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_ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ <ФIНДНСОВД КОМПДНIЯ(БIЗнЕС кАПIТАл) (Свiдоцтво Нацкомфiнпосл}т про реестрацiю фiнансовоi установи серiя
Фк }19801 вiд 01.09,2016 р., мiсцезнаходженнJI: м, КиТв, вул.Еспланадна, буд зizz обiс tB1, в
особi .Щиректора
сторони, та

(ПIБ), який дiе на пiдставi Статlту, з однiеi

HoMeD

м. КиiЪ

Кредитодавецьll

ресстрацiйний номер
з 1ншо1 стороЕи,

виданий (opzaH lцо вudав)
облiковоi картки платника

; ра:}ом по тексту - <Сторони>, перебlваючи у повнiй свiдомостi, розумiючи значеннlI своiх дii, керуючись нормаI\4иl цивiльнОго законодаВства УкраiНи з урахуваНням особлиВостей вчинЪншI едектронних правочинiв, використовуючи! визначенflя TepMiHiB, що передбаченi Правилами надання коштiв у позику, " ,оrу чиЪлi на умовах фiru""о"о.о
l УеД"У Товариства з обмsженою вiдповiдальнiстю кФIНАНСОВА комПАнш (БIзнЕс кдпIтдло,-уклали цей,l !оговiр про цадання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту за допомогою iнфЬрмацiйно-, телекомУнiкацiйниХ систеМ (далi - <,Щоговiр> або "КредиТний договiр'') про насц.пне.

Л 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ НДДДНIIЯ КРЕДИТУ
СТРОК ДII ДОГОВОРУ

1.1. КредитОдавецЬ надас Позичальниковi грошовi кошти в розмiрi гривень (далi - сума кредиry) на
}мовах cTpoKoBocTi, зворотностi, платностi, а Позичальник зобов'язуетьс" по"ернуг" *ред"т та сплатити проценти за
користування кредитом не пiзнiше строку, визначеного в пунктi 1.4 цього ,Щоговору. Тип кредиту - фiнансовийкредит. КредиТ нада€тьсЯ на опоживчi цiлi, використання кредитних коштiв з iншою метою заборонено.

1.2. Сторони погодили настуrrну процентну ставку за користування кредитом:
- 

-% 

вiд сlми кредиту за кожний день користуваншI кредитом у межах строку, визначеного в п.1.4 цього
,Щоговору;

- 

-% 

вiд суми несвоечасно повернугого кредиту за кожний день користування цредитом понад строк,
зазначений у пlтrктi 1.4 цього ,Щоговору. Idя процентна ставка визначена сторонами i сплачуеться Позичальником
вiдповiдно до положень ч. 2 ст. 625, ст. 1 048 Щивiльного кодексу Украiни.

Процентна ставка с фiксованою, тrорядок ii обчиолення та сплати визначаеться у роздiлi 3 даного !оговору.
Загальца BapTicTb щредиту, у тому числi у грошовому виразi, а також розмiр реальноi рiчноi процентноi ставки
визначаеться у Графiку розрахункiв, який с невiд'емною частиною цього !оговору. Обчисл"""" р.uо""оi'рiчноi'
ПРОЦеНТТrОi'СТаВКИ Та ЗаГаЛЬНОi'Вартостi кредиту базусться на припущеннi, що цЙ договiр .л--Ъ.*a" дiйсним
протягоМ строкУ кредитУ та що Кредитодавець i ПозичаJIьник виконаютъ своТ обов'язки на }мовах та у строки,
визначенi в IФoMy .Щоговорi.

1.3. ВiдповiДЕо до частИни першоi cTaTTi 640 IfивiльногО кодексУ Украjни, договiр с укладеним з моменту
одержаншI Кредитодавцем вiдповiдi про прийняття цiеТ пропозицiТ (акцепту) Позичальником за процедурою,
встановленою Правилами надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансовогъ кредиту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНДНСОВД КОМПднIя (БIзнЕс кдпIтдл)),
визначеною дJu{ укладання договорiв за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем (надалi за текстом -Правила),

нський А.о,



1.4, Строк Еадання кредиту та строк дii договору становить днiв. Idей,Щоговiр дiс до повного виконаннЯ

ПозичапьниКом cвoix зобов'язанЬ за ДоговорОм. ЗакiнченТш строкУ дii цього ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд

вiдповiдадьностi за поруuенЕя ),ц,Iов, Яке мало мiсце пiд час дii ,щоговору та не црипиняе нарахрання
кредитодавцем цроцентiв за користуваннrI кредитом, Строк надання кредиту Morke буги подовжеrrий в IIорядку та на

)дuовах, визначених цим .Щоговоропл.
1,5, Позичальник мае право через особистий Кабiнет iнiцiювати продовження строку надаЕня кредиту та

пролонграти дiю цього ,Щоговору, скориставшись одниI\d з BapiaHTiB процедури пролонгацiТ дii ,Щоговору,

"rзruч""r* у пунктi 2.12 роздirry 2 Правил. У такому разi надання кредиту продовжуеться на умовах i на строк ,

визначений у вiдповiднiй додатковiй угодi щодо пролонгацii.
1.6. Загальна BapTicTb кредиту та реадьна рiчна процентна ставка зазначенi в додатку Nч 1 <Графiк розрахункiв>, що

е невiд'емною частиною цього,Щоговору,
1.7. Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений, повнiстю розумiе, погоджуетъся i зобов'язуеться неухильно

дотримуватИсь Правил, якi розмiщеНi на офiцiйнОму сайтi Товариства та е невiд'смною частиною цього,Щоговору.
1.8. УкладаНюI цьогО ,ЩоговорУ не потребуе укладання iнших договорiв щодо додаткових чи супугнiх послуг TpeTix

осiб, гrов'язаних з отриманням, обслуговранням та пoBepHеHIuIM кредиту.
1,9. За видачу кредиту Позичальнику нарахову€ться одноразова пJIата (комiсiя) у розмiрi , яка вкJIючастьсЯ

до загЕUIьниХ витраТ за кредитоМ i враховуеться при розрахунку реальноi рiчноi процентноТ ставки за кредитом.

Сплата такоТ KoMicii здiйснюсться одноразово вiдповiдно ло Графiку розрахункiв,

1. прАвА тА оБов,язки cToPIH
2.1 Кредитодавець ма€ право:
2,1.1. вiдмоВити вiД наданшI ПозичальнИку передбаченого договором кредитучастково або в повному обсязi у разi

11орушеЕнЯ процед}рИ оц)иманнЯ коштiВ у цредит, встановленОi ПравиламИ або за наявностi iнших обставин, якi

- явно свiдчать про те, цо наданий Позичальниковi крелит не буле повернениl"I.

2.1.2. вимагати вiд Позичальника повернення кредиту, сплати прочентiв за користування кредитоI,{ та виконання

ycix iнших встановлених,Щоговором зобов'язань;
2.1,2. iкmi права, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством.
2.2 Кредитодавець зобов'язаний:
2.2.|. прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за ,Щоговором

такiвповномуобсязi);
(у тому числi дострокове - як частинами,

2.2.2. повiдомляти Позичальника про змiну даних, заjlначених у роздiлi
виникнення таких змiн;

2,2.З . Надату Позичатrьнику додаткову iнф ормацiю про :

9 ,Щоговору в З-денний строк з моменту

- фiнансОву послуry, що пропонуеться надати Позичальнику, iз зазначенням BapTocTi цiеТ послуги для

Позичальника;
- умови надання додаткових фiнансових послуг та iх BapTicTb;

- порядок спдати податкiв i зборiв зарах}нок фiзичноi особи В результатi отримання фiнансовот послуги;

- правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового
припиненюI наданнJI фiнансовоТ послуги;

- мъханiзм захисту Кредитодацем прав споживачiв та порядок урегулювання спiрних питань, що
виникають у процесi надання фiнансовот послуги;

- реквiзити органу, який здiйснюе 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 пропону€ фiнансовi посJцли,

iншими фiнансовими установами.
- Iншу iнформаiю, передбачену Законом Украiни <<про споживче кредитування>

2.2,3. виконрати iншi обов'язки, передбаченi,Щоговором та чинним законодавством.

2.3. Позичальник ма€ право:
2.З,1. вiдмовитися вiд одержання кредrтгу частково або в повному обсязi: Повiдомивши про це Кредитодавця

до встановленого договором строку його надання (перерахування Кредитодавцем грошових коштiв на картковий

рахунок Позичальника); Прот.шом чотирнадцяти календарних днiв з моменту }кпадення rрого ,Щоговору

"iд"о"rr""" 
вiд .ЩоговоРу без пояснення причиН в порядкУ та у випадках, передбачених статтею 15 Закону Украiни

,,Про споживче кредитування",
2.3.2. дострОково пOверНуги кредиТ як в повIIоМу обсязi, так i частиНами, сплативши щроценти за корист}ъання

цредитом, u""од""' з фактr.Iчного залишку ср4и кр9диту та строку користуваннrI кредитом та всю заборгованiсть;

2,з,з. доступу ло iнФормацii з питань наданнrI фiнансових посл}т та iнформацii, право на отриманrrя якоi

закрiплено законодавством Украiни;
ZЭ,4. звернугися до Кредитодавця з прохантUIм про пролонгацiю строку надання кредиту та строку дii Щоговору;

2,3.5. iншi црава, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством.
2.4. Позичальник зобов'язаний:
2.4.|.у встановл9ний.Щоговором строк повернуtи кредит та спJIатити цроценти за його користування;

2.4.2. повiдомляти КредИтодавця про змiну даних, зазначених у роздiлi 9 ,Щоfовору в 3-денний строк з моменту

виникнення таких змiн;
2.4,3. виконувати iншi обов'язки, передбаченi .Щоговором та чинним законодавством.

(адреса, номер

що надаються

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТД НДРДХУВДНILЯ/СПЛДТИ ПРОЦЕНТIВ



з,1, Сума кредиту та проценти за користуванIrя кредитом, а також iншi платеrкi, якi передбаченi договором,ПiДЛЯГаЮТЬ СПЛаТi ПОЗИЧаЛЬНИКОМ 
'ЦО"*о* 

безготiвкового перерахування коштiв на поточний рахунокIфедитодавця, зазначений у роздiлi 9 цього flоговору,
3,2, Нарахрання процентiв за ципл !оговором .дiй""rо.r*", за фактичну кiлькiсть календарних днiв користуваннякредитом, При цьопtу цроценти за користуваяня кредитом нараховуються щод9нно, вiд дня, наступного за днемЕаДаЕЕЯ КОШТiВ За ДОГОВОРОМ СПОЖИВаЧеВi (дня ,r.р"рu*lБu"ня грошових коштiв на банкiвський рахунокпозичальника, номер якоi було вказано Позичапьником при реестрацii на Сайтi Кредитодавця cashup.com.ua) додшI поверЕеIIня такогО кредитУ (повногО погашеннЯ ос"о"rо.О боргу за кредитом), 

".р.о;;;;;;.;;;;;;;;;, io о""поверненнЯ суми кредиТу (йогО частини), визначеноi у пункту 1.1. цього .Щоговору (зарахlъання |рошових коштiв наПОТОЧНИЙ РаХУЕОК ТОВаРИСТВа, ЗаЗНаЧеНИй У Роздiлi 9 ц"о"о Дiоговору) 
"оо'orrrо, 

пр" iо"Ър"."rrl кр9диту частин.tми,ЕарахранЕя i сплата процентiв проводитъся на залишок заборгованостi за кредитом.3,3, Погашення кредиту та процентiв за користуваIIня кредитом вiдбраеr"", 
" такому порядку: першочерговоцроценти, у другу черry - cyl!{a кредиту, а в наст}пну чергу - iншi платежi, ,"|едОurенi договором. У разiнедостатЕосТi сlмИ здiйсненогО платежУ для викоцаЕня зобов'яЬанЕя за цим !оговорЪi" у повному обсязi ця сумаrrогашас вимоги Кредитодавця у такiйчерговостi:

1) у першУ черry сплаЧуються прострочена до повернення сума кредиту та простроченi процснти закористування кредитом;
2) У Другу чергу сплач}тоться сума. кредиту та проценти за користуваннlI кредитом;3) у третю чергу сплачуються неустойка таiншi платежi"вiдповiднi до цього {оговору.

4. зАБЕзпЕчЕннrI крЕдиту
4.1 Кредит забезпечуеться BciM НЕLтIежним Позичальнипу 

"u 
,p*i власностi

чинцого закоЕодавства УкраiЪи може бути звернецо стягнення.
майном та коштаi\4и, на якi згiдно

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

порушення умов, яке мало мiсце пiд

визнання недiйсним повнiстто або
пiдлягають врегулюванню шJuIхом

проведення переrоворiв, то такий спiр
чинним законодавством Украiни. Мiсцем

8.1. Щей .Щоговiр складено в
одному для кожноi iз CTopiH,
його Особистому Кабiнетi або
в пап9ровому виглядi.

з порушеЕням )aмов, визначених змiстом цього.Щоговору.
5,2, Закiнчення строку дii.щоговору не звiльцяе Сторони вiд вiдповiдальностi за
час дii !оговору.
5,3, у випадку порушJнIIJI cTpoKiB поверненнrI кредиту, встановлених пунктом 1.4. {оговору (з урахуваннямпролонгацii строку дii .щоговору), Позичальник сплачуе Кредитодавцю плату за користування кредитом заПiДВИЩеНОЮ СТаВКОЮ, УЗГОДЖеНОЮ СТОРОНами в пунктi t.i. Договору, та додатково зобов,язаний сплатити црошовусlму, вiдпоВiдно дО статгi 625 I_{ивiльного кодексу УкраiЪи.

6. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
6,1, Bci спори та непорозумiнIUI щодо y*ладання, виконання, розiрвання, змiни,часжово, а такоЖ з будъ-якиХ iншиХ питань, що стосуються'цього Щоговору, .

переговорiв,
6,2.. Якщо Сторони не можуть дiйти згоди зi спiрних питань шляхом
вирiшуеться в судовому порядку за мiсцем виконаЕня.Щоговору згiдно з
виконанш{ цього,Щоговору е мiсцезнаходження Кредитодавця. 

- -

7, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗIРВАНIUI ДОГОВОРУ7,1 Внесення змiн та доповнень до цього ,Щоговору (tого невiлемних частин) оформлюеться Сторонами шJUIхомскладання окремого докумеЕту що е невiд'емною частиною цього .Щоговорi, ; rорuд*у, визначеному чиннимзаконодавством для оформлсння елекц)онних правочинiв,
7,2, Сторони визначили, що згiдно зi ст.2О7 ilивiльного кодексу Украiни, TcKcToBi повiдомлення в електронномуВИГЛЯДi (<<E-mail - ПОВiДОМЛеНrrЯ> абО (SMS - ПОВiдомленrrя>), якi пЬв'язанi зi змiнами, доповненнями )пrлов аборозiрванняМ цього.ЩогоВору та надiоланi КредитодавЦем на номеР мобiльного телефонного зв'язку або скринькуелектронноi пошти Позичапьника, а тЕкож навпаки, ввzDкаються такими, що вчиненi у письмовiй формi, свираженЕям волi кожноi Сторони, е прийнятими до вiдома Сторонами особисто та не вимагають будь-якогододаткового письмового оформлення.
7,3, ПозичаЛьник ма€.пРаво достроКово розiрваТи цей.ЩогоВiр шJuIхоМ повернення Bcix отриманих ним щредитнихкlшliв, оплати BapTocTi користуванн" 

""rЙ 
та погаттrення Bcici кредитноi заборгованостi.

7,4, Якщо Позичальник не згоден зi змiною умов кредитування, BiH nnu..rpuuo роriрuuЙ.Щоговiр, повiдомивши проце Кредитодавця та поверн}ъши йому в повному обсязi суми кредитноi зuбор.о"u"остi протягом 10 (десяти)календарних днiв з дня iнформрання Позичальника про змiну умов кредитуванIUт.
7,5, Щоговiр може бупа достроково розiрваниЙ .u*o* i у 

""rr"uд*u* 
передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

8. IHшI умови договору
2 (двох) оригiнальних примiркиках, у електронномувиглядi украiъською мовою, по
що мають однакову юридичну силу. За бажанням Позичальниuu, ,*" визначаеться уза письмовИм запитом, КредитодавЦем на його адресУ може бlти надiсланий !оговiр

8,2, Позичальник пiдтверджуе, що отримаВ вiд Крсдитодавця до укладенIи цього .Щоговору iнформацiю, зазначенув частинi другiй cTaTTi 12 Закону Украiни <Про фiнансовi гrослуги та державне регулювання ринкiв фiнаноових



послуг))' в частиЕi другiй cTaTTi 1 1 ЗаконУ УкраiЪи кПро захист прав спожиВачiв>>, cTaTTi 9 та частинi другiй cTaTTi 12Закону Украihи <Про споя<ивче кредитуваЕня)), та визначенi у п.i,Z,З.цього flоговору.Iнформацiя, що необхiдНu до" о,р"ru"ня ПозичаЛьникопd ,rЪ."*, у томУ числi на упdовах фiнансового кредиту, якаПеРеДбаЧеНа СТ,СТ, 9, 12 ЗаКОНУ УКРаiНИ <П.ро спожи""" *р;о;Ьання) та ст. 12 закону украiъи <про фiнансовiпослугИ та державне регулюванrUI ринкiВ фiнансовиХ ,o.ny.u, розмiпtуетьОя Кредитодавцем на свосму офiцiйномуВеб-сайтi' мiститьсЯ в ПравилаХ ,u 
"uдu"r"Ъ" 

ПозичальнИ*у у Ъi.о"дl Паспорта *р.о"Ту, за форпсою згiдно ,ЩодаткуМ 1 до Правил.
8,З. Пiдписуючи даний .Щоговiр, Позичагьник засвiдчуе, що:
8,З,1, озцайомлений, повнiстюрозумiс та погоджуеться з yciMa умовами та змiстом.Щоговору,,Щодаткiв до нього таПll"чо j зобов'язусться неухильно ix дотримуватись;
8,З,2, iнформацiя надана Кредитодавцоr.uб"a.r"'rуе правильЕе розумiння Позичальником сугi фiнансовоi посJýтиза цим.Щоговором без нав'язування Ti придбання;
8,З,З, надав згоду, усвiдомлюючи ii правовi наслiдки, на використання електронного пiдпису iндивiдуальнимодноразовим iдентифiкатором в якостi аналога власнор}цного пiдпису;
8,З,4, надав згоду на передачу Кредитодавцю своiх.r.рсо"-"н"х даних та ix обробку, в тому числi з метою оцiнкифiнансового стану Позичальника ia його спроможностi Ъиконати зобов'язанлш за договором позики;8,з,5, надав згоду на те, що Кредитодавец", a rarоa отримання iнформацiт про фiнансовий стан Позичальника таперевiрки його кредитноТ icTopii, мае право звертатись до TpeTix ocib, якi пЬ"'"Ъанi з Позичальником дiловими,професiйними, особистими, сiмейними або iншими стосунками, а також Бюро кредитних iсторiй;8,З,6, надав згоду на те, що у разi невиконання або неналежного виконання зобов'язань перед Кредитодавцсм заципt,Щоговором, Кредитодавець мае прЕIво передати персональнi данi Позичальника TpeTiM особам (включаючи, апене обмежуючись, Бюро кредитних iстЬрiй, кредитним установам, колекторським компанiям тощо) для захисту cBoixзаконних прав та iHTepeciB;

8,З,7, мае згоду iншогО з подр},кжЯ на укладенЕя цьогО .ЩоговорУ (в разi перебlъанпЯ в одр})к9ному cTaHi);8,3,8, адреса електррнноi."ошт".u 
"й"р мобiльного b""pur-opu, зазначенi уроздiлi 9 цього.Щоговору, ЕалежитьПозичальнику, i забезпеченi засобами .u*""ry вiд доступу,рЪri* Ъ"iО;

8,З,9, НаДаВ ЗГОДУ На ОТРИМаННЯ СМС ПОВiдоrо"пr"'. i"форruчi", Кредитодавця щодо 1,oладоння та виконаЕцяцього Щоговору.
8,4, УшадаНням цьогО {оговорУ Сторони домовились що до правочину застосовуються положення Закону Украiни<Про електронну комерчiю>.

1. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIIОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА

к.:,мпАjI::Б:_::ЕскА:IтАл>

Адреса : 01001 м. КиТв, вул. Еспланадна буд.З4l2,
офiс 1 8

СfРПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити: _
МФО: .-
Рахlнок: _
e-rnail :

T.ne,1 отr 1

{иректор:

(пIБ)
м.п,

. Серiя паспорту . -=-- 
Номер паспорту

Виданий
Ресстрацiйний номер облiковоi *uрrо" rrоБйй

)

t,,_..,,.
1

1

]

l

ПОЗИЧАЛЬНИК

пIБ

I
?

|.

,"",.....:;

податкiв
Адреса
e-mail
номер мобiльного телефону

l

:

'|

(пiБ)

позичальник:



ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

Орiснтовниir графiк розрахункiв за крелитним договором No

,Щодаток JtlЪ 1

до .Щоговору про надання
KoIцTiB у позику, в тому числi на yldoвax
фiнансового кредитуза допомогою
iнф ортuацiйко-телекопdуIriкацiйних систем

вiдNq

вiд

Сума кредиту

(транпry), гривень

,Щата планового
повернення кредиту
(трапшу) та сплати
процентiв, iнших

платежiв

Нарахована сума
процентiв та iнших
платежiво гривень

Всього до сплати,

гривень

-i
:i

i
:

i

. грн. (у грошовому вираженнi) i включае в себе: проценти ,u порй.rрu"rо uр.д"rоцa Yо вiд
с}ми кредиту (в процентному вираженнi) або грн. (у грошовому вираженнi) та комiсiю за видачу
кредиту_ ,% вiд суми кредиту (в процентному вираiкеннi) або грн.,
Реальна рiчна процентна ставка за договором становить о//о

* Загальна BapTicTb кредиту та реаJIьна рiчна процентна ставка за договором розраховуIотъся вiдповiдЕо до
Методики, затвердженоi Розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферi

. ринкiв фiнансових послуг 20 .07 .201,7 Ns 32З 8 та зареестрованоi в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 1 б серпня 20 1 7
року.

з. Загальна BapTicTb кредитУ зазначона у цьому Графiку с орiентовною, яка може змiнюватися в залежностi вiд
строку користуванIul Позичальником кредитними коштами.
4. Платежi (KoMici) фiнансових установ через якi Позичальник здiйснюе погашення кредиту та процентiв за
користування кредитними коштами (якщо TaKi е), не входять до сучrпноi BapTocTi кредиту та сплачуються
Позичальником таким фiнансовим установам оцремо.
5. У випадкУ простроченНя виконацIIJI зобов'язаНь зi сплатИ платежiВ згiдно дацого Графiку розрахункiв
ПозичальниК несе цивiльНо-правовУ вiдповiдальнiсть (згiдно частини 2 cTaTTi 625 Щивiльно.о *од"uсуУкраrни) у
виглядi сплати процентiв за користування кредитом за пiдвищеною ставкою, узгодженою Сторонами у пунктi 1.2,
!оговору.

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
.]

товАриств о з оБN{Е)ItЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА

коП{ПАнIя (БIЗнЕС кАПIТАЛ >

пIБ

кредиту

(траншу)

Адреса : 0l001 м, КиТв, вул. Еспланадна буд,З4l2,
офiсl8
С!РПОУ: 404896l 0
Банкiвськi реквiзити: _
МФО: _
Рахlнок: _
е-mаil :_
Телеdlон :_
!,lrpeKтop:

Серiя паспорту _Номер паспорту
Виданий
Реестрацiйний номер облiковоТ карткII платника
податкiв
Адреса
e-mai1
номер мобiльного телефону

позичальник:

, м.п.
]

(шБ) (шБ)

1.



я,

.Щодаток Nч 2

до .Щоговору про надання
коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту за допомогою
iнф ормацiйно-тqлекомуЕiкацiйних систеI\d

]\s__ вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(надалi-<Клiснтф, акцептуванням цього документу надаю ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОIО ВIДIIОВIДАЛЬНIСТЮ <ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ <(БIЗНЕС КАПIТАЛ> (далi

"Товариство"), згоду на збiр, обробку та використання iнформацii про мене (cBoix пераональних даних) з метою, у
порядку i на 1мовах, викладених в цiй Згодi.

1, Клiент дае згоду Товариству на обробку cBoii персонЕuIьних даних, тобто вчинення таких дiй: збiр,
систематизацiя, накопичення, зберiтання, )дочнення (оновлення, змiну), використання, розповсюдженнJI (у тошry

числi rtередачу), знеособлення, блокувЕlнIuI, знищення персональних даних в насцzпних цiлях:
,/ виконанIuIКредитного.Щоговору;
,/ пропозицiI продуктiв i посrryт Товариства;
,/ надаЕня знижок i пiпьгових )л\4ов надання кредитУ;
,/ обсrцтовування позичtlJьникiв та осiб, що подають заявку на отримання кредиту (клiентiв) Товариства;
,/ просування послуг Товариства.
,/ Захисту поруIцених прав Товариства

' ,/ Вiдстl.плення прав вимоги за кредитними договорами
,/ Залl"rення TpeTix осiб з метою поверненшI прострочеЕоi заборгованостi

2. Перелiк персонtшьних даних, на обробку яких даеться згода:
,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ адреса ресстрацii i фактичного проживання;
/ мiсце народження;
./ дата, мiсяць i piK народження;
,/ |ромадянство;,/ фотографiя документа, що посвiдчуе особу (далi <Паспорu);
,/ iдентифiкацiйrшй номер цлатника податкiв;
,/ найменlъання та реквiзити роботодавця або навчального закJIаду;
,/ номер пtобiльного теле(лону;
,/ адрсса електронноТ пошти;
,/ iнша iнформацiя, що мiститься в док)ментах, наданих Позичальником Товариству (далi

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

"Персональнi

3. Обробка Персональних даних Товариством здiйснюватиметься з метою виконання укладеного Кредитного

,Щоговору,

4. Обсяг та змiст Псрсональних даних, що пiдлягають обробцi Товариством визначаетъся Товариством вiдповiдно

до вимог чинного законодавства Украiни. Товариство здiйснюе збiр персональних даних в цiлях, зЕвначених Вище,

5. Фактом використаншI сайту Товариства таlабо Системи Клiент пiдтверджуе, що BiH як суб!ект персонапьних даних
акцеrlтуе та надае ТоВдРИсТВУ З оБМЕЖЕноЮ ВIДПоВIДАЛЬнIСТЮ (ФIНАнСоВА коМПАНIя (БIЗнЕС
КДПIТАJID згоду на обробку та використання cBoix Персональних даних беззастережно i без обмежень з метою
здiйскення статистичного аналiзу. У процесi обробки Товариство ма€ право передавати Персональнi данi TpeTiM

особам (включаючи, аJIе не обмежуючись, юридичним консультантам i колекторам), якщо це необхiдно для

досягнеЕIIя цiлей обробки та за умови дотримання такими третiми особами конфiденцiйностi та безпеки
Персональних даних.

6, Товариство здiйснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобiв автоматизацii, а також без

використаншI таких засобiв.

7. Клiент обов'язуеться, при змiнi персонtLпьних даних протягом строку дii Кредитного ,ЩоговорУ, наДаВаТи У
найкоротший TepMiH уточнену iнформацiю, KpiM того, шляхом пiдписання цього документу Клiснт надае свою згоду
IIа отримання будь-яким чином та у будь-який формi повiдомлення рекJIамного характеру з наДанЕя фiнансових
послуг (у т.ч. у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), телефонного, електронного зв'язку, паперового
носiя). Одночасно надае повну та добровiльну згоду на звернення Товариством за iнформацiею про свiй фiнансовий
стан до TpeTix бсiб, якi пов'язанi з ним родинними, особистими, дiловими, професiйними (у т.ч. трудовими) або

iншими стос}.нками у соцiальному буттi.

8. [ана згода на обробку персон€шьцих даних не обмежена TepMiHoM дii.
6



9. Пiдтверджую, Що, я проiнформований (а) про своi права, як суб'екта Персональних даних, визначених Законом

Украiни <Дро захист ilерсонЕtльних даних)), цiллто обробки данID( i особах, яким TaKi данi передаrоться, а також про

той факт' tцо Moi Персональнi данi вкJIюченi до бази персональних даних <клiенти>>, власциком якоi с

ТОВДРИСТВО З ОБМЕ)ItЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (GIЗНЕС КАПIТАЛ>, У
зв'язку з цим, я Ее потребуто подЕ}льшого письмового iнформрання про вказанi вище обставини.

10. ПiдтверДж},ю, щО MeHi повiдоМлено прО те, шО пiд обробкою Moix персон,lJIьних даних розумiеться будь-яка дiя
або сукупъiсть дiй, здiйснюваних повнiстю або частково в iнформацiйнiй автоматизованiй системi таlабо в

картотеках персональних даних, якi пов'язанi зi збиранням, ресстрацi€ю, накопиченням, зберiганням, адапт}aваннjlм,

a*irою, вiдновленням, використанЕUIм та поширеннrIм, знеособленням, знищенням вiдомостей про мене, MeHi

вiдомо, що Товариство прийняло на себе зобов'язання щодо захисту моiх персональних даних та вживае технiчних i

органiзапiйних заходiв щодо захисту таких персонаJIьних даних.

11. Надаю згоду на обробку персональних даних (акцептlто даний документ) з моменту клiку на кнопцi'Я надаю

згоду Еа обробку персонаJIьних даних" у Особистому Кабiнетi, досц.п до якого здiйснюсться за допомогою

1uiкапьноi пари Логiну Особистого Кабiнету та Пароля Особистого Кабiнету.

Клiснт
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