суми кредитУ), щодо одерп(ання якоi мае право подати Заявку той чи

iншrrй Клiснт, може вiдрiзняттtся залежно вiд повних факторiв, що визначснi внутрiшнiпtи нормативними

док}ъ{ентами Товариства. При чьопtУ Товариство не ма€ обов'язкУ повiдопtляти Клiснта про TaKi фактори i за яким

принципом/плеханiзмом ix впливу на вiдображеЕня у Системi (в Особистому кабiнетi) лiьriтУ сlми КРеЛитУ, ЩоДО

одержання якоi мае право подати Заявку тоЙ чи iншиЙ Клiснт;
Б) щодо строку повернення Кредиту- вiд 1 (одного) до З0 (тридцяти) днiв.
з.6.2.2, Пiсля вибору (зазначення) Клiснтом значень суми Кредиту i строку повернення Кредиту Система виводить

BapTicTb корист}ъанНя КредитоМ у грошовоМу виразi (сlму попередньо нарахованих процентiв за користування

Кредитом) i загальнУ суму дО сплатИ на датУ повернсння (виходячи iз припуutення, що Клiснтоп,t не буде здiЙснено

платежiв на користь Товариства ранiше останнього дня строку повернення Кредиту, та Клiснт виконас обов'язок iз

повернення Кредиту без простроченrrя), обрахованих виходячи iз обраних (зазначених) Клiснтом значень суми

Кредиту i строку повернення Кредиту, а також ввелених Клiснтом додаткових даних (у вlтпадку ix введення), до
якliх, наприклад, моя(уть вiдноситись Промокод.
3.6.2..з. Пiсля заповнення Bcix пlтrктiв Заявки на отримання Кредиту Клiснт отримае Паспорт кредиту, який с

невiд'епtною частиною .Ц,оговору та в якому вiдображена вся найважливiша iнформацiя для Клiснта, та на пiдставi

яких ТовариСтво видаС QliнансовиЙ кредит. У випадку, якщо за )^,{овами !оговору, вiдповiдно до ч,2 ст.3 Закону
ykpaiHrr <про спояtивче кредитування), на такий ,щоговiр не розповсюдхсустьсi дiя цього Закону (зокрема, aJIe не

виключно, якщо загальний розмiр кредиту не rrеревищус однiсi мiнiмальноi заробiтноi плати), Паспорт кредиту

Nroжe не формуватися, а найважливiша iнформацiя для Клiента вiдобрах<асться у Особистопlу кабiнетi Клiента i

зазначаеться у TeKcTi (1мовах) самого ,Щоговору.
З,6,2.4, !ля подачi Заявки Клiснт п,тае пiдтверлити ii у свосму Особистопtу кабiнетi шляхом натискання вiдповiлноТ

кнопки. Пiдтверлrкення Клiснтом Заявки означае:



- подачу Клiентом Заявки на розгляд Товариству;
- пiдтвердя<ення I(лiсttтопt лостовiрностi. To,1HocTi. прсвдивостi, дiйсностi та актуальностi tta мопtент пiдтвердrlссння
Заявки вiдомоотеr"r, rцо мiстяться в Особистому кабiнетi, та наданих копiii (сканкопiй/фотокопiй) докlмеr,tтiв;
- розуN{iння Клiентом того, що зазначення в Особистому кабiнетi та нада}tих недостовiрних таlабо неточIlлlх, таlабо
неправдивих, таlабо rlедiйсних, таlабо нсактуальнI,Iх на I!{oI{eHT пiдтвердження Заявки вiдоп,rостей/копili
(сканкопiй/(lотокопiй документiв), може прLlзвести до притягнен}lя Клiсttта до llивiльноi, алплiнiстративтrоi таlабо
KptlM iнальноi вiдповiдальt rocTi:
- прийняття Клiснтом зобов'язання негайно (при перrпiй х(е можливостi) приводитtl вiдомостi, зазначенi в

Особистому кабiнетi, до актуального стану (у вiдповiднiсть до змiн, цо виникли), у разi виникнення будь-яких змiн

у таких вiдомостях; а у разi неN{ожливостi негайно привести вiдомостi , зазначенi в Особистому кабiнетi, то негайно
повiдомляти про зазначеннi змiни Товариство за контактниN,I номером, з подальшим представленням iнформацij, що
зшtiнилась.
- прийняття Клiснтопr зобов'язання нести цивiльну, адмiнiстративну таlабо кримiнальну вiлповiлальнiсть у разi
зазначення в Особистому кабiнетi та наданих недостовiрних таlабо неточних, таlабо неправд}Iвих, таlабо недiйсних,
таlабо неактуальних на момент пiдтвердження Заяви вiдомостей / копiй (сканкопiй/фотокопiй) документiв;
- розумiння та пiдтвердження Клiснтом того, що Товариство залишае за собою право звертатися до будь-якоi особи,
вiдомоi або не вiдомоi Клiснту, iнформачiя вiд якоi, на думку Товариства, можс сприяти в прилiняттi рiшення щодо
видачi Кредиту Клiснту або щодо вiдмови вiд такоi видачi.
- Клiснт надас свою згоду на обробку, збiр, передачу cBoii персональних даних до Бюро Кредитних Iсторiй та iнrших

органiзацiй незалеяtно вiд форми власностi у разi потреби.
З.6,2.5. При кожному входi до Особистого кабiнету Система може автоматично запитувати у Клiента вiдопrостi
(наприклад, щодо найблия<чоi плановоi дати виплати Клiснту заробiтноi плати/доходу у грошовiй формi та iilйого
с).ми, та або не змiнилась iнформаuiя шIо подавав Клiснт при заповнення заявки), без зазначення/оновлсння
Клiснтом яких не зможе сформувати i подати Заявку.
3.б.3. ГIрuйlвп,ппя TclBatэttclпrlclll рiulення..Щля прийняття Товариством рiшення щодо надатlня (видачi) КлiснтУ
Кредиту або щодо вiдмови вiд надання фiнансових послуг, Клiснт гIовинсн подати на розгляд Товариству Заявку

разом з вiдопtостяr,пr (iнформацiсю) про Клiента та у разi необхiдностi вiдповiдними докуNlентами (копiями

докуплентiв). ПрrtйматочлI Заявку до розгляду, Товариство не берс на себе зобов'язання надати Клiснту кредит.
3.6.З.l. Товариство в особi уповноваженоi на те особи, та або iншими способаN,Iи визначеними внутрiшнiми
Правилаtлtи iдентифiкаuii та верифiкацii Клiснта, на пiдставi поданих Клiентом Заявки, вiдомостей (iнформацii) та

докутrtентiв (копii докуллентiв) приЙмае рiшення про можливiсть встановлення з таким Клiснтом дiлових вiдносин.
Товариство не встановJlю€ дiловi вiдносини з фiзичними особами, яких включено до перелiку осiб, пов'язаних з

провадженням терористичноi дiяльностi або щодо яких застосовано мЬкнароднi санкцii,
З.6.3.2. Якщо в процесi аналiзу заявки на видачу кредиту вL{JIвлено особу яка вiднесена до кола осiб, пов'язаних з

провадженням терористичноi дiяльностi або щодо яких застосовано мiх<народнi санкцiТ, Товариство ЗгiДно з

l1оложеннями чинного законодавства повинно повiдомити про це правоохороннi органи та органи ФiнмонiторингУ
УкраТни.
3.6.3.3. Пiсля подачi Клiентом Заявки, Товариство здiйснюе ii розгляд на предмст N,Iожливостi }класти .Щоговiр iз
Клiснтопt та надання (видачi) йому Кредиту.
З.6.З.4. У разi, якщо пiсля розгляду Заявки Товариотво ввах(ае можливим укладенюI ,Щоговору та надання (видачУ)

Клiснту Кредиту на умоRах, передбачених .Щоговором та Правилапtи, Товариство через Систему пропонУс Клiснту

укласти (пiдписати) .Д,оговiр.
З.6.З.5. У разi, якщо пiсля розгляду Заявки Товариство не вважае N{ожливим укладення [оговору та надання (видачу)

Клiснту Крелиту, Товариство повiдомляе Клiснта через Систему про вiдхилення/нсзадоволення Його Заявки.
Вiдхилення/незадоволення Заявки означас вiдмову Товариства вiд видачi Кредиту за такою Заявою. Вiдмова в

наданнi кредиту т!{ожлива. в тому числi, у таких випадках:
- BiK Заявника тlа момент заповнення Заявки менше 18 poKiB;

- кредитна iсторiя Клiснта не вiдповiдае вимогам внутрiшrтiй полiтицi ToBapllcTBa;
- при заповненнi Заявки вказанi нелостовiрнi та/або помилковi данi (вiдоплостi);

- в iнших випадках, передбачених внррiшньою полiтикою Товариства.
3.6,3.6. Товариство iнформус Клiснта про прийняте за результатами розгляду Заявки рiшення щодо видачi КредитУ
черсз сIvIс-повiдомлення Еа контактний телсфонний номер та/або через електронний лист на адресу електронноi
пошти, зазначенi у Заявцi. У влrпадку прийняття рiшсння про наданtlя Кредиту, Еа електронну пошту, зазначенУ в

Заявцi, надсила€ться лист з гiперпосиланням на Особистий кабiнет клiента, ле зберiгасться копiя електронно]-о

дOгOвору.
З.6.З.1 . За затримку в надходжеЕнi повiдомпення про прийняте рiшення, спричинеЕе гlроблемами в роботi
елсктронних та телефонних служб i cepBiciB, операторiв зв'язку чи провайдерiв, Товариство вiдповiДальностi не

несе.

3.б.4. Уклаdаrпя Доzовор_у. flоговiр укладасться шляхом пропозицii однiсi сторони (Товариства) укласти .ЩоГовiР i
приilняття пропозицiТ (акцепту) другою стороною (Клiснтоп,I). Укладення Щоговорiв, додаткових }тоД До них
вiдбрасться в Системi iз використанням електронних пiдписiв cтopiн цих правочинiв у вiдповiдностi до ЗаконУ

УкраТни <Про електронну комерцiю>, Цивiльного кодексу УкраТни, iнших нормативних aKTiB законоДавства

Украiни.
3.6.4.1. Товариство через Систему (шляхом розмiщеЕня док}менту .Щоговору в Системi) робить Клiснту пропозиuiю

укласти .Щоговiр, текст якоТ включево до докуNlенту Щоговору. ,Щоговiр стас доступним в Особистому кабiнетi
Клiснта для ознайомлення та присднання до його умов пiсля розгляду Товариством Заявки.



з,6,4,2, Перед пртtсднання]\,{ до f,оговорlr Клiснт зобов'язаний ознайоп,lитl,тся з умовами /{оговоtrlу та Правилапtи.Якrцо Клiснт не згодr:trii з )д,{оваNIи Щоговору таlабо Правиламтл i вважае у-о"" i;"py або Правил TaKrTNrI]! III. €ЯВНО ДЛЯ tlЬОГО ОбТЯrТtЛI'IВ'IМИ, КЛiеНТ Ее ПОВИне}I вчI{тlяти дiТ, спрямоваFIих на укладення та викоЕання щоговору.з,6,4,з, Пiсля присдrrання Клiснта до !оговору, Bci умови Договору е обов'яЪковлIми для виконання 1-овариством iIfuicHToM, Клiснт прIlедну€ться до запропоIlованого ffоговору, Правил в цiлоплу, Клiен.г не може запро11оIтувати своТуlttови {оговору.
З,6.4.4, Вiдповiдь Клiснта про cBolo повну,обiзнацiсть та згоду з yciMa iстотними умовами {оговору i прийняття(акцепт) пропозицii Товариства )класти !оговiр надаеться'Ь'""о, натискання Клiентом кнопки <З }rvовамидоговору згодний> пiд текстом {оговору у Особистому кабiнетi_тu ,iд.,".оt rо До.Ь"ору електронним пiлписом(iндивiдуальНим одноразОвим iдентифiкаiором) у вiдповЦнОстi до Закону Украiни .фо .n.*..po'Hy комерцiю>. Прицьому одноразовий iдентифiкатор передаеться Товариством як суб'сктом еоекйц"оi korurepuii, що пропоцуеукласти !оговiр, Клiснту у текстовому повiдомленнl засобом р}.(омого (мобiльного) зв'язку на заначений (наМОМеНТ НаПРаВЛеННЯ ПРОПОЗИЦii ТОВаРИСТВа УКЛастrl !оговiр (ферти)) Kni.rronn у сво€му оообистому кабiнетiНОП'tеР ПlОбiЛЬНОГО ТеЛе(lОНУ (ТеЛефОННИй НОм_ер мобiльного (рухомого) зв,язку), ,u додu.r.." (присднусться.) доелектронногО повiдомленНя вiд КлiенТа як особи, яка прийняЛu'.,ропоarrцi' To"upu.r"u укластИ {оговiр (оферту). Змоменту отримання Товариством такоi вiдповiдi (акцепту) f;оговф вважасться уоr"о.""r,З,6,4,5. Приймаючи (акцептуючи) пропозицiю Товариства укласти lJоговiр, Клiснт:- погод''(устЬся на передачу йомУ засобамИ р}томого (мобiльного) ."'".*у, на зазначений у Системi (у Особистомукабiнетi) номер телефону, та отримання 

"iд 
iЬварисr"u, оо*ф*Ъвого iдентифiкатора;- погодхtусТься використовувати електронний пiдпис од"орurо""' iдa"r"фi*urЬрЬ, дr," пiдписання/укладенняffоговорiв, додаткових угод до них;

- пiдтвсрдrкУе, що визна€ положення Закону Украiни <Про електронну комерцiю>, Щивiльного кодексу Украiни,iнlttих aKTiB законодавства Украiни, якими допускасться вчиЕення електронних правочинiв, правочинiв в письмовiй(слектроннiй) формi, укладсння електроннрlх договорiв, використанця електроЕного пiдпису (зокрема, електронногопIдпису одноразовим iдеrrтифiкаторопr);
- погодя(уеться з тиi\{' щоб Товариство використовувало вiдомостi про цього, що мiстяться у Системi (вiдобраrкенi уйого особистому кабiнетi), для }кладання з ним !оговору таlабо додатковоi у.оо" до !оговору, створенняелектронного пiдпису, а такох( вчицення iнших дiй у iистемi; '
- ПОГОДЖУ€ТЬСЯ З ТИМ' rЦО ПiД ЧаС ВИРitПеННЯ СПiРНИХ ПИТань uiд*rоa"о уклалення .Щоговору, додаткових }тод до нього,вlдносно використання та накладенЕя електронних пiдписiв сторонами цих правочинiв, данi, що мiстяться у Системi
!О_,9бl..оrУ кабiнетi) та наданi Товарист*оМ, маютЬ перевагУ над iншими даними;з,6,4,6, Пiдтвердх<еНняпl пiлписання (акцептрання) лоiо"ору клiенто, е використання нLтп.{ електронного пiлписуодноразовим iдентифiкатором як аналога власнор)л]цого пiдпису Клiецта при укладеннi договорiв таlабо здiйсненнilнших правочltнiв клiента з Товариством, iнформацiя про що зберiгасться у Товариства з вiдповiднипtи засобаш,tизахисту,
з,6,4,1 , У разi, якщо Клiснт вiлхилив пропозицiю Товариства укласти.!оговiр (оферrу) або не приЙняв (неаКЦеПТ}ЪаВ) ТаКУ ПРОПОЗИЦiТО ДО ЗаКiНЧеННя строку ii дii, вказаного у цiй пропозицiт, подана клiентом заявкавважасться анульованою, тобто такою, що втратила чиннiсть, i укладення {оговору та видача Кредиту за якою снеможливими.
з,6,4,8, Анулювання Заявки не позбавляс Клiента права подавати iншi Заявки, зокрема, але не виключно, на тих жесамих умовах, шо були передбаченi Заявкою, яка ввах(асться анульованою,
з,6,4,9, За бах<анняМ ПозичальнИка, яке визначастьсЯ у йогО ОсобистомУ Кабiнетi або за письмовим запитоil{,Кредитодавцем на його адресу може бlти надiсланий ДоЙ";р 

" "-еровому виглядi.3,б,5, Вudача Kpei)bп,tty, Товариство надас (видае) Кредит Поз"чальнику шляхом перерахування грошових коrптiв найого банкiвський рахунок, операrliТ за яким можуть здiйснюватися з викор!Iстанням платiх<но'i картки, реквiзити якоТзазначенi Клiснтом у платiяtному фреймi о.Бб"с-го кабiнету та яка визначена Клiснтопл у якостi основноiплатiжноi картки, За видачУ кредитУ за допомогою Системи клiентУ нараховуеться одноразова плата (комiсiя), якавключаеться до загальних витрат за кредитом i враховусться при розрахунку реальноi рiчноi процентноi ставки закредитом.
3,6,5,1, У разi, якщо у платiжному фреймi зазначенi реквiзити одноI платiжноi картки, така платiжна карткави]начастъся У якостi основноi платiжнот картки. Якщо У платiжному dlрсймi ,r.rnu"ani 

реквiзити двох чи бiльшоiкiлькостi платirкних карток, Клiснт через Оьобистий кабiнет визначас з них ту платiжну картку, яка € основноюплатiлtною карткою, При цьому, за потреби, Клiснт мае r,раво ,rl"o"ur" через Особистий кабiнет платiжну кар,гкуяка е основною платilкною карткою.
з,6,5,2, Зазначене Клiентопt реквiзитiв платiжноi картки у платiжному фреймi означас, Що Клiснт мае правовикористов}tsати таку платirкну карту для одержання Кр"д"iу, погашення заборгованостi за укладеним {оговором,здiйснення iнших оплат' розрахункiв' передбачени" ц"r' Прu"rrпоr" таlабо укладениN{ !оговором. Усявiдповiдальнiсть за неправомiрне 

- 
використання платiжнот картки (зокрема, але не виключЕо, за зазначенняреквiзитiВ платiх<ноi карткИ в гr,tатiжноМу фреймi) по*подu.."iя на Клrснта, який використовуе таку платilкнукартку.

3.6.5.з, Товариство зобов'язане видати (надати) Клiенту Кредит вiдповiдно до }мов, передбаченлж ,Щоговором, rцоутладений MiTt Клiентом i Товариством,
J,6.б. обсл.чzовуванttя ДozoBotэy. Використання Системи (Особистого кабiнету) доi"о,"."о KpiM Товариства такожiapeccTpoBa'I'M КлiснтаМ у вiдповiднОстi до полоЖень укладенОго ,ЩоговорУ (додаткових угод до нього), цих Правил'а iНШИХ BHYTPirrTHix ДОКУМеr+ТiВ ТОВаРИства, прийнятих для врегулювання окремих питань функцiонування]истепtи.

,6,6,1, Клiснтмас право використовувати сервiси (опцiт, фунцiонал) Системи iз урахуванням наявних технiчних таrункцiональних можливостей (опцiй, механiзмiв,'rроц..i", .r;;;rур", режишлiв, процедур), у вiдповiдностi до
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-
ПеРеДбаЧеНИХ ЗаКОНОДаВСТВОi\'r УКРаТ}{И, УкЛаденIIN,т Договором (Iiого лодаткових угод), цих правил обов,язкiв,обплеrкень таlабо заборон.
з,6,6,2, Обпlеrксння, прlIзутIиЕrення чи закриття Клiсlлту доступу до його особиотого кабiнету, або збiйт/несправностiв роботi Системи, Iцо призвелll до позбавлеIl}Iя Клiента доступу до Особистого кабiнету чIл до обмеrкення
фУНКЦiОНаЛУ ОСОбИСТОГО КабiНеТУ, tlе звiльняrоть Клiсллта вiд виконаrrня зобов,язань за }кладеним щог<lвором тавiдповiдальностi за iх поруttення.
3,6,6,3, Товариство мае право з власно iнiцiативи iнформувати Клiснта про наявну у ньогозаборгованiсть/прострочену заборгованiсть, про строк, Iцо залишився для повернення Кредиту вiдповiдно доукладеного .Щоговору (з урахуванням додаткових угод, якщо TaKi укладенi), .,ро 

"u.пiдп, 
пор)лlIення 1a,roB f{оговору,про iншi питання щодо виконання взятих Клiентом зобов'язань за.Щоговором (його додаткових угод) i цих Ilравилбудь-якиМ способом, у будь-якiй формi та у будь-якiй час, зокрема, ыIe не виключцо, шляхоl\1; розмiщеннявiдповiдноi iнформаuiт в особистому кабiнетц вiдправлення вiдповiдних повiдомлень за допоl\{огою електроннотпошти (e-mail), служби коротких повiдомлень (sms-повiдомленя), служби мультимедiйних повiломлень (mms-повiдомленНя); вiдправЛення листiв, звернень, заяв поштою таlабо *ур'aро,r, ,u uopa.y Клiснта, телефонранняКлiснту тощо.

з,6,6,4, Клiснт мас право ознайомлюватись iз tIоточним станом свосi заборгованостi по }кладеному !оговору (йогододаткових 1т-од) у сво€му Особистому кабiнетi.
3,7, Укладання fiоговору без застосрання iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи вiдбуваеться на пiдставiподаноТ Клiснтопr ЗаявкИ за результаТами iдентифiкацii (верифiкацii) та оцiнки кредитоспромоя<ностi Позичальника,цJляхом пiдписання Сторонами !оговору у письмовiй Форri ty nunapo"ory виглядi) в порядку, визначеноi\4у
цивiльним законодавством Украiни з урахуванням особливостей, визначених tIим роздiлотr,r Правил,
До пiдrrисання сторонами Щоговору Irро надання грошових коштiв у позику, у ,оrу числi на }мовах фiнансовогокрсдиту, Товариство повiдомляс Позичальнику iнфърмачiю, зазначену у Паспортi кредиту. Щоговiр про наданнягрошовиХ KoTiB У позику, у томУ числi на умоваХ фiнансовогО кредитУ може буги пiдписаний сторонами договоруt' 9:: t:О'r"'ННЯ ПаСПОРТУ КРСДИТу i повiдопtлен", .*ru".roi в ньому iнформацii, у випадку, якщо за }.мовамидоговорУ на ньогО не поширюСться дiЯ ЗаконУ Украiни <Про споrкивче кредитуванця) (вiдповiдно до частини2cTaTTi З Закону).

3,8, ПогашеНня фiнансового кредитУ та внесення плати за корист}ъаЕня ним здiйснюсться у вiдповiдностi ло уп,tов!оговору.
погашення фiнансового кредиту та внесення плати за користування ним проводиться грошовими коштами вготiвковiЙ та безготiвкОвiй формаХ або iншим чином, як передбачено чинним законодавством УкраlЪи,3,9, У разi пор},шеннЯ умов ЩоговОру, у томУ числi У poai *"*ор".тання фiнаНсового кредитУ не за призначенням,товариство мас I]раво вимагати дострокового погашення фiнансового кредиту та дострокового внесенняпозичальником iнпrих плате>rtiв, передбачених fоговором,
З,l0, Офорпrлення, облiк i контроль за здiйсненням Бперацiй з погашення фiнансового кредиту ведеться згiдно зчинним законодавством Украlни.
3,1 1, Факт повного виконання Позичальником фiнансових зобов'язань за .цоговором може оформлятися вiдповiднимактом або наданням Товариствопt довiдки.

4. ПОРЯДОК ОБЛIКУ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ,ПОВ,ЯЗАНИХ З НАДАНЕrIМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
4, l, З мстою забезпечення зберiгання !оговорiв та iнших документiв, якi пов'язанi з наданням коштiв у позику, втому числi на }п,rовах фiнансового крелиту Товариство мае облiкову та ресстр}.точу систему l]оговорiв. облiкова та
реестр},юча систеN,tа Товариства ведеться в електронному виглядi -n"*b' *"пор".rо*r"я вiдповiднОГо ПРОГраТ!tНОГОr забезпечеНня, щО забсзпечуС облiк клiснТiв ТоваристВа та здiйснЮс ресстраuiю проведених операцiй.
4,2, Програмне забезпечення Товариства забезпечус функцiонування облiковоi та ре€струочоr системи, cTBopeHoi наocHoBi комп'ЮтерниХ систем' якi забезпеЧують виконанця технолОгiчниХ операцiЙ з ведення облiку.
4,З, РесстраЦiя договорiВ з наданнЯ фiнансовиХ послГ здiйснюстьСя IпляхоN.I веденнЯ -ГовариствоМ журналу облiку
укладениХ i виконаниХ договорl'В про наданнЯ фiнансових послуг (далi - журнал облiку),u *upron oOni*y у*пuд."r*та виконаних договорiв (далi - картка облiку), вiдомостi яких мiстять iнформацiю, необхiдrу in" веденIuIбlхгалтсрського облiку вiдповiдних фiнансово-господарських операчiй,
4,4, )tурнал облiку ведеться в хронологiчному nop"iny (окремо за кожним видом послуг) та мае обов'язковомiстити таку iнфорпrачiю:
а) номер запису за порядком;
б) лату та номер укладеного договору в хронологiчному порядку:
в) наirменlъання юридичноi особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи) - споя(ивача фiнансових посл}.г;г) код за сдрпоу юридичноi особи (ресстрацiйний ноN,Iер облiковоi картки платника податкiв фiзичноi особи абосерiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через сЪоТ релiгiйнi ,.p.no"u"", вiдмовляються вiд прийнятгя
рссстрацiйноГо номера облiковоi карткИ платника податкiВ та повiдомИли прО uе вiдповiдний орган лЬр*авноТподатковоi служби i мають вiдмiтку у паспортi)) - споживача фiнансових послуг;
д) розмiр (liнансового активу в грошовому виразi згiдно. l-оъur, договору про надання фiнансових послуг та датузарах}ъання (перерахування) фiнансового активу на поточний рах}.нок Тоrариства;
е) дату закiнчення строку дii договору (дату анулювання або припинсння дiт договору).
У разi необхiдностi Товариство N{ac право дотrовнити я(урнал облiку }кладених i 

""oo"un"l< договорiв про надання
Рiнансових послуг додатковою iнформацiею.
[.5. Картки облiку виконання договорiв мають мiстити:
) номер картки;
i) дату укладення та строк дii flоговору;
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в) найrN,rен},Rання ю_ридичI{оi особи (прiзвипlе, iм'я, по батьковi (liзичноТ особи) - споживача фiнансових послуг;Г) КОД За СДРПО)/ ЮРИДИЧНОТ o'oo"'(PeccTpuiЁlH"li 
""Й"олiковоi -;p;;;r;;rr*u ,oou.*iB фiзичноi особи абосерiя та ноп{ер паспорта (для фiзичних осlб, якi ,r.р.з Боi релiгiiiнi .,"p.r.orurr*" вiдмовляrоться вiд приliняттяреестрацiйного номера облiковБi картки шлатника податкiв,та повiдомипп, npo l{e вiдповiдний орган дерrкавноi.податковоi службИ i маютЬ вiдплiткУ у паспортi)) - .noo,rr"u.ru фiтrансових послуг;Д) вид фigдц.ового активу, який е .rрЬдr.rопп договору;

е) вiдомостi Про оТриМаНi (виданi) грiо"i кошти таlабо фiнансовi активи, а саме:- дату отримання (видачi) грошових копtтiв таlабо,Рi"u".Ь""* активiв;- суму грошових коштiв таlабо розмiр фiнансови* u*.rri"-r.io*o . оо.о"ороr,- суму винагороди;
- суму iнших нараху_вань згiдно з умовами !оговору;- ЗаГаЛЬНУ СlЛvУ ТаlабО РОЗМiР фiНаНСОВих активiв, b!.p*u""* Еа дату заповнення картки;- графiк отримання гроIпових кошrтiв вiд клiента Товарист*u за }.мови, п{о договором про надання фiнансових посл}тПеРеДбаЧеНИЙ ОбОВ'ЯЗОК КЛiСНТа ЗДiйСНЮВати передання грошових копттiв товариству за графiком;4,6, Х{урнал облiку }тладених i виконаних договорiв rро 

"uдu"", фiнансових посл}т та картки облiку виконання
#;:-""lЖ ffJH* 

ТОВаРИСТВОМ 
" 'О'1:|,:тiй ффмi ,-оЙ,r.по"им забезпеч.пй, можливостi роздрукування у

карток облiку *{#тilli:|.,жffi\"Нщ;#:,Ji\т.#^"i:fiТlжх":tъ.J';r..r..J.Ж#*"т};"1#;,*:жl;;
втраченоi iнформацii у разi виникнення будi-я*r* oo..u"rТ".n.p.oop"o' сили.4,7, Журнал облiку },кладених i виконаних договорiв про Еадання фiнансових послуг та картки облiку виконанняflоговорiВ зберiгаютьсЯ Товариством протягом строку зберiгання {оговорiв.

5, ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВоl19_т+_ I1ших докумЕнтIв, пов,яздних з ндддннямФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
t 5,1 !оговори про надання фiнансових послуг зберiгаються протягом 5 (п'яти) poKiB пiсля виконання взаемЕихзоOоВ'яЗань або припинення Дii договорУ,,!одu.*" оЬ о"-й* зберiгuют".i pu.o'r! 

"lд.rовiдними щоговорами.5'2' {оговори та iHmi Док)Д,IенТи, пйъ.uпi . ;;;;;;;'6iпuпЪо"оi ,;;;;;,- iоuд.ri в електроннiй формi,зберiгаються в справах у iнформацiйнiй системi ;;;.р";а шляхом використання вiдповiдного ,,рограмногозабезпечення, tцо забезпечуе irзбереженiстьта,,"".;;;;;;оiору*у"u"rя 
за необхiднiстю у будь-який час.Товариство зберiгае укладенi u 

"о.urро"пiй формi д";;;йr" iншi докум.*rr", 
-,iu'rrанi 

з наданням фiнансовоi
Н:.J*;,.d.ЖiiТlЩОб 

ЗабеЗПеЧИТИ МО}КЛИВiСТЬ вiдвовлЪнЕя втраченоi iнформацii у разi виникненЕя будь_яких
5,З, Укладенi в письмовЙ формi догоВори та iншi док}менти, пов'язанi з надантrям (liHaHcoBoi послуги, сформованiу справи тимчасового зберiгання зберiгаються у",.ron."ir -uфi. Справи,;;;.;Ь зберiгання не пiдшиваються,аркушi не Еумер},ються, уточнення елементiв офорrп.rr"rоГйо""*r, не проводиться.УКЛаДеНi В ПИСЬМОВiЙ фОРМi ДОГОВОРИ Та iЪшi докуме"ти, пов,"занi'з наданням фiнансовоi послуги, пiсляЗаКiНЧеННЯ ДiЛОВОДНОГО року, гр},,пуюr"." оо" ,o.pi.;;;;;;;"i товариства у й;;; тривалого cTpoKiB зберiгання.Справи постiйного i,p",uoo,b"cipoKiB зберiгання 

"iдп*u'rr" такому оформлЙню: пiдшrивання в обкладинку з

i"ffi:;Х-"ХJlil;,:IТ#ffii:ffiХI"lХlЪi;,ifr',1iННТ;IМКОВого 
напису; складаншI (у разi необхiдностi)

5.4. ОПРаЦЮВаННЯ ДОК)Л\4с"riu. п"р.дuчу Тх в apxiB та ,Oapi.un"" архiвних документiв проводить вiдповiдальнийПРаЦiВНИК, ВИЗНаЧеННЯ ДОКlа,rеНТiВ до" Йrщ.r*rя i складанпrя провадиться пiсля .,iд.оrо"*r, описiв справ постiйногоi ТРИВаЛОГО ЗбеРiГаННЯ За Цей Же ПеРiОД, Розгляд .rrru""" .r|Ъ визначення справ для зниrцеЕня пiсля закiнченнястроку ix зберiгання здiйснюетьс" Дпр,*,ором Товариствu. У 
"r.ruд*у 

прийняття рiшення про зниш{ення справ,' frff*ЪТi iЫ#ЖНЯ 
СПРаВ, 

"*"й ''iД""'усться "iо.,о"iоuп""ою оЬобЬю, o*u ,fro""ou зниrцення справ таlабо
5,5, Видача Щоговорiв (ixHix копiй) незалежЕо вiц форми укладаЕня у тимчасове користування cTopoHHiM особам таустановам здiйснюсться з. дозволу керiвництва To"uprc."u, На видану справу заводиться картка-замiнник справи
;УffТ;.'JJ:;;Тlii^";НХХ'#:#".журналi, у якii зазначаеться номер договору, дата його укладення, а також
Вилуlення докуN4ента iз справи гtостiйного зберiгання заборонясться. У виняткових випадках вил)лення договорУдопускасться з дозволу !иректора Товариства з обов'язков"r auпr-ar*ям у справi наJ]ежним чиЕом завiреноi копii!оговору чи iншого док}менту, ,ou'rau"o.o з наданою фiнансовсlю послугою.

6, ПОРЯДОКДОСТУПУ СПОЖИВАЧIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТIВ ТД IНШОIIнФормАцIi, пов,язАноi з нАдАнr;й-оrйнсових послуi 
'овдриствомf;,i;."Т:ХJНlН:ЪJJ"Ж:;Т|ffi;_""жж: .u*од, ;;;" забезпеченн" .u"".,y iнформацii 'й пuдu"пi

- захист iнформацii вiд несанкцiонованого доступу cTopoHHix осiб з використанням засобiв обов'язковоiперсональноi iдентифiкацii та парольного доступу ло iнформацiйноТ, рееструючоi тЪ облiковоi системи Товариства,- запобiгання несанкцiо"о,u"й, змiнам програмно-технiчного забейчення, зЕищення або пошкодженняiнформацiйноi, ресструточоi та облiковоi систем;
- Захист апаратцо-програмних Модулiв безпеки, Що мiстять iнформацiю щодо системних ключiв ть компонентiвiнформацiйноi, ресструючоi та облiковоi системи,
- чiткий розподiл прав доступу ло iнформацiт мiж персоналом;
- засоби дiагностики, що дають змогу виявити порупення цiлiсностi баз даних;- автоматичне протоколювання ycix входiв в iнформацiйну, ресструючу та облiкову системи i виконання Bcixоперацiй у нiй, непtожливiсть модифiкацii створених протоколiв, тtlщо.
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6,2, Порядок достуIIУ до док},а4ентiв та iнтпоi iнформацiТ, пов'язаноТ з наданням фiнансових послуг, та особливостiсистем]{ захисту iн(tорпlацii визначатоться вr+ррirtrrriп{и документами Товариства, якi затверджуються у порядку,встан овленому Статутоп,r ToBapT.rcTBa.
бз, Щиректор та працiвнl,tкт,r Товариства rrовиннi забезпечувати конфiдеrтцiйнiсть iнфорпцацii, що надастьсяклiснтом i стаlrовить його комерцiйну, професiйну таемницто та мiстить конфiденчiйну iнформацiю. flокlъ,rенти таirrпlа irrформатliя, пов'язаЕа з наданняпl фiнансовI{х послуг використовуIоться в роботi лиш]е тих структурнихпiдроздiлiв Товариства, якi уповноваrкенi здiйснювати порrr"rуuu.rrя такими документами вiдповiдно до cBoix
фркцiональних (слуrкбових) обов'язкiв т+а пiдставi вiдповiдних внутрiшнiх документiв Товариства та вiдповiдно досвоТх службових обов'язкiв;
6,З,1, Bci док}а{ентИ повиннi знаходитьсЯ в примiщеНшI, а виrrадках, передбачених законодавством у сейфi, щоунемо,кливлЮс ix викрадення, псуванIuI або зниЩення, {О службовоi iнфЬрмацii вiдноситься будь-яка-iнформацiяпро Jкладенi договорИ про ЕаданнЯ фiнансовиХ послуГ або iнформацiя,'пЬв'язаНа iз розгляДом док}ментiв щодонаданнЯ фiнансовиХ послуг, наявна у ТоваристВi, що не a au.uпi*rодОст}rпною, i яка ставить осiб, цо володiютьтакою iнформацiею в силу свого службового становища, трудових обов'язкiв або договору, укладеного зТовариствоМ, у переважНе становищ9 в порiвняннi з iншимlt особЪми (далi - службова iнформацiя).
особи, що володiють службовою iнформацiею, пов'язаною iз наданням фiнансовоi' liослуги, не мають правапередавати ii TpeTiM особам,
порядок роботи зi слух<бовою iнфорп,rацiсю, яка вiдноситься до вiдомостей конфiденцiйного характсру,

регламентуеТься на пiдставi внутрiшнiХ докlпlентiВ Товариства та здiйснюсться у вiдповiдностi до СтатутуТовариства та чинного законодавства Украiни.
спiвробiтники (посадовцi) Товариства не мають права використовувати в особистих цiлях i/або передавати не

уповноваженим на те особам слух<бову iнформацiю.
6.З.2. Процедура захисту робочих мiсць спiвробiтникiв Товариства i
слух<бовУ iнформацiю, вiд безперешкодного доступу, спостереrкенrrя й
наступнi заходи:

розмiщеннЯ робочиХ мiсцЬ спiвробiтникiв Товариства таким чином, щоб виключити можливiсть
НеСаНКЦiОНОВаНОГО ПеРеГЛяДУ документiв i iнформацii, вiдбцтоi на екранах MoHiTopiB;о використання надiйних систем захисту службовоi iнформацii вiд неправомiрного використання, ЩоохоронrIють вiд втрати iнформацii, витоку службовоi iнформачiт;о розмiшення документiв. шо мiстять службову iнформаuiю. у ре)t(имних примiшеннях, дост}т у якi
обмежений технiчними засобами;

, викориСтання процедури здачi й прийманнЯ пiд охоронУ режимних примirцень по закiнченню робочого дня,
а також використання для цього технiчних засобiв контролю дост)"aпу;, зберiгання документiв, цо мiстять службову iнформацiю, у сейфах, шафах (як правило, металевих), файл-боксаХ або в спецiально обладнаних примiщaпrrr*, що виключають цесанкцiонований доступ до службовоi
iнформацii i ii неправомiрне викорисIання;

, регулярне проведеЕня перевiрок дотримання зlходiв, що забезпечlтоть конфiденцiйнiсть дiловодства, утому числi мiсць зберiгання документiв, що мiстять службову iнформацiю;, доставка докупlентiв' що мiстять слуrкбову iнформацiю засобами, шдо мiнiмiзують несанкцiонований доступ
до неi i ii неправомiрне використаЕня;

. }клаДеннядоговорiв про нерозголошення конфiденцiйноТ iнформацiТ,
6,3,з, обов'язки працiвникiв Товариства щодо нерозголошенЕя службовоi iнформацii (комерцiйноi
iНфОРМаЦi'r/КОНфiДеНЦiliНОi iНфОРмацii) встановлюються шJIяхом пiдписання працiвником зобов,язання про, нерозголоIlJення вiдомостей, що стали вiдомi при виконаннi cBoi службових обов'язкiв, та складають службовуl' lнq)ормацlю (комерчiйну таемницю/конфiденцiйну iнформацiю) Товариства.
У випадку звiльнення працiвника Товариства, що мав ДОст)iп до слуrкбовоi iнформацii (комерцiйноi

iнформацir7кОнфiденцiйнОi iнформацii) такиЙ працiвниК зобов'язаниЙ передати/пРовернутИ Товариству буль-якiHocii такоТ iнформацii (як у паперовому так i в слектровному виглядi), якi зцаходилт]ся у нього в зв'язку з
виконанням слуrкбових обов'язкiв.
6.4, Органи державноi влади та органи мiсцевого
визначених законодавством, на пiдставi письмового
(комерцiйноi iнформацii7конфiденцiйноi iнформацii)
Украiни.

мiсць зберiгання документiв, що мiстять
неправомiрного використацIuI, передбачае

самоврядування, Тх посадовi особи, в межах iх повноважень,
заIIиту, мають право на отримaння службовоi iнформацii

виключно у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства

6.5. Клiенту забезпечусться право дост)4Iу до iнформацii щодо дiяльностi Товариства. Уповноваженi посадовi
особи зобов'язанi на вимогу клiента надати iнформацiю щодо наступного:

' ВiДОМОСТi ПРО фiНаНСОВj ПОКаЗникИ дiяльностi Товариства та it стан, якi пiдлягають обов,язковомч
оприлюдненню;

. перелiк керiвникiв Товариства та ft вiдокремлених пiдроздiлiв;

. rtерелiк посл}.г, що надаються Товарисrвом;
о цiну/тарифи фiнансових посл}т;
о вiдомостi про перелiк осiб, частки яких у стат}"тному капiталi Товариства перевищують п'ять вiдсоткiв;
' iНШУ iНфОРМаЦiЮ З ПИТаНЬ НаДаЦНЯ фiНансових послуг та iнформацiю, .rрово тrа отриманшI якот закрiплено в

законах Украiни.
5.6. Товариство повинIlо розкривати;

О фiНаНСОВУ Та КОНСОЛiДОВаНУ фiнансову звiтнiсть, яка складаеться та подаеться вiдповiдно до вимог чиЕного
законодавства;
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' ;H:l,iXT^:1X'i":fi"l}X';""' Та консолiдоваrта фiнансова звiтнiсть), tцо складатоться та подаються. обов'язл

9]у.";*fi 1,Hilfr ;жi{::l];жffi "",##;1,;;;,".:*1*:5}Ы;ТlЪr:-ffiЪr.ХН,Рi:"ТН, ,,ОСЛУГи та державне I)егуIIIовання ринкiв .rрiнансових послуг,,, закону
i"q'ОР'uчiiлЪiЙ"r", органам ru in,o,u'*;Б"J-"#TJJirXX]f;_'i'if,i J:J;аY 

iНС}ОРМаЦii Клiенту ,u,tuВо" розкриття

7, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIIПНЪОГО КОНТРОЛЮ_ЩО,LО ДОТРИМДННЯ ЗДКОНОДДВСТВДтА внутрIшнIх рЕглАмЕнтуючих докvмЪнilв при dдiйiЁЬilтil опЕрдцIй з нrданнямФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ7' l' ТОВаРИСТВО ЗаПРОВаДЖУ€ СИСТеМУ ВНУТрirrrньог" -;;Й;;;,_j{:1"*yу характеру та масштабу ii дiяльпостi, метою

r:"Щ.'I"Т'i}il?Jl;"1",l1,J#;Жffi*i*1*,;*ж;x;*ж*т;:"*,до чинного законодавства, статlту
7. 2, BHppiTllнboмy контролю, зокремu Ъiдп".uar",
- наданi Товариством фiнансовi rо.пу.r;
- операцii, вчиненi на виконанн" уппuдa*rп* договорiв;- ефективнiсТь надання фiнансових ";.;у. 1в розрiзi .rpoKi", суми) та oTIiHKa ризикiв, пов'язаних з ix наданням;- piBe'b комп'ютеризацii та iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства;- ВНУТРiШНЯ Та ЗОВНiШНЯ ЗВiТНiСТi ТОВариства, адекватнiсть вiдображення р.;у;*;;;; дiяльностi товариства;- органiзацiя та ведення бухгалтерсько,о.u управлiнського облiку, 

",ui";;';;iовiдальнiсть MeTi та завданнямдiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства;- ефективнiсть управлiння трудовими та матерiальними рес}рсами Товариства.7.З. основним завданЕям внуrрiшнього контродю Товариства е;
) :::У::Ня Правил, планiв. процедур, законiв украiни;

- зOереження активiв,
- забезпечення достовiрностi та цiлiсностi iнформацii;
- економiчне та рацiональнс використання pecypciB Товариства;
- ДОСЯIНеННЯ ВiДПОВiДНИХ ЧiЛеЙ ПiД ЧаС ПРОВеДеЕня операцiй або виконання завдань та функцiй товариства.7,4, ВНРРiШНiЙ КОНТРОЛЬ Товариства ,дiи."ЙБ.; i;;;;;;;;M товариства таlабо утовноваженими працiвникамиЧИ ВiДПОВiДаЛЬНИМИ ОСОбаМИ to*up".,"u, який повин." nnu., ;;;;й;;ir-Ъ;rо piBeHb згiдно з вимогамизаконодавства Украiъи, що регулюе вiдносини у сферi надання фiнансових посл}т.7,5, ВнррiшНiй контролЬ Tbnup"ar"u включае виконання наступних заходiв:- ресстрацiя вхiдноТ iнформацii щодо клiснтi" 1контра..нт;; 

-'
- первинний аналiз економiчноi доцiльностi;
_ суворе дотриманЕЯ внутрiшнiХ правиЛ та процедуР, передбачеНих длЯ у(ладення договорiв;
#:fiff:Ж?:ffi;"хъ'#уЖУ;,",:i * 

'р"'iЁоУр,ТfrJйu"""" Для укладення та виконаЕня договорiв, в тому
- перевiрка тrовЕоти ресстрацii вхiднЬТ iнформацii;
- аналiз фiнансово-правових наслiдкiв }*оuд.rrrr" договорiв ;- оцiнка ризикiв та причин ix виникнення;
- супроводження та контроль за виконанням договорiв;- перевiрка внутрiшньоТ та зовнiптньоТ бухгалтерськоi i фiнансовоi звiтностi Товариства;- оцiнка здатностi вiдповiдних вiддiлiв To"up".ruo належним чином зберiгати активи;- оцiнка доцiльностi, рентабельностi придdанпп *u."p;u*rr""'p..yp.iu, коштiв, рацiональнiсть та ефективцiсть ixвикористацня;
- оцiнка здатностi працiвникiв Товариства Досягати вiдповiдних операцiйних або програмних цiлей i виконанцянеобхiдних завдань;

;.HffJu#i;iJ:#Jil;ii:X"l;,'*";'J'" У процедУрj та квалiфiкацiйному piB'i працiвникiв товариства за
- органiзаrriя ceMiHapiB та навчання праuiвникiв Товариства з метою полiпшення iх фахового рiвня.7,6, Контроль, що здiйснюсться *Ърi,",,."ом ТЬвариства, базустьс" ,* 

"u- 
i-йiтичнit iнформацii, поданiйВiДПОВiДаЛЬНИМИ особами таlабо Уno"ro"u*.";;" ;il;;;;;;;. так i на ocHoBi власних контрольних захолiв, асаме:

- ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства зi Статутом, та внутрiшнiмиПOЛOХ(еННЯМИ (ПРаВИЛаМИ) ТОвариства та iнпr_ими 
""у..рЫi;;регламент}точими док}."л4ентами для забезпеченлтянал.пiнOго виконання покладених на таких осiб трудоЙ"'й."r""r-) обов'язкiв;,перевiркИ ДОслiдаlgццq компетентнОстi працiвнИ*i", 

";д.,ЬJдii"1" ,ro.uouM, якi вони обiймають;

dfiil'JJ"';]?,л:"#il;J;Ъ"JЦЖi 
Та Обсягу "Й;;-ф;;;"о""" по.оуг, ефективностi заходiв товариства з

перевiрки стану та якостi виконання (iiнансово-економiчнl
кладнiстю та обсягу наданих фiнансових послуг, ix фiнансово, JЬ.,l1iJ,]l;,IТfriЖ:lъlТffi;""}Ж;х1овариства тощо;
перевiрки стуrIеню iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства;адекватностi та ефективностi iснуючих заходiв внутрiшнього iп.рооto ;Iоцiльнiсть та моrкливiсть здiйснення органiзацiйн";;;;;;йних змiн у Товариствi.ryпiнь вiдповiдальностi керiвництва io"up".r*u визЕачасться трудовим контрактом, посадовою iнструхцiею,ат}'ними док}Ф{ентами та вимогами чинного законодавства УкраiЪи,
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7,7, {иректор таlабо вiдповiдальний працiвтrик в сферi проведецЕя внутрirшнього контролто виконуе TaKi octToB'iфутrкцii:
- органiзовус роботу по проведенню перевiрок п]одо дотриматJня працiвникамrl вип{ог законодавства та BHyTpiпrHix(локальних) Еормативно-IIравовиХ документiв .rр" уопuд."нi та викотrаннi договорiв з надання (liHaHcoBoi послуги;- органiзовус роботу по лроведенню iнвснтаризаrrii. y**nrn,o. наслiлки ,"-й;;;r;;;;;;";;;;;;- ,,iнвентаризаtдii, повiдоплляе про них !иректора |Говариства; 

' -

- проводIIть перевiрку стану зберетtетtня копттiв i матерiальних цiнностей, достовiрностi облiку i звiтностi;- здiйснюС контролЬ за усуненняМ недолiкiВ i порlTпенЪ, 
""""о.""* попереднiмИ перевiрками та iнвентаризацiями;- розроблюе пропозицii п{одо удосконалення контролю, збереrкення фiнансових *b-ri" та матерiальних цiнностей,полiпшус роботу працiвникiв Товариства;

- за наслiдками перевiрок та iнвентаризацii складасться акт про виявлентrя або вiдсlтнiсть правопор}aшень,7,8, flиректор Товариства на пiдсiавi акту про виявлення або вiдсутностi порушень з боку працiвникiв щодоздiйсненнЯ фiнансовиХ операцiй 
"о дu"о*У виДУ фiнансових послуг вх(ивае вiдповiднi заходи, щодо усунеЕняпорFпень та притягнення винних осiб до вiдповiдностi передбаченоi даними arро""пu*n. та чинцим законодавствомУкраiни.

7,9, Порядок взасмодii пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефективIIого внутрiшнього контролю визначастьсявнlтрiшнiми трудовими правилами, посадовими iнструкцiями та трудовими договорами i договорами цивiльно-правового характеру.

8, вIдповIдАлънIсТъ посАдови]1_9_сIБ, до посАдових оБов,язкIв яких ндлЕжитьБЕзпосЕрЕдня роБотА з клI€нтАми, уклддi,ння тА виконАннядоговорIв8,1, Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв 
"*r* 

run.*"Tb безпосередня робота з клiснтами, }кладанЕята виконання договорiв про Еадання фiнансового кредиту зобов'язанi:- викоцувати cBoi посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструr<цiй, цих 11равил та внутрiшнiхрегламентуючих докуц4ентi в Товариства,

, - керуватись у своi роботi чинним законодавством Украiни;
- НаДаВаТИ ОРГаНаМ КОНТРОЛЮ ТОВаРИСТВа ДОК}МеНТИ, НеОбхiднi для контролю вiдповiдностi здiйсненця нимисвоiх посадових обов'язкiв;
- надавати iнформацiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю Товариства;- це завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не пор}.шувати прав та iHTepeciB клiентiв Товариства;

л _ 
- нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.

8,2, Посадовi особи, до посадових обов'язкiв яких Еале}кить безпосередня робота з клiентами, укладаншI тавиконанIш,щоговорiв, несугь вiдповiдальнiсть за вчинювацi ними дii в порядку та в меN(ах, передбачених чиннимЗаКОНОДаВСТВОМ УКРаiЪИ Та СТаТУТОМ ТОВаРИСТВа. СтУпiнь вiдповiдальностi посадових осiб, до посадових обов,язкiвяких належить безпосередня робота з клiснтами, }кпадання та виконання ,цоговорiв, визначасться вiдповiдно дополоя(ень чинного законодавства.
8,З, Посадовi особи без вiдповiдного рiшення вищого органу Товариства не можугь брати утасть у пiдготовцi таприйняттi рiшеннЯ на користЬ членiВ cBoei ciM'i, близьпиХ родичiв, юридичноi особи, в якiй вони, lx близькi родичимають дiловий iHTepec.
8,4, У випадка, визначених чиним законодавством Украiни, посадовi особи можуть бути притягненi лодисциплiнарНоi, адмiнiстРативноi чи кримiнальноi вiдповi!альностi. Якщо за р..уп"rururи розгляду матерiалiвперевiрки виявлясться що порушенпя здiйснено посадовою особою з корисливою метою, !иректор Товариства маеправо передати матерiали на розгляд у правоохороннi органи. В iнших 

"".ruд*u" застосовlrютъся заходиадмiнiстративного впливу.

9. ОПИС ЗАВДАНЪ, ЯШ ПIДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПIДРОЗДIЛОМ
ФIНАНСОВОi УСТАНОВИ

9, l, Завдання, якi пiдлягають виконанню кожним пiДроздiлом То*р"сr*а,
- аналiЗ висновкiв зовнiтлнiх аудиторiв та здiйснення рекомендацiй зовнiшнiх аудиторiв;- взасмодiя з iншими пiдроздiлами Товариства у сферi органiзацiТ контролю i монiторингу системи управлiнняТовариства;
- )лrастЬ у службовиХ розслiдранНях та iнформ}ъання керiвника Товариства про результати таких розслiдрань;- розробка та впровадженнrI програм оцiнкЙ i пiдвипrення якостi 

"nyrpirп"uo.o 
аудиту (контролю).

9,2, Завданням керiвництва Товариства е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш ефективних способiв надання
фiнаноових послуг,
9,3, Завданням бухгалтерii Товариства с правильне вiдображення операцiй з надання фiнансових послуг на пiдставi
укладених договорiв з урахуванням вимог чинЕого законодавства Украrни.
9,4, Завданням працiвникiв юlэидичноi служби Товариства с аналiз.riu"о""* аспектiв операцiй з надання фiнансовихпослуг та Еадання консультацii з метою дотримання цорм чиЕного законодавства при укладенi договорiв, здiйснення
'ахисry 

прав та iHTepeciB Товариства правовими засобами.
),5, Завданням вiддiлу по роботi з клiентами е с}тIроводя(ення укладетrих договорiв про надання фiнансових посл}т.),6, Товариство мас право здiйснювати дiяльнiЪтi через cBoi 

"iооЙ-.*п."i пiдроздiли та за }мови виконання такихlимог:

) iнформацiя про Taki вiдокремленi пiдроздiли мае бри внесена до державного ресстру фiнансових установ;,) повноваження шодо провадження дiяльностi ,urr, Оуr" п.р.дбl'че"i 
" 

поло)кеннях про вiдокремленi пiлроздiли'овариства,

) дотриманнЯ вiдокремлеНими пiдрозДiлами }мов, передбачених для надаЕня фiнансовоi посл)ли.|сновними завданнями, якi пiдлягають виконанню вilокремленими пiдроздiлами Товариствu, е;
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,-

1) укладення договорiв про надання (lirrансових послуг;
2) ознат"ломлення клiстlта з цими Правилами, умовами.Щоговору про надання dliнаrrсових послуг,
.'l)веденrlя вiлоr<рсмлеtlltпttr пiдроз,liлами peccTpiB, а TaKortc х(урналу облiку уклалених тп виконанIlх Договорiв:
4) закриття договору про надання (liнaHcoBlIx послуг.

10. зАхист пЕрсонАльних дАних
10.1.IfuicHT, виступаючи в якостi суб'скта персональних даних i оуб'скта кредитноi icTopii, заповнIоючи i подаючи
Товариству Заявку на отримання фiнансових послуг, нада€ свою згоду на передачу Товариству своiх персональЕих

даних та iх обробку з метою оцiнки фiнансового стану Заявника та його спроможностi виконати зобов'язання За

договором.
10.2. Заявник/Позичальник надас Згоду щодо власЕих персональних даних, включаюч!I iнформацiю про прiзвище.
iм'я, по-батьковi, стать, громадянство, дату та мiсце народя(ення, назву i реквiзити документа, шо посвiдчус особУ,

данj водiйського посвiдчення. адресу зхресстрованого мiсця про)(tlвання. адрссу (lактичного мiсця проживання.
iдентифiкацiйний номер платника податкiв, номер в мережi р}Dtомого (мобiльного) зв'язку якиЙ використовУс,
вiдомостi щодо освiти, сiмейвого, соцiального та майнового стану, професiю, доходи, а також iнформаЦiЮ, Яка сТане

вiдомою Товариству у зв'язку з }кладанням таlабо виконанням таlабо протягом строку дii Щоговору (ДаЛi - ЩаНi).
10.З. Згода Заявника/Позичальника включае в себе, в тому числi, право Товариства здiйснювати обробкУ.ЩаниХ (У

тому числi з використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем), включаючи вчиЕенIuI дiй або сУк)ЦноСТi ДiЙ,
таких як збирання, ресстрачiя, накопичення, зберiгантrя. адаптування. змiна, поновлення. використання i поширення
(розповсюдження, реалiзацiя, передача), 1точнення (оновлення, змiну, використаI]ня, розповсюдження), копiювання,
опублiкування, редаграння, компонування даних без редаграння ix внутрiшнього змiсry, пересилання поштоЮ

таlабо електронними способами, розмiщення на Сайтi товариства та у Системi, передачу, в тому числi
транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних даних, володiльцем якlIх € Товариство.

. 10.4, Згода Заявника/Позичальника включас в себе, в тому числi, згоду на збiр, зберiгання, використання та

| поr"р.*ня Товариством iнформацii про Заявника/Позичальника, в тому числi його персональних Даних До/вiД/через

бюро кредитних iсторiй, якi cTBopeHi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства Украiни, зокрема

через: пдт (пЕршв BCEУKPAIHCЬKE Бюро крЕдитних IсторIЙ> (*од за СДрпоу зЗ691415,
мiсцезнаходження: п,t.КиТв, Щнiпровський район, вул. Марини Расковоi, буд. 11); ТОВ "УкраiЕСЬКе бЮРО КРеДИТНИХ

iсторiй", мiсцезнаходя<ення: м.Киiв, вул. Грlтrевського, 1-д; ПАТ кМШ{НАРоднЕ Бюро крЕдитнИХ IСТоРIЙ)),
мiсцезнаходжсння: м. Киiв, гrр. Перемоги, д. 65, оф. З06, а у випадку простроченFIя Позичальником платеrкiв по

вiдповiднопtу договору - iнших осiб, заресстрованих вiдповiдно до законодавства Украiни, що надають послуги з

повернення простроченоi (проблемноТ) заборгованостi таlабо з якими Товариством укладе}lо договiр вiдступлення

права вимоги за цим договором та/або iнших, пов'язаних з цим послуг; Згода ЗаявникаДIозичальника вк.]1юча€ в

ссбе, В тому числi, згоду на передачу Товариством, зазначеним вище особам за вказаними вище умовами
персональЕИх даниХ Заявника/ПОзичальника без додаткОвого повiдОм.]IентUI Заявника/Позичальника про таку

передачу. Згода Заявника/позичальника включас в себе, в тому числi згоду на укладення Товариством договору
вiдсryплення права вимоги за вiдповiдним договором кредиту з будь-якою третьою особою.
10.5. Згода ЗаявникаДозичальника дасться строком на 5 (п'ять) poKiB з Дати i] видачi.
10.6. Згода Заявника/Позичальника вкJIючае в себе, в тому числi, згоду з тим, що отримання Заявником у Товариства

даних, що вiдносяться до Заявника/позичальtlика, ix уточнення, блокування та знищення доIlускасться у випадках,

встановлениХ чинЕиМ законодавсТвом на пiдставi заяви ЗаявнИка/Позичальника, якс повинна вiдповiдати вимогам,

встановл9ним чинним законодавством. Заявник/позичальник пiдтвсрдlку€ свою згоду з тим, що вiдповiдь на таку

заяву буде надана йому tпляхом вiдправки повiдомлення на електронну поIuту таlабо шляхом надсилання смс-

повiдомлення на телеdiонний номер, зазначений у Заявцi.
10.7. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, шо надана згiдно з }мовами цих Правил,

не вимагае здiйснення повiдомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника TpeTiM ОСОбаМ ЗГiДЕО З

нормами ст, 2l Закону Украiни <Про захист персональних дан!н)).

11. прогрАмА лояльностI, АкцII тА зАохочЕння
l1,1. Товариство може впровадх(}ъати проlрами лояльностi та проводити заохочувtLпьнi заходи шодо Клiснтiв якi

звернулись до Товариства за фiнансовими посл}тами,
11,2. Програма лояльностi розроблясться i впроваджуеться вiдповiдно до окремих вн}"трlшнlх нормативних актах

Товариства з метою заохочення споlкивачiв (Клiснтiв) в отриманнi фiнансових послуг та пiдняття рiвня
конкурентоспромоrкностi Товариства на (liHaHcoBoмy ринку.
l1.2.1. Програтйа лояльностi передбача€ надання фiнансових послуг зi зних<еною процентною ставкою за

користування кредигом вiдповiдно до кiлькостi отриманих Позичальникопt кредитiв та якостi виконання взятих на

себе зобов'язань за цими .Щоговорами. Якiсним виконанням зобов'язань вважаеться виконання договiрних
зобOв'язань у ловному обсязi без виникнення простроченоi Заборгованостi за договором.
1 1.3, Пiд заходами заохочення маеться на увазi проведення Товариством Акцii таlабо розповсюдя{ення Промокодiв.

заходи заохочення провадяться Товариством вiдповiдно до окремих правил проведення вiдповiдного заходу,

прийнятих та затверджених Товариством окремо у кожному випадку,

11.3.1. ПроведеЕня заохочень це право, а не обов'язок Товариства, у разi проведе:lrня заходiв заохочень Товариство

повiдомляс про це Клiснтiв за допомогою Системи таlабо смс-повiдомлень таlабо iншим засобом розповсюдження
iнформачii.

12.IншI положЕння
12.1. Уповновах<енi особи Товариства, якi безпосередньо здiйснюють монiторинг надатlих фiЕаЕсових кредитiв,

повиннi дOтримуватись вимог вiдповiдних нормативно-правових aKTiB про боротьбу з вiдмиванням доходiв,

одержаних злочинним шляхом.
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l2.2.'Говартlство як суб'€кт первинFтого фiнансового монiторпнгу ]\,rae право витребувати, а Клiеtrт зобов'язаний та
погOджуеться з тиI\,{, LIIo повинен надати iнформацirо (офirriйнi докуп{енти або ix завiренi копii), нсобхiдну (необхiднi)
ДЛя iденти(liкацii, верифiкацii, вив.rеттrтя Клiсттта, уточнення iтrформатliТ гrро Клiеlrта, а також для виконання
ТОВаРиством як суб'сктом первинного фiнаrrсового монiторингу iнших вимог законодавства у сферi запобiгацня та
ПРОТИдii легалiзацii (вiдмиванrrто) доходiв, одержанIлх злочинним шляхом, фiнансранню терорIrзму та
фiнансранню розповсIоджеЕня зброi масового знищення. Iдентифiкацiя, верифiкатдiя, вивчення Клiснта
ЗДiЙснюсться Товариством вiдповiдно до порядку проведеЕня Товариством фiнансового монiторингу, затверд)l(еного
згiдно положень чинного законодавства Украiни.
ТОВариство не Мае обов'язку вiдпrкодовувати (покривати) витрати Клiснта, пов'язанi iз наданням Товариству згiдно
укладеного ,Щоговору таlабо цих Правил iнформачii, документiв (копii документiв).
12.З. ПiД Час Використання Системи (Особистого кабiнету), отримання вiд Товариства фiнансових послуг за
flОГОвором таlабо у зв'язку з отриманням доступу до Системи, послуг, якi надае Товариство, Клiснт зобов'язаний:
- ВИКОНУВаТИ УМови УклаДеного Щоговору (Його додаткiв та долаткових угод), цих Правил, Угоди користувача та
Полiтики конфiденцi йностi :

- Не ПОРУtПУВаТи Та не обходити будь-яких законiв, в топIу числi не вчиняти протиправних дiЙ, що направленi на
ПОР}'ШеННЯ ЗаКОНоДаВсТВа У сферi запобiгання та протидii легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
ШЛяхоМ, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розrrовсюдження зброi масового знищення;
- не Вчиtтяти дiй що пор}.шУють права та не обходити iнтереси TpeTix осiб, зокрема) aJTe не виключно п{одо:
ОТРИМаННЯ ПОсл}т, якi надас Товариство згiдно правочинiв; виключних маЙнових прав iнтелектуальноТ власностi;
будь-яких пtайнових прав, честi та гiдностi, дiловоi репутацir;
- не використовувати Систему з протиправною (протизаконною) метою;
- не розмiщрати, не публiкувати iнформацiю, що € недостовiрною, неправильною, помилковоtо, хибною,
(lальшивою, неправдивою, неточною, ненадiйною, образливою, наклепницькою, такою, що вводить в оману та/або с
такою, що порушус особистi немайновi права;
- не змiнювати iнформацiю, rцо розмiщена iнurими Клiентами у Системi;
- не збирати данi про iнших Клiентiв без ix згоди;
- Не РОЗПОВсюДя(УВати шкiдливого програмного забезпечення (зокрема, але не виключно: комп'ютернi вiруси,
троянськi програми, комп'ютернi хробаки та iншi), що призводять до несанкцiонованого знищення, блокування,
модифiкацiТ, копiювання таlабо таемного перехоплення iнформацii, захоплення, порушення роботи Системи,
електронноOобчислювальних машин, автоматизованих (комп'ютерних) систем таlабо комп'ютерних мереж;
- вистутати у правовiдносинах з Товариством вiд свого iMeHi;
- не переДавати без дозволу Товариства TpeTiM особапt данi, цо використовуються Клiентом для доступу до свого
Особистого кабiнету i слiдкрати за тим, щоб TpeTi особи не здiйснIовапи несанкцiонованого дост}пу до Особистого
кабiнету Клiснта, а також, щоб TpeTi особи не використов}tsати Особистий кабiнет вiд iMeHi Клiснта;
- негаЙно (одразу як стало вiдомо) повiдомляти Товариство про випадки несанкцiонованого дост}.цу з боку TpeTix
осiб до свого Особистого кабiнету, що стали вiдомi Клiснту;
- слiдкрати за актуальнiстю (дiЙснiстю) вiдомостей про себе, що мiстяться у Системi (Особистому кабiнетi) i у разi
ix змiни приводити негайно (при першiй можливостi) до актуального стану (у вiдповiднiсть до змiн що сталися);
- одержувати iнформачiю про посл}ти. якi надаються Товариством, }мови iх нltдання;
- ВикорисТовlъати будь-яке програмне забезпечення TpeTboi особи у вiдповiдностi до 1мов лiцензii таlабо
лiцензiйних договорiв (}тод), якi були узгодх<енi мiж Клiснтом та такою третьою особою 1лiцензiатом програмного
забезпечення).
12.3,1. Клiснт не N{ae право (йому заборонено) пiд час використанЕя Системи (Особистого кабiнету) та отримання
послуг Товариства або у зв'язку iз отриманням доступу до Системи, послуг що надае Товариство:
- використовувати проксi-сервери для lнонiпriзацiТ;
- викорисТовувати будь-якi автоматичнi пристроi для контролю або копiювання Системи (Особистого кабiнету) без
отримання попередньоi згоди вiд Товариства на TaKi дii;
- обходити заголовки для блокування cepBiciB Системи;
- перешкодr(ати роботi Системи, Особистих кабiнетiв Клiентiв;
- створювати надмiрне навантаження на iнфраструктуру Товариства;
- Використоврати Систему, отримувати посл}ти способом, що призводить чи може призвссти до скарг, претензiЙ (у
т.ч. СhагgеЬасk) ло Товариства, вiдповiдальностi Товариства, сплати Товариством штрафiв, пенi, компенсацiй у
буль-якiй формi;
- приЙмати у{асть таlабо бути учасником потенцiйно тr:ахрайських таlабо пiдозрiлих дiй таlабо неправомiрних
операцiй.
12.3.2. Особам, якi не с Клiентами Товариства, заборонено використовувати Систему, KpiM випадкiв, коли
Товариство прямо дозволило таке використання конкретним таким особам на пiдтавi вiдповiдних окремих
договорiв.
12,4, Товариство, пiд час використання Клiснтами Системи (Оообистого кабiнету), ма€ тrраво:
- надавати рsкомендацii Клiснту щодо наJIсжного використання ним Системи (Особистого кабiнету);
- модифiкувати, переробляти, оновлювати, перетворювати, змiнювати будь-яким чином повнiстю чи частково
Систему без отрипrання на це попередньоi згоди Клiента;
- дост}ту до iнформацii, що розмiщусться Клiснтом у Системi;
- повiдомляти Клiснтr про розмiщентuI чи випадки розмiшення у Системi
liд Клiента видалити iнформацiю, розмiщену ним у Системi, якщо така

iHrpopMauiT ненале>l(ного змiсту та вlIмагати
iнформацiя порупJус норми законодавства

гаlабо права Товариства чи TpeTix осiб;
, передавати cBoiM представникам (агентам) iнформацiю про
ця зв'язку з Клiснтом вiд iMeHi Товариства;

вiдомi Товариству KoHTaKTHi данi (телефоннi номери)
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- здlйснювати телефоннi дзвiнки (зокрепrа, але не виклIочно, тrопередньо записанi, автоматичнi), телефонратиклiснту, проводити.телефоьтнi переговори у будь-який час (за 1мови дотримання виl\4ог чипного законодавстваУкраiни) на будь-якi телефоннi HoMepIl, наданi Клiентом Товарис.ву чи iнформатliя про якi отримана Товариством зiнших дrкерел, Ще правО розповсюдЖусться на випадки, коли вiд iпleHi Товариства телефонlтоть, проводятьтелефоннi пеl]еговори пр едставники/агенти Товариства;
- проводити запис (аудiозапис, звукозапис), фiксування теле(лонних розмоВ, Iцо здiliсн}оютт,ся мiж Товариством абойого представникоN{ (агептом), з одЕого боку, i Клiентом або представником Клiснта, з iншого боку, з l\{eToloперевiрки якостi надання послуг, виконання зобов'язань au До.о"оро' (додаткових угод) таlабо захистутовариством власних iHTepeciB' без додаткового попередження чи повiдомлення Клiсн.га Про це;- використоВувати записИ (аудiозаписИ, звукозапиСи) телефонНих розмов, як докази у процесуальних дiях (зокрема,
iule не виключно, при розглядi справ у сулах);
- звертатисЯ до Клiснта iз запитамИ щодо отриМання iнфорМацii, необхiдноi для прийняття Товариством рiшеннящодо надаЕня Кредиту, викотIантlя умов укладеного з Клiснiом.Щоговору.
12,4,1, ТОВаРИСТВО Не НаДае ЖОДНИХ Гарантiй, що Система (ОсобистиЙ кабiнет) будугь вiдповiдати вимогам абоочiкранням Клiснта чи будуть вiдповiдати цiлям i .uдu"uпt Клiента, ,u*o* Тоuuриство не гарантуе що iT
рекомендацii задовольнятимуть потребам члI вимогам Клiснта.
Товариство не гарантуе:

- щО дост}.Il до Системi (ОсобистомУ кабiнету) буде безперебiйним чи без затримок;- вiДс}тнiсть збоiв, перебоiв, дефектiв, помилок, 
"..o.rrro.ri роботи Системи ('Особистого кабiнету);- clMicHicTb, злагоджену роботУ Системи i програмного забЪзпечення (.,рогрЪм), що використовуе Клiент пiд

час користуВання. СистеМою (зокрема, аJIе не виключно, браузерiв, операцiiних систем);- неотримання шкiдливих програМ (програмного забезпечення) у прЪцесi чи в результатi використаЕня
Системи;

- не порушення третiми особами прав i iHTepeciB Клiснта, дотримання (виконання) ними законодавства
} ,. . .. УкраТни. мiх<народного законодавства та законодавства iнших краiн/дерrкав;

ll,J, клl€нт мае право звертатися до Товариства iз пропозицiями, заявами та скаргами щодо надаЕня посJIуг таполiпшення якостi iх надаЕня Еа адресу електронноi пошти таlабо адресу мiсцЪзнаходження Товариства, абоконтактниМ теле(lоном, зазначеними на Сайтi Товариства.
12,6, Положення циХ ПравиЛ не застосов}тоться до правовiдносин Товариства, Lцо виникають з правочинiв пронадання поворотноi безвiдсотковоi c|liHaHcoBoi допомоги.
|2,7, цi Правила набирають чинностi з момеЕту ix затвердження Загальними зборами l-овариства та розмiщення ixна Сайтi Товариства для вiльногО ДоступУ i дiють до моменту ix скасування та викладення цих Правил у новiй
редакцii з обов'язковим оприлюднення TaKoi редакцii на Сайтi ТЬвариства.

{иректор Кисiль Н.В.
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,Щодаток Nэ 1

до Правил Еадання коштiв у позику, в тому числi на yl\doвax
фiнансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОIQ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
(БIЗнЕС кАПIТАЛ),

Затверджених Загальними збораN{и Товариства
(протокол Ns 5 вiд 15 червня 2019 року)

ПАСПОРТ КРЕДИТУ
мацш, яка надаеться споживачу до }кладення Д

1, Iнфорщацiя та KoHTaKTHi данi Кредитодавця
Найменрання Кредитодавця (його стрl*rур"ого бо
вiдокремленого пiдроздiлу)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
(ФIнАНСоВА КоМПАнIя (<БIЗнЕС кАПIТАЛ)

Мiсцезнаходхtення Кредитодавця (йоiо
сfш/ктурного або вiдокремленого пiдроздiлу')

0l001, м. КиТв, вул. ЕспланаднабудЗ4l2

лiцензiя/свiдоцтво Серiя ФК J\Ъ801 вiд 01.09.2016 р.
Ц9м.р контактного телефону
Адреса еледIронноi пошти
Адреса офiцiйного веб-сайту цдцц. Ьuцц9ýý:ýар{аl.uаfi n.net

2. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi кредитного посередника*
Найменрання кредитного посередника
мiсцезнаходження кредитного посередника
Номер контактного телефону
Адреса електронноi пошти
Адреса офiцiйного веб-сайту*

З. OcHoBHi ),т{ови кредитуван} Iя з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту
С)лиqlлiмiт кредиту (грн,)
Строк кредитування
Мета отримання кредиту
gц9!rб та строк надання крсдиту
Можлrtвi види (форпrи) забезпечення кредит!
Необхiднiсть проведення оцiнки забезпечення
кредиту
N4iнiмальнr.rй розп,riр власного пJIатеяtу (фiнансовоi
участi) споживача за }мови отримання креди.гу на
придбання товару/робiт/послr,т, (%)

i
Процентна ставка, вiдсоткiв рiчних
Тип процентноi ставки
Порядок змiни змiнюваноi процснтноТ ставки
Платежi за додатковi та cyгrpHi послуги
Кредитодавця, обов'язковi для укладанття,Щоговору,
(грн.):

1

2.

Платежi за посл}ти кредитного посередника, що
пiдлягають сплатi споживачем, (грн.)*
Загальнi витрати за кредитом, (грн.)
OpieHToBHa загальна BapTicTb кредиту для споживача
за весь строк користрання кредитом (у т.ч, тiло
кредиту, вiдсотки, цомiсii та iншi платехti), (грн.)

реальна рiчна процентна ставка, вiдсоткiв рiчних
Заcтеpеження:навeденioбчисленняpеальнoipiчнoiпpoцeнтнoiсTaBкитuop
спожriвача е репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених виtце i на
припущеннi, цо fiоговiр про споживчий кредит залишатиметеся дiйсним протягом погодженого строку, а
Крелито.lавешь iспояtивпч виконають своТ обов'язки на }'l\,{овах та у строки. визначенi в.]оговорi. Реальна рiчна
процентна ставка обчислена на ocHoBi прип},tцення, що процентна ставка та iншi платежi за посл}ти Кредитодавця
залишатимуться незмiнними та застосовуватимуться протягом строку дii договору про споживчий кредит.
Застереження: використання iнrпих
кредитування можуть мати наслiдком
BapTocTi кредиLу для спох{ивача.

способiв наданЕя кредиту таlабо змiтiа
застосуваннlт iншоТ реальноi рiчноi процентноi

1нших вищезазначених уNrов
ставки та opieHToBHoi загадьноi

5. Порядок поверненця кредиту
Кiлькiсть та розмiр плате>тtiв, перiодичнiсть внесеttня

6. Додаткова iнформацiя*
Додатковi та clTryTHi послуги TpeTix осiб, обов'язковi
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для отримання IФедиту:
Посл)ти HoTapiyca
lIослуги оцiнювача
Послуги страховика
Iншri послlти
Наслiдки прострочеЕня виконання таlабо
вевиконання зобов'язань за договороN{ про
споживчий кредит:
Пеня
Штрафи

Процентна ставка, яка застосовусться гlри
невиконаннi зобов'язання щодо повернення кредиту
Iншi платежi

7. Iншi важливi правовi аспекти
споживач мас право безкоштовно отримати *оriю n
елоктроннiй формi за своiм вибором. I{e положення не застосовуеться у разi вiдмови Кредитодавця вiд продовх(еЕня
процесу }кладання договору зi споживачем.
споживач ма€ право вiдмовитися вiд договору гtро
споживчий кредит протягом 14 календарних днiв у
порядку та на умовах, визначених Законом Украiни
<Про споживче кредитуванняD.

TaK/Hi

Спoх<ивачМaспpaвoДoсТpoкoвoпoBеpI1}"тикpеДиTбезбyдь-якoiД
поверненням. [оговором про споживчий кредит може бlти встановлений обов'язок повiдомлення Кредитодавця tlpo
HaMip дострОковогО поверненнЯ опотIивчого кредиту з оформленням вiдповiдного докуI\{ента.
УмoвиДoгoBopyпpoспoжиBчийкpедитМox{)Дьвiдpiзтrятисявiдiнфopмaцiт,"i"
кредиту, та будутЬ зале}катИ вiд проведеНоТ Кредитодавцем оцiнки кредитоспромоя<ностi сl]оживача з урахуваЕням,
зокрема, надано'i ним iнформацii про майновий та сiмейций отан, розмiр доходiв тощо.

ff ата налання iнфорпrаuii: ддмм/рррр
IJя iнформацiя зберiгае чиннiсть та € актуальною до; ддд\4млррр

Пiдпис Кредитодавця: ПIБ, пiдпис

ПiдтвеpджyюoтpиМаннятaoзнaйoмленEяЗiнфopмaцiсю[poyМoBикpеДиT}ъaнн"'aop@
кредитJ, наданi виходячи з обраних мною }п,tоR кредитування.
Пi.rтвеp:;куюoтpи\lаннямнoювсixПoясненЬ.неoбхiдниx..I'rязабезпечснняМox(лиBoстioцffi
.Щоговором, чи адаптовано договiр до моТх потреб та (liHaHcoBoi ситуацii, зокрема шляхом роз'яснення наведеноi
iнформацiТ, втому числi сутт€вих характсристик запропонованих послуг та певних наслiдкiв, якi вони N,{ож)пь мати
для мене, в тому числi в разi невиконання мною зобов'язань за таким лоI-овором.

Пiдпис Споживача: ,Щата, ПIБ, пiдпис

Прим.: Паспорт кредиту MorKe формратися та
зазначення строк, заповнення яких за }мовами
передбачають посл}ти кредитного посередника,
Паспорта кредиту).

надаватися Клiснту (Споживачевi) у скороченiй формi - без
,Щоговору не потребус (наприклад, якщо }мови договору не

то пов'язанi з цим строки Hi вiдображаються при формуваннi
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-- {одаток М 2
ло Правил налання котптiв у позику, в тому.тислi ъта },мовах

фiнаrrсового кредrrту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОIО
ВIДIIОRIДАЛЬFIIСТIО (ФIНАНСОВА КОN4ПАНiЯ

кБIЗНЕС кАГIIТАЛ)),
Затвердтсених Загальними збораN{и Товариства

(протокол М 5 вiд l5 червня 20l9 року)

м. Киiв

Кредитодавець

з iншоi сторони,

Нова редакцiя затверджена
Рiшенням Загальцих зборiв Учасникiв
ТОВАРИСТВАЗ ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (БIЗНЕС
кАпIтАл>
Протокол Nр 5 вiд 15 червня 2019 р.

року

виданий (ореан ъцо вudав)
облiковоi картки платника

_ ТОВАРИСТВО З *ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНДНСОВД КОМI|ДНIЯ(БIЗнЕС кАпIтАл> (Свiдоцтво Нацкомбiнпо.пу. .rро f...rрuчi. фiнансовоi установи серiяФк м801 вiд 01,09,2016 р., мiсцезнаходження: м. Киiв, Ъул.ЕЪпланадна, буд З4l2 офiс 18), вособi .Щиректора (ПIБ), якиii дiе на пiдставi Статугу, з однiсiсторони, та

разом по тексту - <Сторони>>, перебуваючи у повнiй свiдомостi, розумiючи значення cBoix дiТ, керуIочись Еормамицивiльного законодавства Украiни з урахуваЕням особливостей вчинення електронних правочинiв, використовlточивизначення TepMiHiB, що передбаченi Правилами надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансовогокредитУ Товариства з обмеrкеноЮ вiдповiдальНiстю <ФIНАнсовА компАнIЯ <ьiзнвС кАПIТдЛD, уклали цей,ЩоговiР про надання коштiв у позику, в тому 
_числi на умовах фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем (далi - <<{оговiр> або "Кредиiний договiр''; .rро 

"u.ry.r"..
1. прЕдN{Ет договору, порядок тА умови нАдАння ItрЕдиту

1,1, Кредитодавець нада€ позичальни-"", .o";'"?,Xfll#fio.-roP' гривеItь (далi _ сума кредиту) на}мовах cTpoKoBocTi, зворотностi, платностi, а Позичальн"* aобо"'оaусться повернути кредит та сплатити проценти закOристування кредитом не пiзнiшrе строку, визначетlого в пунктi 1.4 цього До.о"ору.'Тип кредиту - фiнансовийкредит, КредиТ надаетьсЯ на споживчi цiлi, викориСтання кредитних коштiв з iншою *arоa заборонено.
1,2. Сторони погодили наст}.пну процеrrтну ставку за користування кредитом:
- 

-% 

вiд суми кр9дитУ за кожциЙ день користування кредитом у межах строку, визIlаченого в п.1,4 цього!оговору;
- 

-% 

вiд с}ми несвоечасно повернутого кредиту за кожний день користування кредитом понад строк,зазначений у пlнктi 1.4 цього lоговору. Щя процентна ставка визЕачена сторонами i сплачусться ПозичальникомвiдповiднО до поло)кенЬ ч. 2 ст. 625. ст. i 048 Цивiльного кодексу УкраТни.
Процентна ставка с dliксованою, порядок iJ обчисленн, .о 

"nrror" 
визначасться у роздiлi З даного .Щоговору.загальна BapTicTb кредиту, у тому числi у гроIповому виразi, а також розмiр реальноi рiчнот процентноi ставкивизначаетьсЯ у ГрафiкУ розрахутткiв, якиЙ с невiд'смною частиною ц"о.о До.о"о|у. ОО.r".пення реальноТ.рiчноТ.процентноТ'ставки та загальноТ'вартостi кредиту. базуеться на припущеннi, що чей !оговiр залиlпасться дiйснимпрOтягOм строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник виконають своi обов'язки на умовах та у строки,визначенi в цьому !оговорi.

1,З, Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 640 Щивiльного коде_ксу УкраiнЙ, договiр е }кладеним з моментуод9ржанш{ Кредитодавцем вiдповiдi про прийняття цiсi пропозицii (u*ц..r.у) Поr""uп"""ком за процедурою,встановленою Правилами надаIIня коштiв у позику, в тому числi па умовах фiнансового кредитуТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТ"б <ФIНДНСОВД КОЙПДНIЯ (БIЗНЕС КДПIТДЛ),визначеною для укладання договорiв за допомогою iнформацiйно-телекомlтriкацiйних систем (надалi за текстом *
Правила),

2I

Голова зборф
,/

примIрниЙдоговrв
(публiчна оферта)

про цадапня коштiв у позику' в тому числi на умовах фiнансового кредцту
За допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйrrих систем



1,4. СтроК наданнЯ кредитУ та строк дiТ договору становить /цпiв. IJей .Щоговiр дiс до повного виконання
ПозичальникОм cBoix зобов'язань за .Щоговороп.t. Закiнчецня строку дiТ цього Щоговору не звiльняс Сторони вiд
вiдповiдальностi за пор}.uIення умов, яке мало пtiсце пiд час дii !оговору та не припиняс нарахування
кредитодавцем процентiв за користування кредитом. Строк надання кредитуп,rойбуr" гtодовжений в цорядку та на
}мовах, визначених цим Щоговором.

1.5. Позичальник мас право через особтлстий Кабiнет iнiцiювати продовженЕя строку надання кредиту та
пролонграти дiю цього .Щоговору, скориставIlIись одЕим з BapiaHTiB процедури пролонгацii дii .Щоговtlру,
визначених у пlнктi 2. 12 роздiлу 2 Правил. У такому разi наданття кредиту продовr(уеться Еа у]\{овах i на cTptlK,
визначений у вiдповiднiй додатковiй угодi щодо пролонгацii.

1.6. Загальна BapTicTb кредиту та реальна рiчна процентна ставка зазначенi в додатку No 1 <Графiк розрахункiвя,
що с невiд'емною частиною цього fiоговору.

1.7. Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений, повнiстю розlмiе, погоджу€ться i зобов'язусться не)жильно
дотримуватись Правил, якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Товариства та е невiд'смною частиною цього Щоговору.

1,8. Укладання цього !,оговору не потребус укладання iнших договорiв щодо додаткових чи супрнiх послlт TpeTix
осiб, пов'язаних з отриманням, обслlтовранням ,га поверненням кредиту,

1.9. За видачУ кредитУ Позичальнику Еараховусться одноразова плата (комiсiя) у розмiрi , яка вкJIюча€ться
до загальних витрат за кредитом i враховуеться lrри розрахуЕку реальноi рiчноi процентноi ставки за кредитом.
Сплата такоi KoMicii здiйснюетьСя одноразово вiдповiдно до Графiку розрахункiв.

2. прАвА тА оБов,язки cToPIH
2.1 Кредитодавець Nrас право:
2.1.1. вiдмовити вiд надання Позичальнику передбачецого договором кредиту частково або в повному обсязi у разi

поруIпеЕня процедури отримання KorrrTiB у кредит, встановленоi Правилами або за наявностi iнших обставин, якi
явно свiдчать про те, що наданиЙ Позичальниковi кредит не буде повернений,

2,1.2. вимагати вiд Позичальника повернення кредиту, сплати процентiв за користування кредитом та виконанЕя
ycix iнших встановл9них,Щоговором зобов'язань;

2.|.2. l:нmi права, передбаченi .Щоговором та чинним законодавством.
2,2 Кредитодавець зобов'язаний;
2,2.1 . тtрийнЯти вiд ПозиЧiUIьника виконання зобов'язань за !оговором (у тому числi дострокове - як частинами,

такiвповномуобсязi);
2.2,2. повiдомляти Позичальцика про змiну даних, зазначених

виникЕення таких змiн;
2.2.З, НадатиПозичальнику додаткову iнформацiю про:

у роздiлi 9 ,Щоговору в 3-денний строк з моменту

- фiнансову посл)ту, що пропонуеться надати Позичальнику, iз зазначеннrIм BapTocTi цiсi послlти для
Позттчапьника;

- }мови надання додаткових фiнансових поспуг та iх BapTicTb;
- порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноi особи в результатi отримання фiнансовоi послуги;
- правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахlтlкiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового

припинення надання фiнансовоi rrослуги,
- механiзм захисту Кредитодацем прав споживачiв та

виникають у процесi надання фiнансовоi послуги;
- реквlзити органу, який здlйснюс державне регулювання ринкiв фiнансових посл}т

телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв,
- розмiр винагороди фiнансовоi установи у разi, коли вона пропонус фiнансовi посл}ти,

iншими фiнансовими установами.- IНШУ iНформаiю, передбачену Законом Украiни <Про споrкивче кредитування))
2,2.3. виконувати iншi обов'язки, передбаченi,Щоговором та чинним законодавством.
2.3. Позичальник ма€ цраво:

2.З.I . вiдпtовитися вiд одержання кредиту частково або в повноI\{у обсязi: Повiдомивши про це
кредитодавця до встановленого договором строку його надантrя (перерахування Кредитодавцем грошових коштiв на
картковий рахунок Позичальника); Протягом чотирнадцяти календарних днiв з момеЕту }кладення цього !оговору
вiдмовитисЯ вiд flоговорУ без поясненНя причиН в порядкУ та у випадках, передбачених статтею 15 Закону Украiни
,,Про спох<ивче кредитування".

2,3.2. достроково поверн}ти кредит як в повному обсязi, так i частинами, сплативши проценти за користування
кредитом, виходячи з фактичного залишку суми кредиту та строку користування кредитом та всю заборгованiсть;

2.3.з. досцтr} ло iнформацii з питань надання фiнансових послуг та iнформацii, право на отримання якоi
закрiплено законодавством Украiни;

2.3.4. звернутися до Кредитодавця з проханням про пролонгацiю строку надання кредиту та строку дiТ Щоговору;
2.3.5. iншi права, передбаченi lоговором та чинЕим закоЕодавством.
2.4. Позичальпик зобов'язаrrцй:
2,4,1.у встановлений !оговором строк поверн}"ти кредит та сплатити проценти за його корисц.вання;
2,4.2. повiдомляти Кредитодавця про змiну даЕих, зазначених у роздiлi 9 .Щоговору в З-денний строк з момен,гу

виникнення таких змiн;
2.4.3. виконУваТи iнmi обов'язки, передбаченi .Щоговором та чинним законодавством.

порядок )регулювашuI спiрних питань, що

(ацреса, номер

що надаються

)

3. порядок повЕрнЕнItя крЕдиту тА нАрАхувАння/сплАти процЕнтIв
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6.1, Bci спори та непорозуътiння щодо
частково, а такох( з будь-яких iнших
переговорiв.

.3,1, Сума кредиту та процентI{ за користування кредитом, а також iHrпi плате>lсi, якi передбаченi договором,пlдлягаютЬ сплатi ПозичальникоМ птляхоN,t безготiвковогО перерахуваннЯ коrптiв }Ia пото.тнит1 рахупокКредитодавця, зазначений у роздiлi 9 цього Щоговору.
З,2, Нарахування процецТiв за ципl 

"Щоговоропл 
.дiii.rr,о.r".я за фактичну кiлькiсть календарних днiв користlваннякредитом. При цьомУ trроценти за користування кредитоп,I FIараховуються 1цоденно, вiд дня, наст),1Iного за днемнадання коштiв за договором спох(ивачевi (дня ,aр.рurу"u**я гроUIових KoruTiB на банкiвський рахунокпозичальника, номер якоi було вказано Позичальником при реестрацii на Сайтi Кредитодавця cashup.com.ua) додня повернеЕня такогО кредитУ (повногО погашеннЯ о."о""о.О боргу за кредитом), передбаченОго договороМ, до дняповернення ср{и кредиту (його частини), визначеноi у пункту 1 , l. цього .щоговору (зарахуъання грошових коштiв напоточний рах}нок Товариства, зазначений у роздiлi яЪ"Б.о Дio.o"opy) 

"uо."по.^йр" по"Ёрне"нi кредиту частинами,нарах}ъаннЯ i сплата процентiв проводиться на залишок заборгованостi за кредитом.3,З, Погашення кредиту та процентiв за користуванЕя кредитом вiдбраЪться в такому порядку: першочерговопрOценти, У ДругУ чергу - с}ма кредитУ, а g наступну чергу - iншi платежi, .,.р.дОuч"нi договором. У разiнедостатносТi оумИ здiйсненогО платежУ для виконаНня зобов'язанЕя за цим !оговором у повному обсязi ця сумапOгаша€ вимоги Кредитодавця у такiйчерговостi:
1) у першу чергу сппачуються прострочена до повернення с}ъ.Iа кредиту та простроченi проценти закOристування кредитом;
2) У ДР}ТУ ЧеРГУ СПЛаЧУЮТЬСЯ сУма кредиту та проценти за користування креди,гом;З) у третЮ чергу сплачУютъся неусТойка та iншi платежi'вiдповiдно до цього .Щоговору.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4,1 Кредит забезпечусться BciM Еалежним Позичальни*у 

"u "puui 
власностi майном та коштами, на якi згiдночинного закоЕодавства Украiни може бути звернено стягнення.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH, ),l, LтороНи несутЬ вiдповiдальНiсть за пор},шення умов цього !оговору згiдно з чинним ]аконодавством Украiнита циМ !оговором, Порушення умов цього !оговору е його IIевиконання або неналежце виконання, тобто викоцанняз порутIенням }мов, визначених змiстом цього {оговору.
5,2, Закiнчення строку дii [оговору не звiльняс Сrоро"" вiд вiдповiдальностi за поруIпення умов, яке мало мiсце пiдчас дii [оговору.
5,З, У випаДку поруп_ення cTpoKiB повернення кредиту, встановлених п}тrктоМ 1.4. !оговору (з урахранням:]'::|ilii СТРОКУ Дii .ЩОГОВОРУ), ПОЗИЧаЛЬНИк сплачуе Кредитодавцю ппату за користування кредитом заПlДВИЩеНОЮ СТаВКОЮ, УЗГОДЖеНОЮ СТОРОНаМИ В ПУ_НКТi l.i. Доiовору, та додатково зобов'язаний сплатити грошовусlму, вiдповiдно до cTaTTi 625 I-{ивiльного кодексу Украiни,

6. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
l укJIаданнjI, виконаннlI, розiрвання, змiни, визнанЕя недiйсним повнiстю абопитань, що стосуюТься цього .Щоговору, пiдлягають вреryлюваЕню шлlтхом

проведення переговорiв, то такий спiр
чинним законодавством УкраiЪи, Мiсцем

6,2, Якцо Сторони не мож}"ть дiйти згоди зi спiрних питань шляхом
вирiшуеться в судовому порядку за мiсцем виконання .Щоговору згiдно звиконаннЯ цього ,Цоговору е мiсцезнаходження Кредитодавця. 

' '

7, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗIРВАН[IЯ ДОГОВОРУ7.1 Внесення змiн та доповнень до цього Щоговору (його невiд'емних частин) оформлюеться Сторонами пIляхомскладання окремого документу що е невiд'смною частицою цього !оговору, ; пор"д*у, визначеному чиннимзаконодавством для оформлення електр онних правочинiв.
7,2, Сторони визначили, що згiдно зi ст. 207 Цивiльного кодексу Украiни, TeKcToBi повiдомлення в електронномувиглядi (<E-mail - повiдомлення> або (SMS - повiдомлення>>), якi пов'язанi зi змiнами, лоповненнями 1мов аборозiрванням цього Щоговору та надiсланi Кредитодавцем на номер мобiльного телефонного зв'язку або скринькуелектронноi пошти Позичальника, а також навпаки, вважаються такими, що вчиненi у пиоьмовiй формi, свираженням волi кожпоi Сторони, е прийнятими до вiдома Сторонами особисто та не вимагають будь-якогодOдаткOвого письмового оформлення.
7,З, Позичальник ма€ право достроково розiрвати цей.Щоговiр шляхом повернення Bcix отриманих ним кредитнихKotпTiB, оплатИ BapTocTi користуванНя нимИ та погашенНя Bcici кредитноi заборгованостi.
7'4' ЯКЩО ПОЗИЧаЛЬНИК Не ЗГОДеН Зi ЗМiНОЮ 'уЪ{ов кредитуваЕня, BiH мас право розiрвати !оговiр, повiдомивши trpoце Кредитодавця та повернувши йому " .rо""оrу обсязi суми кредитноi .iборiо"u*остi протягом 10 1десяти)календарних днiв з дня iнформрання Позичальника про змiну умов кредитування.
7.5. !оговiр може бути достроково розiрваний .u*ori i у "r.r.д*u* 

передбачених чинним законодавством Украiни.

8. IHшI уN{ови договору8,1, L{ей,Щоговiр складено в 2 (двох) оригiнальних примiрникu*, у_.п"*rроr"оrУ"".rrядi украТнською мовою, по0ДНО'IУ ДЛЯ КОЯtНОi iЗ CToPiH, ЩО МаЮТЬ ОДНаКОВУ ЮРИДИЧЕУ силу, За бая<анням Йо.rrr-""rrка, яке визIlачаеться уйого особисТому Кабiнетi або за 
',исьмовиМ 

запитом, Кредитодавцем на лiого адресу MorKe бри надiсланий .Щоговiрв пап9ровому виглядi,
8,2, Позичальник пiдтвердх(у€, що отримав вiд Кр_едитодавця до }кладення цього Щоговору iнформацiю, зазначенув частинi другiй cTaTTi l2 Закону Украiни <Про фiнансо"i .o*y.u та державне реryлюваЕня ринкiв dliнансових

2з



пOслуг), в частинi другiй cTaTTi 1 J ЗаконУ Украiни <Про захист прав спо)ItиВачiв>>, cTaTTi 9 та частинi др}тiй cTaTTi 12
Закону Украiни кПро споживче кредитуватrня)), та визначенi у п.2-.Z.З. тlього Щоговору.

Iнформаrliя, що необхiдтrа для отримаrrня Позичальником позики, у тому числi на упtовах фiнансового кредиту, яка
ПеРеДбаЧеНа СТ.СТ, 9, 12 ЗаКОНУ УКРаiни <Про споживЕIе кредитуваЕня)) та ст. 12 Закону Украiни <про бiнансовiпOслугИ та державне регулIовання ринкiв фiнатrсових посл)л)), розп,riщусться Кредитодавцем на a"оarу офiцiйноп,rу
Веб-сайтi' мiститьсЯ в ПравилаХ та надастьсЯ ПозичальниКу у виглядi Паспорта кредиту, за формою згiдно !одатк1,М i до Правил.

8.3. Пiдписуючи даний .Щоговiр, Позичальник засвiдчус, tцо:
8,3,1, ознайоМлений, повнiстЮ розумiе та погоджуеться з yciMa ),,\,{овами та змiстом.Щоговору, {одаткiв до нього та

Правил i зобов'язусться Ееухильно ix дотримуватись;
8,з,2, iнформацiя надана Кредитодавцем забезпечус rrравильне розумiння Позичальником cyTi фiнансовоi 11ослуги

за цим.Щоговором без нав'язування ii придбання;
8,З,3, надав згоду, усвiдомлюючи ii правовi наслiдки, на використання електронного пiдпису iндивiдуальним

одноразовим iдентифiкатором в якостi аналога власноргного пiдпису:
8,З,4, надаВ згоду на передачУ КредитодавЦю cBoix .,ер.о"ал"""х даниХ та Тх обробКу, в томУ числi з метою оцiнки

фiнансового стану Позичальника та його сrrроможностi виконати зобов'язання au до.о"оро, позики;
8,з,5, надав згоду на те, що Кредитодавець, з метою отримаЕня iнформацii про фiнанъовий стан Позичальника та

перевiрки його кредитноi icTopii, мас право звертатись до TpeTix осiб, якi пБв'язанi з Позичальником дiловими,професiйними, особистими, сiмейними або iншими стос)лками, а також Бюро кредитних iсторiй;
8,3,6, надав згоду на те, rцо у разi невиконаЕня або неналея<ного виконання зобов'язаЕь перед Кредитодавцем за

uИМ {ОГОВОРОМ, КРеДИТОДаВеЦЬ Ма€ ПРаВо передати персональнi данi Позичальника TpeTiM о.Ъбuп't i"*oaour"rr, un.
не обмежуючись, Бюро кредитних iсторiй, кредитним установам, колекторським компанiям тощо) для захисту cBoix
законних прав та iHTepeciB:

8,З,7, маС згоду iншогО з подр}rкжЯ на укладенЦя цьогО .ЩоговорУ (в разi перебlъання в одруженому cTaHi);
_8,3,8, аДРеса електронноi пошти та номер мобiльного оr"рurфu, зазначенi у роздiлi 9 цього ,Щоговору, належить
позичальнику, i забезпеченi засобами захисту вiд доступу третiхъсiб;

8,3,9, надав згоду на отримання Смс повiдомлень з iнформацiсю Кредитодавця щодо }тладення та виконання
цього [оговору.

8,4, УкладанняN{ цього {оговорУ Сторони домовились що до правочину застосов},Iоться положення Закону
Украiни <Про електронну комерчiю>.

1. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

)

Алреса : 01001 м, Киiв, вул,
офiс 18

СffРПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити: _МФО:_
Рахрок: _
e-mail :_
Телефон :_

fиректор:

_ (шБ)
м.п

Еопланадна буд.З4/2,

КРЕДИТОДАВЕЦЪ

ТОВАРИСТВО З ОБN{ЕЖЕНОЮ
ВrДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>

ПОЗИЧАЛЬНИК

пIБ

Серiя паспорту 
--..- 

Номер паспорту
Виданий
Реестрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв
Алреса
e-mail
номер мобiльного телефону

позичальrrик:

(пIБ)

--l
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ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

,Щодаток Nо 1

до ,Щоговору про надання
коштiв у позику, в тому числi на )rмoBax
фiнансового кредиту за допомогою
iнф орпrацiйно-телекомунiкацiйних систем

вiд

вiд

м

{ата видачi

кредиту

(траншу)

Сума кредиту

(траншу), гривець
Нарахована сума

процентiв та iнших
платежiв, гривеIIь

Всього до сплати,

гривень

Орiентовний графiк розрахункiв за кредитним договором М

лата планового

повернення кредиту
(траншу) та сллати
процентiв, iнших

платежiв

КРеДИТУ_% вiд суми кредиту (в процентному
реальна рiчна процентна ставка за договором становить

,Yо вiд су]ии кредиту (в процентному вйра*ённi)"Ъбо

-грн, 

(у грошовому вираженнi) i включае в себе:
с}ъ,{и кредиту (в процентному вираженнi) або грн. (у |рошовому вираженнi) та комiсiю за видачу

вираrкеннi) або грн
о//о .* Загальна BapTicTb кредиту та реальна pir"u .rроцо*u aru"*

з, Загальна BapTicTb кредиту зазначена У цьому Графiку е орiентовною,
строку корист}ъаЕня Позичальником кредитними кошIтами,
4, Платежi (KoMicii) фiнансових установ через якi Позичальник здiйснюс погашення кредиту та процентiв закористування кредитними коштами (якrцо TaKi с), не входять до сукупноi BapTocTi кредиту та сплачуються
позичальником таким фiнансовим установам ок?емо.

1 У випадкУ простроченНя виконаннЯ зобов'язанЬ зi сплати платежiв згiдно даного Графiку розрахункiвПозичальниК несе цивiльНо-правовУ вiдповiдальНiсть (згiднО частинИ 2 cTaTTi 625 Щивiльного кодексу Украiни) увиглядi сплати процентiв за користування кредитом за пiдвищеною ставкою, узгодя(еною Сторонами у пунктi 1.2.
.Щоговору.

РЕКВIЗИТИ ТА ПIЛПИСИ CTOPIH

КРЕДИТОДДВЕЦЬ ПОЗИЧДЛЬНИК

методики, затвердх(еноi Розпорядяtенням Нацiональноi koMicii,
ринкiв фiнансових послуг 20.01 .2017 J\ъ 3238 та заре€строваноi в
року

за договором розраховуIоться вiдповiдно до
що здiйснюс державне регулюванIuI у сферi
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 16 серпrrя 2017

яка може змlнюватися в залежностi вiд

Серiяпаспорту Номер паспорту
Виданий

податкlв
Адреса
e-mail
номер мобiльного телефону

позичальцик:

товАриство з оБп4ЕяtЕною
ВIДПОВIДАЛЪШСТЮ (ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ >

Адреса;01001 м. Киiв, вул. Еспланадна буд.З4l2,
офiс18
С[РПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити: _МФО:_
Рахрок: _
е-mаil :_
Телефон :

flиректор:

пIБ

м,п.
(пIБ) (пIБ)
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/{одаток }rГч 2

до Щоговору про надання
KolttTiB у позику. в тому числi на \л4овах
t|liнансового кредигу -ru лопоrо.Ь,о
iнформацiйно-телеком),т{ iкацi йtних clIcTeM

вiд

"Персональнi

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я' (НаДаЛi-<КЛiеНТ>>), аКЦептуванням цього документу надаю товдриству зОБП'{ЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСdВА КОМПАнtя (БIзнЕс кАпIтдл) (далi"товариство"), згоду на збiр, обробку та використанrrя iнформацii про мене (cBoix персональних даних) з метою, упорядку i на 1т,товах, викладених в цiй Згодi.

1, Клiснт дае згоду Товариству на обробку своiх персон€шьних данlD(, тобто вчиненIIя таких дiй: збiр,систематизацiя, накопичення, зберiгання, уточненrrя (оновЪення, змiну), 
""*bp""ru""o, роa.rо".,oдження (у томучислi передачу), знеособлення, блокувацня,-знищення персональних даних в наступних цiлях:

,/ наданЕя знижок i пiльгових-умо" пuдu*r"" кредиту;,/ обслуговрання позичаJIьникiв та осiб, що подають заявку на отримання кредиту (клiентiв) Товариства;,/ просувантuт посJI)т Товариства.

", 
Вiдстуlлентlя прав вимоги за кредитними договорамиr' Залуrення TpeTix осiб з метою поверненнJI лростроченоТ заборгованостi

2. Перелiк персональних даних, на обробку яких да€ться згода:,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;

,/ мiсце народження;

3, Обробка Персональних даних Товариством здiйснюватиметься з метою виконання }кладеного Кредитного!оговору.

4, обсяг та змiст Персональних даних, що пiдлягають обробцi Товариством визначаеться Товариством вiдповiднод0 вимOГ чинногО закоЕодавсТва Украiни. Товариство здiйснюс збiр персональних даних в цiлях, зазначених вище.

5, ФактоМ використанНя сайтУ Товариства таlабо Системи Клiент пiдтверджуе, що BiH як суб'скт персональнихДаНИХ аКЦеПТУС Та НаДаС ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬЙСтю (ФIнднсовд компднIя.GIзнЕс кАпIтАл)) згоду на обробку та використання cBoix Персональних даних беззастерех<но i без обмежень зМеТОЮ ЗДiЙСНеННЯ СТаТИСТИЧНОГО аНаЛiЗУ. У ПРоцесi обробки Товариство N{ae право передавати персональнi данiTpeTiM особам (включаючи, але не обмежуточись, юридичним консультантам i колекторам), якщо це необхiдно лляДОСЯГНеННЯ ЦiЛеЙ ОбРОбКИ Та За }rМОВИ ДОТРиМаЕня такими третiми особами *о"фiдarцitностi та безпекиперсональних даних.

6, Товариство здiйснюватиме обробку Персональних даЕих з використанням засобiв автоматизацii, а також безвикOристання таких засобiв.

7, Клiент обов'язусться, при змiнi персональних даЕих протягом строку дii Кредитного !оговору, надавати унайкоротtпий TepMiH уточЕену iнформацiю. KpiM того, -о"*оnn .,iд.rr.u"", цього д9кумепту Клiснт надае свою згодуна 0триманшI будь-яким чиЕом та у будь-який формi повiдомлення рекламного характеру з надаЕня фiнансовихпослуг (у т,ч, у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), ..r.О"r"".", Ъ"Б"";ого зв'язку, паперовогоносiя), Одночасно нада€ повну та добровiльну згоду на .".р".""r'Йариством за iнформацiсю про свiй фiнансовийстан д0 TpeTix осiб, якi пов'язаНi з ниМ родиЕними, особЙстими, дiловими, про,Р..it'"r,rи (у т.ч. трудовими) абоiншими стос}нками у соцiальному буттi.

8, !ана згода на обробку персональцих даних не обмежена TepMiHoM дii.

--_L-
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,',1l"; i#1.1*::y:Y::1.1ij_" своi права, як су.б'скта Персональнтлх даних, вLIзЕа.Iених законом<Пр о захист n.p. о u,un"''"x даl{их ), чiпо,о о ор oБii;;;iЙ;;] ;Ж ;;l? HJ
l#1х":*?р_:,":y1llфФ;;;;;t";;"ЪЁ#;ilЖ;;lЖ;i-',Ёff;Нrj":#"":*;:-:}#:кКлiентиl>, власнико]\d якоi с

:":,#Ёtrгjр*::#:,::#*,":у:Y-6iнАй;;;;tБй^Ёff ъаdЁ"iffi r*.ЦиМ, я IJe потребую подалышого пIлсьN{ового iнформуванно .rро **uro"i виt'lе обставиlти.

::::"*'"о:.:Yл"_:' :: Y "_9ry!кою.м9iх 
персон€Lтьних даних розумiеться буль_яка дiя

l, що MeHi повiдомлено про те, шо пiд обробкою Moix персон;Lтьних даних розумiiдiй, здiйснюваних повтtiстю або .'u".*Ъ"о в iнформацiйцiй автоматизованiй ,системi таlабо в

{новленIUIм, використанням та поширенням, .оео.обо."rrям, знищенй "й;;;'^#,;#ж;:ffi;iТовариство прийняло на себе зобов'яз_яrrr.о тттлпл оqчт'лфt' r.лi\' *^.^^----__прийняло на себе зобов'язання щодо захисту,"r'";;;;;;;;;;;#].TJii;.,iJ,l"i
заходiв цодо захисту таких персональних даних.

на обробку персоЕальних даних (акцепт}ю даний документ) з моменту клiку на кнопцi .'Я надаю

l;fiH::Ё::::#::i,:],:?9::i:My Кабiнетl,_aо_:rуп до "no.o здiйснюсться за допомогоюпари Логiну особистого Кабiнеiу та Пароля о."о".rЬ-,d;;;;;
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{олаток М З
до Правил надання копrтiв у позику, в тому.tислi на у!lовах

фiнансового кредиту TOBAPI4CTt]A З ОБМЕ)КЕНОЮ
вIд{гIовIдАльFIIс,гIо (ФIНАI]СовА ко\4пАнIя

<d]IЗFIЕС кАПIТАЛ)),
Затвердх<ених Загальtlими зборап,rи Товариства

(протокол Лс 5 вiд 15 червлтя 2019 року)

Нова релакtдiя затверджеtrа
Рiшенням Загальних зборiв Учасникiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
В]ДПОВIДАЛЬНIСТЮ (БIЗНЕС
кАПIТАЛ)}
Протокол J,ls 5 вiд 15 чсрвня 20 l9 р.

Голова зборiв

примIрниЙдоговrг
про ЕаданнЯ коштiВ у шозику, в томУ числi на умовах фiнансового кредиту

м. Киiв
DoI(v

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД[ОВIДАЛЬНrСТЮ (ФIНДНСОВД КОМIlДНIЯ (БIЗНЕС

фiнанс_овоi установИ серiя ФК ЛЪ801 вiд 0l,09.20l б р., Mi1сцезнаходжецня: м. КиIiв, вул. Еспланадна, будЗ412 офiс 18,в особi !иректора (ПIБ), який дiе на пiдставi Статуту (надалi iменусться"Кредитодавець ") з однiеТ сторониý

(вказатинaйменування,мicцезнаxoД'*.;oби,сеpiятaнoмеpпaспopта'
ким iколи виданий, адреса) (надалi iменусться "ПозичалыЙк'') в особi

що дiе на пiдставi
(вказати: статугу, довiреностi, .rоло*ffi

з др}тоТ стороЕи, що ix надалi разом iMeEoBaHo '.Сторони'', уклали чей .Щоговiр 1rро надання коштiв у позику, в томучислi на }ц4оваХ фiнансового кредиту (надалi iменуеться '',Щоговiр'') про нижченаведене.

1. прЕдмЕтдоговору
1.1. Крелитодавець зобов'язусться Еадати Позичальнику кредит у cyмi ( ) гривень назасадах cTpokoBocTi, зворотностi, цiльового характеру використання, платностi 1.u uuбaaar*"aностi, а Позичальникюбов'язустьСя повернутИ Крсдит та сплатити процеIrти за користрання кредитом на }мовах, визначених цим!оговором.
1.2, Суuа кредиту використовусться на цiлi:

2.1. Кредит надаеться с.гроком на
2. строки в договорI

якOго € (( ))

( l фактичних (мiсяцiв або днiв), початком

2,2, Крс:итолавець зобов'язу€ться 
"uдuЙ

20_ р., а закiнченням
,)) _=-- 20__э.
Позичальнику кредит в строк не пiзнiше _( ) банкiвських днiввiд дати пiдписання цього !оговору.

2.3. Позичальник зобов'язусться повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом дозакiнчення строку, визначеного п.2.L цього !оговору.
2,4, Кредит надасться Позичальнику готiвкою у kaci Кредитодавця (згiдно заяви Позичальника) або тrrляхомбезготiвковогО перерах}tsаннЯ сумИ кредитУ на рах}т{ок, вказаниЙ Позичальником у заявi. Ненаданняпозичальникопl реквiзитiв свого рах}.нку в банку ("uдu""" реквiзитiв з помилками) або неявка Позичальника за0триманням кредитУ готiвкою через касу Кредитодавця (чи ухилення iншим ..rо.обо, вiд отримання кредиту), аTaKO'It невиконання Позичальником зобов'язання щодо забезпечення кредиту, передбаченЪго п, S,i.S.'uio.o

!оговору (якЩо зобов'язання забезпечусться заставою таlабо порукою), звiльняс Кредитодавця вiд вiдповiдальностi
за порушення зобов'язання, передбаченого п. 2.2. цього .Щоговору,-

2,5, !атоЮ отримаЕня кредиту вважаеться дата видачi Позичальнику суми кредиту готiвкою через касуКредитодавця, а при безготiвкових розрах},нках - дата списання вiдповiдноТ с}ми з раху{ку Кредитодавця,
Вищезазнач(эна дата отримання кредиту зазнача€ться у Графiку розрахункiв, Що е !Бдатком до цього Щоговору.2.6. {атою повернення (погашення) кредиту так само як i датою сплати процентiв вважаеться датаофорптлення Кредитодавцем прибуткових касових ордерiв на отриманi с),rN,{и, а при безготiькових розрахунках -датазарах}ъання коштiв Еа рахунок Кредитодавця.

ський А.о
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3, ПЛАТА ЗА ItОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОN{ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУЕII{IВ
3.1. ППата За користування кредитом (проценти) отановить _% рiчних вiд суп,lи кредиту за кожеЕ день

кOристування кредитом' що становить ( __) гривень, Процентr,т нараховую.гься за фактичне число календарних
днiв користрання кредитоI\4 за виключенням дня отримання кредиту.

3.2. Плата за користування кредитОм (процентИ) е фiксованою та rrезмiнною про,гягом усього строку дii
цього,Щоговору.

з.з. Нарахрання процентiв за цим .щоговором здiйснюеться з урахуванням числа днiв У календарному роцi
(Вrхiдних, святкових та неробочих днiв включно). Кiлькiсть днiв у роцi приймаеться за З65 (366).

З.4. СТОРОНИ ДОМоВились, що погашення кредиту та процентiв за користування кредитом здiйснюватиметься
згiдно графiка платежiв, що е Додатком до цього Щоговору.

З.5. ВiДПОВiДНО До виМог п. 9) ч. 1 ст. 12 Закону Украiни <Про споживче кредитрання>l, реальна рiчна
процентна ставка та загальна BapTicTb кредиту для Позичальника на дату укладенЕя цього .Щоговору, а також, yci
припущення, використанi для обчислення такоi'ставки, зазначенi в Графiку розрахункiв, Що е Щодатком до цього
.щоговору, Розмiр реальнот'рiчноi'процентноi ставки не залежить вiд способу надання кредиту. обчислення реальноi'
рiчноi процентноi'ставки та загальноi'вартостi кредиту базуеться на припу-tценнi, що цей .щоговiр зrlлишасться
дiйсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник виконають cBoi обов'язки на умовах та у
строки, визначенi в цьому.Щоговорi.

3.6. ЯКЩО ДаТа зДiЙснення чергових платежiв згiдно графiка плател<iв припада€ на вихiдний (святковий,
НеРОбОЧИЙ) ДеЕЬ, ТО зДiйснення платежiв вiдбувасться на наступний за вихiдними (святковими, неробочими) днями
робочий день Кредитодавця i це не вважаеться пор}rшенням графiка платехсiв.

3,6, ПОГаШеНня креДиту та процентiв за користраЕня кредитом вiдбувасться в такому порядку:
ПеРШОЧеРГОВО ПРОЦеНТи, а В наступну чергу - с}ма кредиту, У разi недостатностi сlми здiЙсненого платех(у для
виконання зобов'язання за цим [оговором про споживчий кредит у повному обсязi ця сума погашас вимоги
Кредитодавttя у такiй черговостi:
, 1) У першУ чергу сплачуються прострочена до повернення с}ма кредиту та простроченi проценти за

кOристування кредитом;
2) у дру,у чергу сплачуються cylvla кредиту та проценти за користуванIuI
З) у третю чергу сплач}тоться неустойка та iншi платежi вiдповiдно до цього .Щоговору.

кредитом;

3.8. ПРОСтрочення сплати кредиту таlабо процентiв за користування кредитом (згiдно графiка платежiв) не
ЗУПИНЯС НаРахрання процентiв, KpiM випадку приЙняття окремого рiшення про це Кредитодавцем.

З,9. Позичальник проводить погашення кредиту та процентiв за користування кредитом через касу
КРеДИТОДаВЦя за ii мiсЦезнаходженням у вiдповiднi робочi днi та години або шляхом безготiвкового перерахування
С}МИ КРеДИТУ Та пРоцентiв за користрання кредитом на рах}нок Кредитодавця, визначениЙ роздiлом 11 цього
!оговору.

З.10. Bci роЗрахУЕки мiж Сторонами ведугься виключно в нацiональнiй валютi Украiни,

4. ЗАБЕЗПЕЧЕНIUI КРЕДИТУ
4. l. Зобов'язання Позичальника щодо своечасного повернення кредиту та сплати процетIтiв за користуванЕя

ктедитом забезпечусться (засmавою пlа/або порукою п,lа/або iнu,tuлиu вudа.л,tu забезпечення , не
забороненi законоdавсmвом) всiм належним Позичальнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiлно
чинного законодавства Украiни може бути звернено стягнення.

4.2. ВiДповiдальнiсть за оформлення забезпечення кредиту у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства
та Bci витрати, пов'язанi з таким оформлеЕням, покладаються на Позичальника (якrцо зобов'язання забезпечуеться
заставою таlабо порукою).

4.З. Позичальник пiдтверджуе, що майно, яким здiйснюватиметься забезпечення виконанIuI зобов'язання за
цим Договором належить Йому (Позичальнику) на правi власностi, не обмеrкене в обiгу, пiд заставою у TpeTix осiб не
перебувас.

4.4, На перiод дii цього ,Щоговору та до моменту повного виконання зобов'язань, Позичальник
зобов'язУсться без погодхtення з Кредитодавцем не здiйснювати дiй, направлених на вiдчуження особистого
рухOмого чи нер}D(омого майна.

5.IншI прАвА тА оБов,язки CTOPIH
5,], ]'Iозttчальttuк Kpirll обов'язкiв, переdбаченttх вulцезазнаLrенчмLl l,lylll.t11ll,\lu L|ьо?о,Щоzовору, зобов'язанttй:
5.1 . l. Використати кредит за призначенням.
5.1.2. Налавати Кредитодавцю Bci необхiднi докуI\4енти для злiйснення перевiрки цiльового використання

кредиту.

5.1.З. Вчасно здiйснювати платежi щодо погашеннlI
кредитом, вiдповiдно до графiка платежiв,

5.1.4. Письмово повiдомляти Кредитодавця про змiни мiсця проrкивання, роботи, контактних телефонiв,
прiзвища або iм'я та iншi обставини, що здатнi вгIлин)пи на виконання зобов'язань CTopiH за цим Щоговором, в 30
денний строк з моменту Тх виникнення,

5.1.5. Укласти договiр щодо забезпечення викотlання зобов'язання Позичальником перед Кредитодавцем за
uим fiоговором (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою таlабо порукою) якщо, забезпечення зобов'язання
пiдлягас оформленню окремим договором.

5.'l .6. Ог1.1lатити TpeTiM особам за свiй рахунок пов'язанi з виконанням цього Щоговору мох<ливi витрати) а
сапtс: ouiHKy прелметiв застави, державне мито. нотарiальнi послуги. cTpaxoBi плате>lti.

5.1,7, У випадку прострочення сплати частини або BcicT суми кредиту сплатити HapaxoBaHi проценти за
кOристування кредитом виходячи з фактичного строку корист}ъання кредитом, включаючи день погашення,

кредиту i процентiв, нарахованих за користрt}нюI
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5,2, Позuчальнllк trtQ€ право;
5,2,1, !остроково поверн}ти кредIlт повнiстrо або чаотково та сплатити проценти за корист}tsання кредитом

виходячИ з фактичногО залишку i строку користуваIIня кред].IтоN.I, вклIочаюrIи депь погаIхення,
5,2,2, ЗвертаТися дО КредитодавЦя з письмовИм клопотанIIям про перенесення cTpoKiB платежiв (повернення

кредитУ таlабо сплатИ процентiв) у разi виниКнеFIня тимчасових фiнансових або iнlпих ускладнень з незалеrкrrих вiд
Позичальника причиIl.

5,2,З, ПротяГоN,{ чотирIIаДцяти каленДарних днiВ з моментУ укладеЕIlя цього Щоговору вiдмовитися вiд
.ЩоговорУ без поясненНя причиЕ в порядкУ та у випадках, передбачених статтею l 5 Закону УкраТни ,,Про споживче
кредитування"

5,2,4, ПрО HaMip вiдмОвитися вiд цього 'Цоговору Позичальник повiдомляе Кредитодавця у письмовiй
формi У паперовому вlIглядi до закiнчення строку, встановленого п.5,2.З. цього ,Щоговору. Якщо Позичальник подас
ПОВiДОМЛеННЯ Не ОСОбИСТО, ВОНО МаС бУти засвiдчене нотарiально або подане i пiдписанЁ пр.д.rоu""*ом за наявностi
довiреностi на вчинення таких дiй.

5,2,5, Протягом семи календарних днiв з дати подання письмового повiдомлення про вiдмову вiд цього
.щоговору Позичальник зо_бов'язаний повернути Кредитодавцю грошовi кошти, одержанi згiдно з цим [оговором, та
сплатитИ процентИ за перiоД з дня одержання коштiВ до дня ix повернення за ставкою, встаIIовленою ЩоговорБм.5,2,6, Вимагати вiд Кредитодавця здiйснити коригуванЕя платежiв Позичальника на с}ъ4у вяtе здiйснених
ним виплаТ за }мови реалiзацii Позичальником cBoii прав спох(ивача, визначених cTaTTi l б Закону УкраТни ,,ПроспOживче цредитуваIiНя", стосовнО придбаногО в кредиТ за циМ f,оговором товару (роботи, послlти).

5,3, Креdumоdавець крi.u обов'язкiв, переdбаченuх вulцезазначе|tuлlLl l1ункtпа,л4u цьоzо lozoBopy, зобов'язанuй:
5,З,l, Письмово повiдомляти Позичальника про змiну мiсцезнаходження а також iнших вiдомостей,

зазначених у роздiлi 1 1 цього Щоговору протягом З0 календарних днiв з моменту iх виникнення
5,з,2,У разi письмового звернення Позичальника щодо переt{есення cTpoKiB платежiв (повернення кредиту

таlабо сплатИ процентiв) у зв'язкУ з виникненням тимчасових фiнансових або iнших ускладнень розгJUIнути таке
звернення протягом З календарних днiв та дати чiтку i одЕозначну вiдповiдь. У будь-якому випадку перетlесення
cTpoKiB платежiв (повернення кредиту таlабо сплати процентiв) оформлясться додатковим логовором,

5.З.З. Надати Позичальнику додаткову iнформачiю про:
- фiнансОву послугу, що пропонУ€ться Еадати Позичальнику, iз зазначеннrIм BapTocTi цiеi послуги для

Позттчальника;

- }мови надаЕня додаткових фiнансових послуг та ix BapTicTb;
- порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноi особи в результатi отримання фiнансовот послуги;- правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового

припинецшI надання фiнансовоi послуги;
- механiзм захисту Кредитодацем прав споживачiв та порядок урегулювання спiрних питань, що

виникають у процесi надання фiнансовоi послуги,
- реквlзиТи оргаЕу, який здiйснюе державне регулювання ринкiв фiнансових послуг

телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;- розмiр винагороди фiнансовоi установи у разi, коли вона пропонус фiнансовi посл)ли,
iншими фiнансовими установами,

- Iншу iнформаiю, передбачену Законом Украiни <про спtlх<ивче кредитування)
5.4. Креdumоdавець мае право:

5.4.1. Вимагати вiд Позичальника виконаЕня ним }мов цього Щоговору.
5.4.2. Вимагати вiд Позичаrrьника укладення договорУ щодо забезпечення викоЕаЕня зобов'язання

позичальником перед Кредитодавцем за цим Щоговором (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою та/або
порlкою).

5.4.3. Вимагати дострокового поверненЕя кредиту та сrrлати процентiв за
кOристрання кредитом у випадку наявностi хоча б однiеi iз зазначецих обставин:

а) використання Позичальником кредиту Ее за призначенням;

весь фактичниЙ строк

б) затримання сплати Позичальником частини кредиту таlабо процентiв за користування кредитом на строк,
щ0 перевищу€ один календарний мiсяць, а за кредитам, забезпеченими iпотекою - бiльш нiж на два мiсяцi;

в) невиконаНня Позичальциком визначеног0 п, 5.1.5. цього !оговору обов'язку щодо забезпеченrrя кредиrу
(якщо зобов'язання забезпечуеться заставою таlабо порукою);

5,5. Yci гIрава та обов'язки Позичальника щодо цього !оговору мож}ть за згодою Кредитодавця перейти до
TpeTboi особи.

(адреса, номер

що надаються

5,6. У випадку сплертi Позичальника, .

обов'язки щодо цього flоговору переходять до
вiдповiдно до доIовору поруки,

що наст)пиЛа до закiнчення строку дii цього ,Щоговору, Bci права i
його спадкоемцiв та\або покJIадаються на пор}л{ителiв за ix згодою,

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДIЙСНОСТI УМОВ ДОГОВОРУ
6. l. При 1кладаннi цього Щоговору Позичальник пiдтверджус що:
l) BiH с повнiстю дiсздатним та щодо нього немас рiшснь сулiв (якi набрали законноi сили та не ckacoBaHi

iншими рiшеннями) про обмех<ення його у дiсздатностi чи визнання недiездат"йr, о також йом.у невiдомо rlро
рOзгляд судами справ з вказаним вимогами;

2) його волевиявлення е вiльним та вiдповiдае його внутрiшнiй волi;
З) BiH не перебуваС пiд впливоМ тяжкоi для нього обставини, що зм}.шус його укласти цей Щоговiр;
4) BiH чiтко усвiдомлюс Bci умови цього .Щоговору та не перебрас пiд впливом помилки чи обману;
5) BiH вважае }мови цього ,Щоговору вигiдними для себе, мае згоду iншого з подружжя на укладення цього

!оговору (в разi перебранЕя в одруженому cTaHi);
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6) ДОКУТТеНТИ, наданi iп.т для отриN,{ан}Iя кредиту € лостовiрними та вiдображають I-лого реальний фiнансовий сталт

на даry надання документiв;
7) МаЙНО, яким забезпечуеться виконанЕя зобов'язання за циL{ fiоговором налех(ить йому на правi властlостi, пе

обплеlкене в обiгу (оборотi) та пiд заставоrо не перебувас.
8) ПОЗИЧаЛЬНик пiдтвердтtуе, що зптiст частини TpeTboi cTaTTi 9 Закону Украiни ,,Про споrкивче кредитуваrrня"

йому вiдомий, а Кредитодавець повiдомив ПозичаJIьнику у пись1\{овiй формi зазначену у вказанiй HopMi закону
iн(lормачiю.

9) ОТрИмав в письмовiй формi вiд Кредитодавця до укладення !оговору iнформацiю, вказану в частинi другiй
cTaTTi l2 ЗаКонУ УкраТни ,,Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

10) IНфОРМаЦiЯ надана Кредиодавцем з дотриманIuIм вимог законодавства про захист прав споживачiв та ЗУ
,,ПРО СПОЖивче кредитрання" та забезпечус правиJIьне розlмiння Позичальником clTi фiнансовоi послути без
нав'язрання ii придбанвя.

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
7,1. СТОРони несУгь вiдповiлальнiсть за пор}тIrення умов цього.Щоговору згiдно чинного законодавства

УкраТни.

7,2, ПОРУшенняМ УМов цього.Щоговору е його невиконання або неналежне виконання, тобто виконаннJI з
пOрупенням умов, визначених змiстом цього !оговору,

7,З. У разi невиконантuI або неналежЕого виконання Сторонами власних зобов'язань згiдно цього !оговору,
винна Сторона вiдшкодовуе iншiЙ CTopoHi завданi цим збитки, включаючи упущену вигоду.

7.4. У Разi порУшення Позичальником вимог п.4.4. цього .Щоговору, Кредитодавець мас право зверн}тися з
позовом до суду про визнання правочину недiйсним.

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

переговорiв мiж Сторонами.' 
8.2. ЯкЩо вiдповiдний спiр не можливо вирiшити шляхом переговорiв, BiH вирiшусться в судовому порядку

вiдповiдно до чинноIо законодавства Украiни:
8.2,1. Позови до фiзичноi особи пред'являються в суд за зареестрованим у встановленому законом порядку

мiсцем ii проживання або за заресстрованим у встановленому законом порядку мiсцем i1 перебрання;
8.2.2, Позови до юридичних осiб пред'явJuIються в суд за ixHiM мiсцезнаходженням.

9. ПОРЯДОК ЗМIН I ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Внесення змiн до цього,Щоговору оформлюеться шляхом пiдписання Сторонами додаткових договорiв.
9.2, Позичальник мае право достроково розiрвати цей ,Щоговiр лише за }гд{ови дострокового гIовернення

кр9диту та сплати процентiв за корист}ъання кредитом.
9.3. Кредитодавець ма€ право достроково розiрвати цей,Щоговiр лише в разi настання обставин, визЕачених

п. 5.4,3. чього .Щоговору,
9,4, [iя цього Договору припинясться:
9.4.1. Пiсля повного виконацня Сторонами власних обов'язкiв згiдно цього Щоговору;
9.4.2.У виrrадку ЕIабрання чинностi }хвали або рiшення суду про припинення 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. Закiнчентu{ строку договору не звiльняс сторони вiд вiдповiдальностi за його порушення, яке мало мiсце

пiд час дii договору (вiдповiдно до ст.63 1 ЩК Украiни).

l0.IHшI умови
10.1. Цей ffоговiр складено в 2 примiрниках, тrо одному для KorKHoi iз CTopiH, що мають одцакову юридичЕу

силу.

10,2. IJей.Щоговiр вст}41ас в силу пiсля його пiдписання його Сторонами та передачi суми позики (кредиту)
пOзичальнику та дiе до повного виконання Сторонами власЕих обов'язкiв за цим fiоговором.

10,3.Змiст даного договору, а також вiдомостi про фiнансовi операцii, проведеЕих вiдповiдно до даного
ДОГOворУ, виЗнаЮться сторонами конфiденцiЙними та не пiдлягають розголошенню без згоди обох CTopiH, за
виIштком випадкiв, передбачених чинним законодавством Украiни.

l0,4. Пiдписання]u цього,Щоrовору, Позичальник пiдтверджу€ та :

- пада€ згоду на обробку, зберiгапня та використашrrя iнформацii про нього у зв'язку iз укладенням та
вtлконанняNr цього !оговору на пiдставi ст. 8 ЗУ <<Про захист персональних даIIих);

- наДас згоду на обробку, зберiгання, використання та передачу Кредитодавцем будь-яких персональних
Даних Та кон(iiденцiЙноI iнформацii стосовно себе TpeTiM особам з метою 1)захисту порушених прав Кредитодавця;
2)вiдступлення прав вимоги за цим Щоговором; З)залучентtя до взаемовiдносин TpeTix осiб (юридичних радникiв,
коллекторiв, оцiнювачiв, HoTapiyciB, адвокатiв, банкiв, правоохоронних органiв тошо) 4)органам державноi влади -
за ix запитом.

- iз iнформацiсtо, передбаченою у ст. 11 ЗУ <<lrpo захист прав споживаtriв>>, а також .ltередбаченоtо
статтею 9 Закону УкраiЪи <Про споживче кредитування>> озrrаЙомлеrлий. Iнформацiя, rrадаrrа Кредиr,одавцем
з дOтримаIIняNI ви}tог законодавства про захист прав споживачiв та забезпечус lIравильпе розумiння
Позичальпикошr cyTi фiнансовоi послуги без нав'язуваппя Ii придбання.

l0.5 ,Що правовiдносин, пов'язаних з }кладанням та виконанням цього,Щоговору застосовусться строк
позовноТлавностi тривалiстю у 3 (три) роки та може бути збiльшений за домовленiстю CTopiH.
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10.6. ПiслЯ пiдписаннЯ цього,Щоговору Bci попереднi переговори за ним, лист)вання, попереднi договOри,
протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi допловленостi cTopiH з питань, що так чи iнакше
стосуIоться цього,Щоговору, втрааIають юридичЕу силу.

10,7. Щей договiр регулюсться чинним законодавством Украiни, а також Правилами про порядок надаЕня
коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту товдриствд з dвмвжвною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ <БIЗНЕС КАПIТАЛ) .

11. пцтвЕрджЕнIлfl
Пiдтвердження, що Позичальник ознайомлений з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону УкраiЪи <Про фiнансовi поолуги та
державне регуJIюваншI ринкiв фiнансовrтх посл)г)), Правилами про порядок надашUI коштiв у позику, в томучислi
на умовах фiнансового кредиту товАриствА з оБмЕжЕноЮ вIдповIддльнIстЮ ((ФIнднСоВд
КОМПАНIЯ <БIЗНЕС КАПIТАЛD

12. МIСЦЕЗНАХОДЖЕНItЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH:

Один екземПляр,ЩоговоРу, а такоЖ iнформацiЮ, визначенУ у п.п.8-10 ст.6.1. !оговору, та iнформацiю щодо реальноi
РiЧНОi ПРОЦеНТНОi Ставки згiдно п. 9) ч.1 ст.1 2 Закону УкраiЪи <<Про споживче цредитуванняD, отримав:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (фIНАНСОВА КОМПАНlЯ
(БIЗнЕс кАПIТАЛ>

Алреса : 01001 м. КиiЪ, вул, Еспланадъта буд.З4l2, офiсl8
еЩРПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити: _
МФО: _
PaxlTroK: _
e-mail : _
Телефон:_

Щиректор:

ПОЗИЧАЛЬНИК

(найменування,)

(мiсцезнаходження, адреса)

(реквiзити)

fиректор

(шБ) (_)
N4.п. м.п.

з2



Додаток Ns 
-[

до договору про FIадання

коutтiв у позику. в тому чltслi на )л\,{овах

фiнаrrсового кредI4ту

Nr..--..---.-._...------ вiд

ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

1. Орiснтовний графiк розрахункiв за кредитним договором Nэ вlд

.Щата видачi
кредиту

(траншу)

Cybra кредиту

(траншу), гривень

.Щата планового

повернення кредиту

(траншу) та сплати

процонтiв

Нарахована cpla
прочентiв, гривень

Всього до сплати,

гривень

4. Загальна BapTicTb кредиту та реЕ}льна рiчна процентна ставка за договором рOзраховуються вiдповiдно до

Методики, затверджеЕоi РозпорядженнlIм НацiЬнальноi KoMicii, що здiйснюе державне регулюваншI у сферi

рlшткiВ фiнансовиХ поспуГ 20.07.2011 Ns З238 та зареестрОваноi в MiHicTepcTBi юстицij Украiни 16 серпня 2017

Разом:

Адреса : 0100l м. КиТв, вул
офiс18
еЩРПОУ:40489610
Банкiвськi рсквiзити: _
МФО: _
Рахунок: _
e-mail :_
Телс(лон :_-

Щиректор:

рЕкч I_з_и'J_и тА пI_дц}, дс и с т OPIH

f
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА
КОМПАНUI (БIЗНЕС КАПIТАЛ>

ПОЗИЧАЛЬНИК

пIБ

Серiя паспорry Номер паспорту
Виданий
ресстрацiйний номер облiковот картки платника

податкlв

Еспланадна буд,З412,

Адреса
e-mail

i номер мобiльного телефону

(пIБ)
м.п,

позичальник:

(пIБ)
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Додаток Ns 2

ло договору про I{адання
KotrlTiB у позllку, в To\Iy числi tra утloBa\
dliнатrсового крсдIiту

вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХДАНИХ

Я, _ (надалi-кКлiенu), акцептуванням цього документу надаю товАриству з

овмвжвною вrдповцдльнIстю (ФIнАнСОВА КОМПАНLЯ <БIЗНЕС КАПIТАЛ> (да-пi

''Товариство"), згоду на збiр, обробку та використання iнформацii про мене (cBoix персонtlльних даних) з метою, у
l1орядку i на 1,ъ,lовах, викладених в цiй Згодi.
1. Клiснт дас згоду Товариству на обробку своТх персональн}Iх даних, тобто вчтrнення таких дiй:

систеN{атизацiя, накопичення, зберiгання, )дочненнrI
числi передачу), знеособлення, блокlъання, знищенIuI

./ виконання Кредитного,Щоговору;
,/ пропозицii продуктiв i послуг Товариства;

(оновлення, змiну), використання, розповсюдження (у тому
персоЕальних даних в наступних цiлях:

./ надання знижок i пiльгових умов Еадання кредиту;
,/ обслуговуваЕня tlозичаJlьникiв та осiб, що подають заявку на отримання кредиту (клiснтiв) Товариства;
,/ просрання посл}т Товариства.
,/ Захлrсту порушених прав Товариства
,/ Вiдступлення прав вимоги за кредитними договорап{и
,/ Залутення TpeTix осiб з мстою повернення простроченоi заборгованостi

2. Перелiк тrерсональних даних, на обробку яких даеться згода:
,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ адреса ресстрашii i фактичного проживання;
,/ мiсце народження,
,/ дата. мiсяць i piK народження;
,/ громадянство;
,/ фотографiя док}rlr,tснта, що посвiдчус особу (лалi <Паспорт>);
,/ iдентифiкачiйний номер платника податкiв;
,/ найменlъання та реквiзити роботодавця або навчального закладу;
./ ноплер пtобiльного теле(lону;
,/ адреса електронноi поIпти,
,/ iнша iнфорМацiя, щО плiститьсЯ в документах, наданих Позичальникопl Товариству (далi - "Персональнi

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

З. Обробка Псрсональних даних Товариством здiйснюватиметься з метою виконання укладеного Кредитного

,Цоговору.
4. обсяг та змiст Персональних даних, що пiдлягають обробчi Товариствоп,t Rизначасться Товариством вiдповiдно

до вимог чинного законодавства Украiни. ToBaplTcTBo здiйснюс збiр персональних данlIх в цiлях, зазначених вище.

5. Товариство здiйснюватиме обробку Персональних даних з використанняп.t засобiв автоматизацii, а також бсз

використання таких засобiв.
6. Клiснт обов'язусться, при змiнi персональних даних протягом строку дii Кредитного Щоговоруl Еадавати у
найкоротший TepMiH уточнену iнформаrдiю. KpiM того, шляхом пiдписання цього док),менту Клiснт нада€ свою згоду

," оrр"ru""я будь-якитчr чином та у будь-який формi повiдомлення рскламного характеру з надання фiнансових
послуг (у т.ч. у формi коротких текстових повiдоttлень (SMS), телефонного, електронного зв'язку, паперового

носiя). ОдночаснО 
"uдu. 

.rоЪпУ та добровiльну згоду на звернення Товариством за iнформаuiсю про свiй фiнансовий

.r.n до TpeTix осiб, якi пов'язанi з ним родинними, особистими, дiловими, професiйними (у т.ч. трудовими) або

iнrпими стос},нками у соцiальному буттi.
7. ,Щана згода на обробку псрсональних даних не обмежена терплiном дiТ.

8. Пiдтвсрдlкую, що, я проiнформований (а) про cBoi права, як суб'скта Псрсональних даних, визначених Законом

Украiни ,,Про ,u*nra, персональних даних)), цiллю обробки даних i особах, яким TaKi данi передаються. а також про

,ой qrr*r, що мот Персональнi данi включенi до бази персональних даних <клi€нти)), власником якоi е

товдрисТво з оБМъrквноЮ вIдповIдАлънIстЮ (ФIНАНСоВА компАНIЯ (БIЗнЕС КАПIТАЛ>, у
зв'язку з цим, я не потребую подальшого письмового iнформування про вказанi вище обставини.

9. Пiлтверлlк}.ю, щО MeHi повiдоМлено прО те, шО пiд обробкОю моТХ персональнИх даних розlпliеться будь-яка дiя

або сlкупнiсть дiй, здiйснюваних повнiстю або qастково в iнформацiйнiй автоматизованiй системi таlабо в

картотеках персонаJIьних даних, якi пов'язанi зi збиранням, реестратдiею, накоп.иченням, зберiганням, адаптуванням,

змiною, вiдновленням, використанням та поширенr"r, ,"aоaобленням, з*rйеrrням вiдомосlей про мене. MeHi

вiдомо, що Товариство прийняло на себе зобов'язання щодо захисТу Moix персональних даних та вживас технiчних i

органiзацiйних заходiв щодо захисту таких персональних даних.

Щата

Клiснт

N9
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