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ПРИМIРНИИ ДОГОВIР
про надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту

м. Киiв року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖВНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ (БIЗНЕС
КАПIТАЛ>, iдентифiкацiйний код юридичноi особи 40489610, Свiдоцтво Нацкомфiнпослуг про реестрацiю
фiнаноовоi установи серiя ФК Jф801 вiд 01.09.2016 р., мiсцезнаходження: м. Киiв, вул. Еспланадна, буд 3412 офiс 18,
в особi !иректора (ПIБ), який дiе на пiдставi Статуry (надалi iменусться
l|Кредитодавець") з однiеi сторони, та

(вказати найменуванrrя, мiсцезнаходженшI та реквiзити сторони або ПIБ фiзичноi особи, серiя та номер rrаспорта,
ким i коли виданий, адреса) (надалi iменуеться "Позичальник") в особi

(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)
що дiс на пiдставi

(вказати: статуту, довiреностi, положенIuI тощо)
з другоТ сторони, що ix надалi разом iMeHoBaHo "Сторони", уклали шей.Щоговiр про надання коштiв у позику, в тому
числi на умовах фiнансового кредиту (надалi iменусться ",Щоговiр") про нижченаведене.

1. прЕдмЕтдоговору
1.1, Кродитодавець зобов'язусться надати Позичальнику кредит у c}.lr'ti (_________-) гривень на

засадах cTpoKoBocTi, зворотностi, цiльового характеру використання, платностi та забезпеченостi, а Позичальник
зобов'язуеться повернути Кредит та сплатити проценти за користрання кредитом на )rмoBax, визначеЕих цим

F^ 
{оговором.

1.2. Сума кредиту використовусться на цiлi:

2. строки в договорI
2.1. Кредит надасться строком на

якого е ((_) _ 20_ р., а закiнченням (_) 20__э.
2.2. Кредитодавоць зобов'язуеться надати Позичальнику кредит в строк не пiзнiше _( ) банкiвських днiв

вiд дати пiдпиоання цього ,Щоговору,
2.З. Позичальник зобов'язуеться повернути кредит та сflлатити проценти за користувЕIнIrI щредитом до

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

безготiвкового перерахування суt\4и кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заявi. Ненадання
Позичальником реквiзитiв свого рахунку в банку (надання реквiзитiв з помилками) або неявка Позичапьника за
отриманням кредиту готiвкою через касу Кредитодавця (чи ухилення iншим способом вiд отримання кредиry), а
також невиконаншI Позичальником зобов'язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5. цього
.Щоговору (якщо зобов'язання забезпечусться заставою та/або порукою), звiльняе Кредитодавця вiд вiдповiдальностi
за порушеннrI зобов'язання, передбаченого п. 2.2. цього,Щоговору.

2.5. ,Щатою отриманIuI кредиту вважаеться дата видачi Позичальнику. суми кредиту rотiвкою через касу
Кредитодавця, а при безготiвкових розрахунках - дата списання вiдповiдноf суми з pax}сIкy Кредитодавця.
Вищезазначена дата отримання кредиту зазначаетьая у Графiку розрахункiв, що е,Щодатком до цього .Щоговору.

2.6. !атою пов9рнення (погашення) кредиту так само як i датою сплати процентiв вважаеться дата
оформлення Кредитодавцем прибуткових касових ордерiв на отриманi с1т\.tи, а при безготiвкових розрахуЕках - дата
зарахування коштiв на рахунок Кредитодавця.

<GIзнЕс



3. плАтА зА корисшrвАння крЕдитом тА мЕхАнIзм розрдхункIв
3.1, Плата за користуВання кредитошr (проценти) становить _% рiчних вiд суми кредиту за кох{ен деЕь

користування цредитом, цо становить (_-J |ривень, Проценти нараховуються за фактичЕе число календарних
днiв користрання цредитом за виключеннlIм дня отримання кредиту.

з.2. Плата за користування крсдитом (процснти) е фiксованою та незмiнцою протягом усього строку дii
цього,Щоговору.

3.3. Нарахування процентiв за цим.щоговором здiйснюсться з урахуванrшпd числа днiв У календарному роцi(вихiдних, святкових та неробочих днiв включно). Кiлькiсть днiв у роцi приймаеться за 365 (з66i,
3.4, Сторони домовились, що погашення кредиту та процентiв за корисчrвання цредитом здiйснюватиметься

згiдно графiка платежiв, що е.Щодатком до цього.Щоговору.
З.5. Вiдповiдно до вимог п. 9) ч.1 ст, 12 Закону Украiни <<Про споживче кредитуваннjI), реальна рiчна

проценпrа ставка та загальна BapTicTb кредиту для Позичальника Еа дату укладецня цього .Щоговору, а також, yci
припущення, використанi для обчислення такот'ставки, зазначенi в Графiку розрахункiв, Що е.щодатком до цього
,Щоговору. РозмiР реальноi'рiЧноТ'проценТноI ставки не залежить вiд способу надання кредиту. обчислення реальноi'
рiчноi'процентноТ' ставки та загаJIьноi'вартостi кредиту базуеться на припущеннi, що цей .Щоговiр .-"-u.r*."
дiйсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник виконають cBoj обовiязки 

"Ъ 
yro"u*.u у

сц)оки, визначенi в цьому !оговорi.
3.6. Якщо дата здiйснення чергових платежiв згiдно графiка платежiв припада€ на вихiдний (святковий,

неробочий) д9нь, тО здiйсненнЯ платежiВ вiдбуваеться на наступний за вихiдним"lс"rт*о"ими, неробочими) днями
робочий день Кредитодавця i це не вважасться порушеншIм графiка платежiв.

з,6. Погашенrrя кредиТу та процентiв за користранЕя кредитом вiдбуваеться в такому порядку:
IIершочергово проценти, а в наступну чергу - сума кредиту. У разi недостатностi суми здiйсненого платежу дJUI
викоЕанIUI зобов'язанrш за цим .Щоговором про споживчий кредит у повному обсязi ця с)диа погаrтrае вимоги
Кредитодавця у такiй черговостi:

1) у першу чQргу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та простроченi проценти за
користуванIrrI кредитом ;

2) У ДРУry ЧеРГУ СПЛачуються сума кредиту та проценти за користуванruI кредитом;
З) У ТРеТЮ чергУ сплачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до Isого,Щоговору.
3.8. ПростроченIUI сплати кредиту та/або процентiв за користуванюI кредитом (згiдно графiка платежiв) не

з}пинlIс нарахування процентiв, KpiM випадку прийтrяття окремого рiшення пр0 це Кредитодавцем.
3.9. Позичальник проводить погатrтення 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 користуваншI щредитом на рахунок Кредитодавця, визначений роздiлом 11 цього
.Щоговору.

3,10, Bci РОЗРах}нки мiж Сторонами вед}ться виключно в нацiональнiй валютi Украiни.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕНIШ КРЕДИТУ
4.1. Зобов'яЗання ПозичаJIьника щодо своечасного повернення Ifредиту та сплати процентiв за корист}tsаfiня

R?едитом забезпечуеться (засmавою mа/або порукою mа/або iнtаuлаu вudамu забезпечення , не
забороненi законоdавсmвом) ъсiм н€шежним Позичальнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiдно
чинЕого закоЕодавства Украiни може бути звернено стягнення.

4.2. Вiдповiдальнiсть за оформлення забезпечешuI кредиту у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства
та Bci витраТи, пов'язанi з такиМ оформленнЯм, покJIацаються на Позичальника (якщо зобов'язання забезпечуеться
заставою таlабо порукою).

4.3. Позичальник пiдтверджуе, що майно, яким здiйснюватиметъся забезпечення виконаншI зобов'язання за
цим .щоговором належитъ йому (позичальнику) на правi власностi, не обмежене в обiry, пiд заставою у TpeTix осiб не
перебувае.

4.4. На перiод дii цього !оговорУ та до момеЕтУ повного виконання зобов'язань, Позичальник
зобов'язуеться без погодження з Кредитодавцем не здiйонювати дiй, направдених на вiдчуження особистого
рухомого чи нер}хомого майна.

5.IHшI прАвА тА оБов,язки cToPIH
5,]. Позuчальнuк крiлl обов'жкiв, переDбаченuх вuu4езсвначенuIчlu пункmал4ч цьоzо ,Щоеовору, зобов'жанuй:
5. 1. 1. Використаlи кредит за призначенням.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю Bci необхiднi документи для здiйснення перевiрки цiльового використання

кредиту.
5.1.3. Вчасно здiйснювати платежi щодо погашеншI кредиту i процентiв, Еарахованих за користуванIUI

цредитом, вiдповiдно до графiка платежiв.
5.1.4, Письмово повiдомляти Кредитодавця про змiни мiсця проживаннrI, роботи, контактних телефонiв,

прiзвища або iм'я та iншi обставини, що здатнi вплинуги на виконаЕня зобов'язань CTopiH за цим .Щоговором, в З0
денний строк з моменту Тх виникнення.

5.1.5. Укласти договiр щодо забезпеченнlI виконання зобов'язання Позичальником перед Кредитодавцем за
цим .щоговором (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою таlабо порукою) якщо, забезпеченй зобов'язання
пiдлшас оформленню окремим договором.

5.1.6. огшатити TpeTiM особам за свiй рахуЕок пов'язанi з виконанням цього ,Щоговору можливi виц)ати, а
саме; оцiнку предМетiв застави, державне мито, нотарiальнi послlти, cTpaxoBi платежi.

5.1.7. У випадкУ простроченНя сплатИ частинИ або Bciei суми кредиту сплатити HapaxoBaHi цроценти за
користрання кредитом виходячи з фактичного строку корисчвання кредитом, включаючи день погашення.



5.2, Позu.tальнuк Jvta€ право:
5.2,1. !остроково поверн}ти кредит повнiстю або частково та сплатити проценти за користуванця цредитом

виходячи з фактичного зЕuIишку i строку користування кредитом, включаючи день погашенпя.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим кJIопотанням про перенесенIлJI cTpoKiB ппатежiв (повернення

кредиту таlабо сплати прочентiв) у разi виникнення тимчасових фiнансових або iнших ускладнень з незалежних вiд
Позичальника причин.

5.2.3. Протягом чотирнадцяти кztJIендарних днiв з моменту укладення цього ,Щоговору вiдмовитися вiд
,Щоговору без пояснення при!Iин в порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закону Украiни ,9,Про споживче
кредиryвання"

5.2.4. Про HaMip вiдмовитися вiд цього .Щоговору Позичальник повiдомляс Кредитодавця у письмовiй
формi у паперовому вr.глядi до закiнчення строку, встановленого п,5.2,З. цього Договору. Якщо Позичальник подае
повiдомлення не особисто, воно мае буги засвiдчене нотарiально або подане i пiдписане представником за наявностi
довiреностi на вчинення таких дiй.

5.2.5. Протягом семи к€шендарних днiв з дати подання письмового повiдомлення про вiдмову вiд цього
,Щоговору Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавцю грошовi кошти, одержанi згiдно з цим ,Щоговором, та
сплатити проценти за перiод з дня одержантrя коштiв до дня iх повернення за ставкою, встановленою ,Щоговором.

5.2.6. Вимагати вiд Кредитодавця здiйснити коригуваЕня платежiв Позичаlьника на суму вже здiйснених
ним виплат за уNIови реалiзацii Позичальником cBoix прав споживача, визнач9них cTaTTi 16 Закону Украiни ,,Про
споживче цредитування", стосовно придбаного в щредит за цим,Щоговором товару (роботи, послlти),

5.3. Креdumоdавець KpiM обов'жкiв, переdбачен1,1х вuu4вазначенu]иu пункmаJчtu цьоzо,Щоzовору, зобов'жанuй:
5.З.1. Письмово повiдомляти ПозичЕuIьника про змiну мiсцезнаходження а також iнших вiдомостей,

зазначених у роздiлi 1 1 цього !оговору протягом З0 календарних днiв з моменту iх виниклленця
5.З.2. У разi письмового звернення Позичальника щодо перенесення cTpoKiB платежiв (повернення кредиту

таlабо сплати процентiв) у зв'язку з виникненIuIм тимчасOвих фiнансових або iншlтх ускJIаднень розгJшнути таке
звернення протягом 3 календарних днiв та дати чiтку i однозначну вiдповiдь. У будь-якому випадку перенесенЕя
cTfroKiB платежiв (повернення кредиту таlабо сплати процентiв) оформляеться додатковим договором,

5.3.3. Надаш Позичальнику додаткову iнформацiю про:
- фiнансову посJr}ту, що пропонуеться надати Позичальнику, iз зазначенIuIм BapTocTi цiеi посл}ти для

Позича-rrьника;
- умови надання дOдаткових фiнансових поспуг та iх BapTicTb;
- порядок спдати подажiв i зборiв зарах}нок фiзичноi особи в результатi отримання фiнансовоi послуги;

правовi наолiдки та порядок здiйснення розрахутrкiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового
припиненшI наданшI фiнансовоТ послуги;

_ механiзм захисту Кредитодацем прав споживачiв та порядок }регулювання спiрних питань, що
виникають у процесi надання фiнансовоi послуги;

- реквiзити органу, який здiйсню€ державне регулювання ринкiв фiнансових посJг)т
телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;

- розмiр винЕгороди фiнансовоi установи у разi, коли вона пропоЕуе фiнансовi посл)ли,
iншими фiнансовими установами.

- Iншу iнформаiю, передбачену Законом Украiни <Про споживче кредитування)
5,4, Креdumоdавець мае право:

5.4, l. Вимагати вiд Позичальника виконання ним умов цього ,Щоговору.
5.4.2. Вимагати вiд Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконанIuI зобов'язання

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

5.4.З. Вимагати дострокового поверненшI кредиту та сплати процентiв за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку наявностi хоча б одшiеi iз зЕвначених обставин:

а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затриманття сплати Позичальником частини кредиту таlабо процентiв за користувЕ}ння кредитом на строк,

що перевищус один календарний мiсяць, а за кредитам, забезпеченими iпотекою - бiльш нiж на два мiсяцi;
в) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.5. цього.Щоговору обов'язку щодо забезпечення кредиту

(якщо зобов'язання забезпечуеться заставою та"/або порукою);
5.5. Yci права та обов'язки Позичацьника щодо цього ,Щоговору можуtь за згодою Кредитодавця переЙм до

третьоТ особи.
5.6. У випадку cMepTi Позичальника, що наст}тIиJIа до закiнчення строку дii цього ,Щоговору, Bci права i

обов'язки щодо цього .Щоговору переходять до його спадкоемцiв та\або покJIадЕlються на пору{ителiв за ix згодою,
вiдповiдно до договору поруки.

6. зАстЕрЕжЕння позиtIАлъникА щодо дйсностI умов договору
6,1. При укладаннi цього ,Щоговору Позичальник пiдтверджуе що:
1) BiH е повнiстю дiездатним та щодо нього немас рiшень сулiв (якi набрали законноi сили та не cKacoBaнi

iншими рiшеннями) про обмеження його у дiездатностi чи визнання недiездатЕим, а також йому невiдомо про

розгJUIд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиявлення е вiльним та вiдповiдае його внутрiшнiй волi;
З) BiH не перебувае пiд впливом тяжкоТ для нього обставини, що змушуе його 1класти цей,Щоговiр;
4) BiH чiтко усвiдомлюе Bci умови цього ,Щоговору та не перебрае пiд впливом помилки чи обману;
5) BiH вважае }мови цього .Щоговору вигiдними для себе, мае згоду iншого з подружжя на укпадення цього

,Щоговору (в разi перебlъання в одруженому cTaHi);

(адреса, номер

що Еадаються



6) докуruенти, наданi iM для отримання кредиту с достовiрними та вiдобрa>кають його реальний фiнансовий стан
ца дату цадання документiв;

7) майно, яким забезпечуеться виконанIut зобов'язання за цим Щоговором належить йому на правi власностi, не
обмежене в обiry (оборотi) та пiд заставою не перебувас.

8) Позичальник пiдтвердrrсуе, Iцо змiст частини третьоi cTaTTi 9 Закону УкраiЪи ,пПро споrкивче IФедитування"
йому вiдомий, а Кредитодавець повiдомив Позичальнику у письмовiй формi зЕLзначену у вказанiй HopMi закону
iнформацiю.

9) Отримав в письмовiй формi вiд Кредитодавця до укладення !оговору iнформацiю, вказану Е частинi другiй
cTaTTi 12 Закону Украiни ,,Про фiнансовi поспуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових посlцл";

l0) Iтrформацiя надана Кредиодавцем з дотримtш{нlIм вимог законодавства про захист прав спо)Iс{вачiв та ЗУ
,,Про споживче кредитування" та забезпечуе правигIьце розумiння Позичальником суri фiнансовоi послуги без
нав 

Оязlъання Ii придбання.
7. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH

7,1. Сторони несугь вiдповiдальнiсть за порушення }мов цього,Щоговору згiдно чинного законодавства
Украiни.

7.2. Порушlенням умов цього,Щоговору е його невиконання або неналежне виконання, тобто виконанIuI з
порушенням умов, визначених змiстом цього,Щоговору,

7.3, У разi невикOнанIuI або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згiдно цього .Щоговору,
винна Сторона вiдшкодовуе iншiй CTopoHi завданi цим збитки, вкJIючаючи уп}ццену вигоду.

7.4, У разi порушеЕня Позичальником вимог п.4.4. цього flоговору, Кредитодавець мае право звернугися з
позовом до суду про визнаншI правочину недiйспим.

8. вирIшЕння спорIв
8.1. Yci спори, щ0 виникають з цього,Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються шJuIхом

переговорiв мiж СторOнами.
' 8.2. Якщо вiдповiдний спiр не можJIиво вирiшити шJuIхом переговорiв, BiH вирiшуетъся в судовому порядку

вiдповЦно до чинного законодавства Украiни:
8.2.1. Позови до фiзичшоi особи пред'явJuIються в суд за зареестрованим у встановленому законом порядку

мiсцем if проживання або за зареесц)ованим у встановленому законом порядку мiсцем ii перебування;
8.2.2. Позови до юридичних осiб пред'являються в суд за ixHiM мiсцезнаходженнJIм,

- 9. ПОРЯДОК ЗМIН I ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Внесення змiн до цього ,Щоговору оформлюеться шл.lu(ом пiдписання Сторонал,tи додаткових договорiв.
9.2. Позичальник мае право достроково розiрвати цей,Щоговiр лише за умови дострокового поверненшI

кредиту та сплати процентiв за користування кредитом.
9.З. Кредитодавець мае право достроково розiрвати цей ,Щоговiр лише в разi настання обставин, визначених

п. 5.4,3. цього flоговору.
9.4. Щiя цього .Щоговору припишIеться:
9.4.1. Пiсля повного виконання Сторонами впасЕих обов'язкiв згiдно цього.Щоговору;
9,4.2,У випадку набрання чинностi у(вали або рiшення суду про tц)ипинення дii цього.Щоговору;
9.4.3. У випадку дострокового розiрвання цього ,Щоговору в порядку, визначеному п,п. 9.2., 9.З. цього

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

пiд час дii договору (вiдповiдно до ст.631 I]K Украiни).

10.IншIумови
10.1. Цей.Щоговiр скJIадено в 2 примiрниках, по одному для кожноi iз CTopiH, що м€tють однакову юридичну

силу.
l0.2. I]ей,Щоговiр вст}пае в силу пiсля його пiдписання його Сторонами та передачi суми позики 1крелиту)

позичальнику та дiс до повного виконання Стороншrи власних обов'язкiв за цим ,Щоговором.
10.3.Змiст даного договору, а також вiдомостi про фiнансовi операцii, проведених вiдповiдно до даного

договору, визнаються сторонами конфiденцiйними та не пiдлягають розголошенню без згоди обох CTopiH, за
виIuIтком випадкiв, передбачених Iмнним законодавством Украiни,

l0.4. Пiдписанпям цього.Щоговору, ПозичадьЕик пiдтверджус та :

_ цадае згоду на обробку, зберiгання та використання iнформацii про нього у зв'язку iз укладенням та
виконанцям цього .Щоговору на пiдставi ст. 8 ЗУ <<Про захист персональних даних>>;

Еадае згоду на обробку, зберiгання, використанця та передачу Кредитодавцем будь-яких персональних

даних та конфiденцiйноi iнформацii стосовно себе TpeTiM особам з метою 1)захисту порушених прав Кредитодавця;
2)вiдступленЕя прав вимоги за цим ,Щоговором; 3)залrрення до взаемовiдносин TpeTix осiб (юридичних радникiв,
коллекторiв, оцiнювачiв, HoTapiyciB, адвокатiв, банкiв, правоохоронних органiв тощо) 4)органам державноi влади -
за ii запитом.

- iз iнформацiсю, передбаченою у ст. 11 ЗУ <<про захист прав споживачiв>>, а тако?к передбаченою
статтею 9 Закону УкраiЪи <<Про споживче кредитуванця> ознайомлений. Iнформацiя, надака Кредитодавцем
з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачiв та забезпечус правильЦе роЗУмirrня
Позичальником clTi фiнансовоi послуги без нав'язування Ii шридбання.

10.5 До правовiдносин, пов'язаних з }кладанням та виконанням цього ,Щоговору застосовУеТЬся сТрок
позовноi давностi тривалiстю у 3 (три) роки та може бути збiльшений за домовленiстю CTopiH.



10,6, Пiсля пiдписання цього .Щоговору Bci попереднi переговори за нипd, листування, попереднi договори,протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi cTopiH з питань, що так чи iнакшестосуються цього,щоговору, втрачають юридичну силу.
10,7, Цей договiр регулю€ться чинним законодавством Украiни, а також Правилами про порядок надання

59цтiв у позику, в тому числi на умовах фiнаноового кредиту товдриствд з оБмЕжЕноювIдповIдАльнIстЮ (ФIнАнсовА компАнIя (.Ь1знЕС кАПIТАЛ) .

11. пцтвЕрджЕння
Пiдтверджеrrня, щО ПозичальнИк ознайомлений з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону УкраiЪи <<IIро фiнансовi послуги та
д9ржавне регуJIюваннЯ ринкiВ фiнансовlо< посл)г>, Правилами про порядок шаданшI коштiв у rrо."*у, в тому числiна УМоВах фiнансового кредиту ТоВАРисТВА з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю (ФIнАнсовА
КОМПАНIЯ <БIЗНЕС КАПIТАЛ)

12. мIсцЕЗнАходжЕння, рЕкВIзити тА пIдпиСИ CTOPIH:

Один екземПляр .ЩоговоРу, а такоЖ iнформацiЮ, визнач9нУ у п,п.8-10 ст.6.1. .Щоговору, та iнформацiю щодо реальноi
рiчноТпроцентноТ ставкИ згiдно п. 9) ч.1 ст.12 ЗакопуУкраЬи <Про споживче кредитування), отримав:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ПОЗИЧАЛЪНИК

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНrЯ
<БIзнЕс кАпIтАл>

Адреса:01001 м. КиiЪ, вул. Есппанаднабуд.З4l2, офiс18
е[РПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити: _
МФО: _
Рахунок: _
e-rnail :

(найменування,)

(мiсцезнаходження, адреса)

(реквiзити)

Телефон :

!иректор: {иректор

(шБ) (_)
м.п. м.п.



ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

l, Орiентовний графiк розрахункiв за щредитним договором Nч

,Щодаток J\Ъ 1

до договору про надання
коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту

вiд

вiд

м

!ата видачi

кредиту

(траншу)

Супtа кредиту ,Щата планового

повернення кредиту
(траншу) та сплати

процентiв

Нарахована сума

процентiв, гривень

Всього до сплати,

|ривень
(траншу), гривень

ý

*
l

1

грн, (у грошовому вираженнi) i включае в себе: проценти за користування креДиТоМ

. вiд суми кредиту (в fiроцентному вираженнi) або грн. (у грошовому вираженнi).
7о.Реальна рiчпа процентна ставка за договором становить

Загапьна BapTicTb кредиту та ре€lльна рiчна процентна ставка за договором розраховуються вiдповiДно До
Методики, затвердженоТ Розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулюваншI у сферi

ршrкiв фiнансових послуг 20.0'7,2О|'7 }lЪ З2З8 та зареестрованоi в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 16 серпrrя 2017

року.
5. Загальна BapTicTb кредитУ зЕIзначена У цьому Графiку е орiснтовною, яка може змiнюватися в залежностi вiд

строку корист}ъання Позичаrrьником цредитними коштами.
6. Платежi (KoMicii) фiнансовиХ установ через якi Позичальник здiйснюс погашення кредиту та процентiв за

користування кредитними коштами (якщо TaKi е), не входять до с}к}пноi BapTocTi кредиry та сплач1,rотъся

Позичшrьником таким фiнансовим установам окремо.
7. У випадку прострочення виконаннrI зобов'язань зi сплати платежiв згИно даного ГрафiкУ розраХУНКiВ

Позичальник несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть вiдповiдно до умов договору та чинного ЗакоIIоДавСТВа.

РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ <БIЗНЕС КАПIТАЛ>

.a
$::7??] lяд\NчýIll|l :|]]i:?,7/1

,
|l

|.Разом:

2. Заг
о//о

з.
4.

пIБ

Адреса : 0l00l м. Киiв, вул. Еспланадна буд.З4l2,
офiсl8
СЩРПОУ: 4048961 0

Банкiвськi реквiзити: _
N4ФО:_
Рахунок: _
e-mail ;_
Телефон :_

Серiя паспорту _Номер паспорту
Виданий

Адреса
e-mai1
номер мобiльного телефону

(шБ)

позичальник:

(шБ)
м.п.



,Щодаток Nэ 2

до договору про надання
коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiкансового кредиту

вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
я, (надалi-<Клiент>), акцепт}tsанням цього документу надаю ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ <БIЗНЕС КАПIТАЛ> (далi

"Товариство"), згоду на збiр, обробку та використанrrя iнформацii про мене (oBoii персональних даних) з метою, у
порядку i на 1мовах, викладених в цiй Згодi,
1. Клiент дае згоду Товариству на обробку своТх персональних даних, тобто вчинеЕня таких дiй: збiр,
систематизацiя, накопичеттня, зберiгання, )дочнення (оновлення, змiну), використаншI, розповсюдження (у тому
числi передачу), знеособлентrя, блокуваннlI, знищешul шерсональних даних в насryпних цiлях:

,/ виконанняКредитного,ЩоговорУ;
,/ пропозицii продуктiв i послlт Товариства;
,/ надання знижок i пiльгових умов надашIя кредиту;
,/ обсrцтоврання позичtlльникiв та осiб, що подають заявку на отримання кредиту (клiентiв) Товариства;
,/ шросуванIш посJrуг Товариства.,/ Захисту порушених прав Товариства
./ Вiдстlтлення прав вимоги за кредитними договорами
,/ Зал1"lення TpeTix осiб з метою поверненtш простроченоi заборгованостi

2, Перелiк персональнйх даних, на обробку яких даеться згода:
,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ ад)сса реестрацii i фактичного проживаншI;
,/ мiсце народження;
,/ дата, мiсяць i piK народження;
,/ громадянство;

{ фотографiя документа, що посвiдчуе особу (лалi <<Паспорп>);
./ Центифiкацiйtмй номер платника податкiв;
,/ найменування та реквiзити роботодавця або навчЕuIьного закладу;
,/ номер мобiльного телефону;
,/ ад)еса електронноi пошти;
./ iнша iнформацiя, що мiститься в документах, наданих Позичальником Товариству (далi - "персональнi

данi"),,/ Номер карткового (банкiвського) рахунку в ycTaHoBi банку
З. Обробка Персональних даних Товариством здiйснюватиметься з метою виконанIuI ).кJIаденого Кредитного

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

до вимог чинного законодавства Украiни. Товариство здiйснюс збiр персональних даних в цiлях, зЕвначених вище,

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

використаншI таких засобiв.
6. Клiент обов'язуеться, при змiнi персонаJIьних даних протягом строку дii Кродитного ,Щоговору, надавати у
найкоротший TepMiH уточнену iнформацiю, KpiM того, шляхом пiдписання цього документу Клiснт надае свою згоДУ
на отриманIuI будь-яким чином та у будь-який формi повiдомлення рекJIамного характеру з надання фiнансових
посJýт (у т.ч. у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), телефонного, елекч)онного зв'язку, папероВого
носiя). Одночасно надае повну та добровiльну згоду на зверненшI Товариством за iнформацiею про свiй фiнансовий
cTtlн до TpeTix осiб, якi пов'язанi з ним родиннlтми, ос,обистими, дiловими, професiйними (у т.ч, трудовими) або

iншими стосунками у соцiаrrьцому бутгi.
7, Щаназгода на обробку персональних даних не обмежена TepMiHoM дiТ,
8. Пiдтверджую, що, я проiнформований (а) про cBoi права, як су6'екта Персональних даних, визначених Законом
УкраiЪи <Про захист персон€}льних даних), цiллю обробки даних i особах, яким TaKi данi передаються, а також про
той факт, що моi Персональнi данi включенi до бази персональних даних <Клiенти>, власникоМ якоi с
ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ <БIЗНЕС КАПIТАЛ>, у
зв'язку з цим, я не потребую подаJIьшого письмового iнформlъання про вказанi вище обставини.
9. Пiдтверджуо, що MeHi повiдомлено про те, шо пiд обробкою моТх персончrльних даних розрлiеться будь-яка дiя
або cyKlTHicTb дiй, здiйснюваних повнiстю або частково в iнформацiйнiй ЕIвтоматизованiй системi та"/або в

картотеках персонЕ}льних даЕих, якi пов'язанi зi збиранням, реестрацiею, накопиченням, зберiганням, адапЦ/ВанняМ,

змiною, вiдновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищеfiням вiдомостей про мене. MeHi
вiдомо, що Товариство прийнrIло на себе зобов'язання щодо захисту Moix персонdльних даних та вдивае технiчних i
органiзацiйних заходiв щодо захисту таких персональних даних.

Щата

Клiснт
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