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L{i Правила встановлюють порядок надання ТОВАРИСТВОМ З ОБI\4ЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНUI (БIЗНЕС КАПIТАЛ> rtоштiв у lrозику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту.

,Щанi правила розробленi вiдповiдно до Констиryцii УкраiЪи, IfIшiльного кодексу УкраiЪи, Закону УкраТни <Про

фiнансовi послуги та державне реryJIюванIu{ ринку фiнансових послуг), Закону Украiни кПро споживче
кредитуваннrI>, Закону УкраТни кПро лiцензування видiв господарськоi дiяльностi>>, Лiцензiйних уп{ов провадженнrI
господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових посJryг (крiпл професiйноТ дiяльностi на ринку цiннrтх паперiв),
затвердженID( постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни вiд 0'7,|2.2016 р. Nэ 913, нормативно-правових aKTiB

,Щерхtавноi KoMiciT з реryJIювання ринкiв фiнансовtл< послуг Украiни, нормативно-правових aKTiB НацiональноТ
KoMicii що здiйсtшое державне реryлюванIuI у сферi ринкiв фiнансовлтх послуг та iншого чинного законодавства
Украiни.

1. зАгАльнI положЕння
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНШ (БIЗНЕС

КДПIТАЛ) (у подальшому кТовариство>), у своТй дiяльностi при наданнi фiнансових посJryг з наданшI
коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту дотримусться цих Правил, що реryJIюють
порядок наданIuI фiнансових послуг.

1.2. Правшtами визначаються умови та порядок укJIаданшI договорiв цро наданшI коштiв у rrозику, в тому числi
Еа умовах фiнансового кредиту з клiентами, rrорядок ii зберiгання, а також зберiгання iнших документiв,
пов'язаних з наданIuIм цього виду фiнансових rrослуг, порядок доступу до документiв та iншоТ iнформачii,
пов'язаноi з надашuIм фiнансових посJryг, та систему захисту iнформацiТ, порядок проведеншI внутрiшнього
KoHTpoJцo щодо дотриманшI законодавства та внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi
операчiй з наданшI IIього виду фiнансових послуг, вiдповiдальнiсть посадових осiб, до посадовlD( обов'язкiв
якIlD( н€lлежать безпосередня робота з клiсttтами, укJIаданшI та виконаншI зазначенLD( договорiв.

l.З. Щi Правила ЕаданшI коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансовqго кредиту (далi - Правила) е
' гryблiчною цропозицiею (офертою), у розумiннi ст, 64l, 644 Щивiльного кодексу УкраiЪи, укJIасти договiр

кредиту на умовах, що встановленi Товариством, i застосовуються у випадку поданшI фiзичною особою
з€u{вки на отримашuI кредиту та вчиненFuI iншш< дiй (акцепт), передбачених цими Правилашrи. Публiчна
пропозицiя Товариства набирае чинностi з дати i-i офiцiйного оцриJIюднення та дiе до дати оцриJIюднення
Правrтr у новiй редакцii.

1.4. У цLrх Правшrах, а також iнших документах та внутрiшнiх нормативних актах, що прийнятi Товариством на
, пiдставi та/або з метою виконанIuI цих Правилl щодо якш< Правила е iх невiд'емною частиною, термiни

вживzlються у наступному значеннi:
- Товариство/Кредитодавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА

КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ>;
- Сайт Товариства - офiцiйний веб-сайт www.business-capital.uafin.net , використовуеться дIя розкриття

iнформачiТ в обсязi та порядку, якi встановленi Нацiоца.пьною комiсiею, що здiйсrпое реryJIюванIш у сферi

ринкЬ фiнансовlж послуг;
- Заявник- фiзична особа, яка мае HaMip укласти договiр з Товариством на отриманIuI кредиту IIuшхом

цриеднаншI до зацропонованих 1ъ,lов i вчиненIuI дiй, передбачених цими ПравшIами;
- Позичальникллiснт - фiзична особа, яка вiдповiдае Вимогам до Позичальника i з якою Товариством

укJIадено або може бути ушадено договiр цро наданIuI коштiв у позику в тому числi на умовах фiнансового
кредиry;

- Вимоги до Позичальника- визначенi Товариством умови, яким повинен вiдповiдати Заявник для
встановленIuI дiловlос вiдносин та укIаданIut договору цро наданIuI фiнансових посJryг. А саме фiзична
особа повинна:
а) мати необмежену законом або судом цlвiльну дiездатнiсть та правоздатнiсть;
б) бути цромадянином УкраiЪи;
в) мати зареестроване мiсце проживання на територii УкраiЪи;
г) володiти вiдкрlсгим на власне iм'я банкiвським рахунком в банкiвськiй ycTaHoBi, грошовими коштами на
якому мати змоry розпоряджатися;
д) дiяти вiд власного iMeHi, у власному iHTepeci, не отримувати цредит в якостi представника третьоi особи i
не дiяти на користь третьоТ особи (вигодонабувача або бенефiцiара);

- Заявка - док}мент встановленоi форми, який заповrшоеться Клiентом (у тому числi за допомогою Системи
таlабо його додаткiв), i виражае HaMip Заявника (Клiента) отримати грошовi кошти.

- Кредит - грошовi кошти в нацiональнiй ва.lшотi УкраiЪи (гривнi), що надаються Товариством на умовах
зворотностi, cTpoKoBocTi та гшатностi, що передбаченi договором.

- Щоговiр - цlвiльно-правовий док}мент, який визначас взаемнi юридичнi права i зобов'язання мiж
Товариством та Позrтrальником з приводу наданнrI фiнансовоТ послуги;

- Електронний договiр - домовленiсть двох cTopiH, спрямована на встановленrrя, змiну або прIшrинення

цивiльнлп< прав i обов'язкiв та оформлена в електроннiй формi;
_ Електронний пiдпис одноразовим iдентифiкатором - данi в електрФннiй формi у виглядi шrфавiтно-

rифровоТ послiдовностi, що додаються до iнших електроннш( даних особою, яка прийВяла пропозицiю
(оферrу) укJIасти електронний договiр, та надсиJIаються iншiй cTopoHi цього договору;

- .Щата укладання договору - день перерахуванIuI грошових коштiв на банкiвський рахунок Позичальника;
_ Лiмiт суми кредиту - розмiр tрошовlD( коштiв, якi Товариство однорЕlзово може Еадати в кредит на умовах,

визначеними договором.



- Qсобистий кабiнет- сукупнiсть захищених cTopiHoK, що формуються Заявнику в момепт його реестрацiТ у
Системi (особистий розлiл Заявника), за допомогою якого ЗаявникДIозиIIаJIьник здiйсr*ое повну взаемодiю з
ТОваРиством, мас постiйний досryп до Графiка розрахункiв та до iншоТ iнформачii/локументiв, пов'язаноТ з
наданнrIм Товариством фiнансових посJryг. ,Щоступ до Особистого кабiнецl здiйсцюеться
ЗаЯВНикОмДоЗиtl€tльником IrUшхоп{ введеннrI Логiна Особистого кабiнету i Пароля Особистого кабiнету на
Системi.

- ЛОгiн Особистого кабiнету - унiкальна комбiнацiя букв таlабо цифр, rпо встановJIюеться Заявником. lПо
КОМбiНацiЮ Заявник самостiйно зазначае в спецiа.пьному полi клогiн> при вхолi до Особистого кабiнеry.
Заявниrс/ПозиЕIЕlльник особисто несе вiдповiдальнiсть за збереженiсть Логiну Особистого Кабiнеry. Логiн
ОСОбистого кабiнеry явJuIеться особистrдrл ключем ЗаявникаДози.IаJIьника форптування електронного
цифрового пiдпису, досryпний тiльки ЗаявникуДозиtIrtJIьнику;

- Пароль особистого кабiнету - унiкальна комбiнацiя букв таlабо цифр, цо встановJIюеться Заявником. Цю
КОМбiНаЦiЮ Заявник самостiйно зазнача€ в спецiальному полi (пароль) при входi до Особистого кабiнеry.
ЗМвник/ПозиtlilлЬник особисто несе вiдповiдальнiсть за збереженiсть Паролю Особистого Кабiнеry, Пароль
особистого кабiнеry явJUIеться особистIд\,I кJIючем Змвника"/ПозIдIitдьника формуванrrя електронЕого
цифрового пiдпису, доступний тiльки ЗмвникуДозиrlЕrльнику;

- IндивiдУальний одноразовий iдентифiкатор - аналог власнор)чного пiдпису Позичальника (електронний
цифрОвиЙ пiдпис) який отриtvtаний за результатами криптографiчного перетвореншI набору електронних
данlD(, введених Позичальником на Системi пiд час здiйснення процедури оформлення кредиту (,Щоговору),
ЯКИЙ ДОдаетЬся до цього набору або логiчно з ним поеднуеться i дае змоry пiдтвердити його цiлiснiсть та
iдентифiкувати Позичальника. За домовленiстю CTopiH договору iндlвiдуальний одноразовий iдентифiкатор
прирiвrпосться за rrравовим отатусом до власнор}п{ного пiдпису.

- ГРафiк розрахункiв - невiд'емна частина договору, що мiстить iнформаuiю про порядок повернецIuI
КРеДИТУ Та СIIЛаТИ ПРОценТiВ За користуванIUI споживчим кредитом, вкJIючно iз кiлькiстю п.патежiв, ix

. РОЗмiром та,перiодичнiстю BHeceHIuц а також розрахуЕок Заборгованостi (в тому числi суми кредиту i
процентiв за користуванIuI кредитом) iз зазначенrrям TepMiHy rrлатежу;

- TepMiH платежу - кiнцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованостi за договором;
- Заборгованiсть- сума кредиту, а також нарахованих, але не сплачених процентiв за користуваннrI

кредитом;
- Платiжна картка - електронний гrтrатiжний засiб у виглядi eMiToBaHoi в установленому законодавством

пОрядку, учасником/членом мiжнародноТ гшатiжноi системи <Viso (KVisa International Sеrчiсе Дssосiаtiош)" абО MasterCard (<MasterCard International Incorporated>), гшастиковоТ чи iншого виду картки, яка
ВИКОРИСтОВУеться Позич€шьником дrя iнiцiюваншI перек€ц}у коштiв з банкiвського рtlхунка з метою оплати
BapTocTi ToBapiB i послуг, перерахування кошлтiв зi своТх paxyHKiB на рахунки iнших осiб, отршланrrя коштiв
У гОтiвковiЙ формi в касах банкiв через банкiвськi автомати, а також здiйснення iншlл< операцiй,
ПеРеДбачених вiдповiДним договором, TepMiH дii якоТ не закirrчився. Платiжна картка, що використовуеться
Клiеllтом ДJuI отриманIfl кредиту (зарахування суми кредиту на банкiвський рахунок Клiента), с засобом
iдентифiкацii Клiента;

- Банкiвський рахунок - р:жунок, на якому облiковуються кошти Клiента, який вiдкритий у банкiвськiй
ycTaHoBi i операцii за яким можуть здiЙсtповатися з використанIuIм гшатiжноТ картки;

- Банкiвська уетанова - банк, його вiдокремлений пiдроздiл, який здiйсrпое банкiвську дiяльнiсть вiд iMeHi
банку чи фiлiТ iноземного банку в УкраiЪi, що здiйсrцос дiяльнiсть в УкраiЪi;

- СиСтема он-лайн кредитування <<CashUp>> (скорочено - Система) - iнформацiйно-телекомунiкацiйна
система Товариства, розмiщена на Веб-саЙтi wчw.cashup.com.ua, який використовуе Товаристводrя
наданIш фiнансових послуг i за допомогою якого (в тому числi будь-яких програмних додаткiв) надаеться
МОЖЛИВiСтЬ ЗаявникУ подати Заявку та отримати Кредит. Використання системи здiйстцоеться
Клiентами/Позиtl€lльником дистанцiйно та дозволяс кожному Клiенту (Позичальнику) самостiйно, в м9жах,
визначенlD( Товариством, створювати особистий кабiнет, додати електронний пiдпис однор€lзовим
iдентифiкатором, вчинити електронний правочин (укласти з Товариством електронний договiр) та
виконувати iншi дiТ передбаченi функцiоналом Особистого кабiнеry;

- Промокод - код для отриманшI додатковоi вигоди вiдповiдно до акцiй, що проводяться Товариством та
iнформацiя про якi розмiщуеться у Системi.

1.5. Iншi термiни вживаються в Правилах у значеншIх, якi наведенi у нормативно-правовlD( актах чинного
законодавства Украiни.

2. ВИЩI ФIНАНСОВИХ КРЕДИТIВ ТА ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТIВ ЗА КОРИСТУВДННЯ
ними

2.1, Фiнансовi кредити класифiкуються за такими ознаками:
2.|.|. За строком користуванIш:

. з TepMiHoM погашеншI до З0 календарних днiв вкJIючно;

. з TepMiHoM погашенIuI вiд 30 календарнIФ( днiв до 3 мiсяцiв;

. з TepMiHoM погашеннrI бiльше З мiсяцiв.
2.1.2. За цiльовtдrл призначеншIм:

о споживчi;
. на власнi потреби;
. пiдприсмницькi;
о iншi потреби.

2,|,З. За рЬнем забезпеченостi:



. незабезпеченi(бланковi);

. забезпеченнi (застава, порука, гарантiя).
2.1.4. За типоI\d процентноТ ставки:

о фiксована;о змirпована;
. змiшувана.

2.1.5. За piBHeM дотриманшI встановленого режиh,Iу сплати:
о фiнансовий кредит з норм€lльниь{ режимом сIшати;
. прострочений фiнансовий кредит - за яким порушеншI встановленого режиму сплати не перевиutус l00

календарних днiв;
о неtIов€рнений фiнансовий кредит - за яким порушеннlI встановленого режиму сплати перевишrуе 100

календарншх днiв;
о безнадiйний фiнансовий кредит - за яким йшrловiрнiсть поверненIuI е дуже низькою (здiйснення стягненнrI

неможJIиве, судовий процес безуспiшний, минув TepMiH позовноТ давностi тощо);
2.2. Сума фiнансового кредиту визначаеться з }paxyBaHHrIM платоспроможностi позиllЕlльника i може змir*оватись за

домовленiстю cTopiH шuшхом BHeceHIuI вiдповiдних змiн до Щоговору.
2.3. За користуванIuI фiнансовшrл кредитом Позичальник сплачуе Товариству цроценти, якi визначенi у Кредитному
договорi та Графiку розрахункiв, який с невiд'емною частиною ,Щоговору. Обчислення строку користування
кредитом та HapaxyBaHIuI процентЬ за Кредитним договором здiйсrцосться за фактичну кiлькiсть календарнrд< днiв
користуванIuI кредитом. При цьому проценти за користуван[uI кредитом нараховуються щоденно, вiд длrя,

наступного за днем надання коштiв за договором споживачевi (лня перерахуванIи грошових коштiв на банкiвський

рахунок Позичальника, номер якоi було вказано Позичатtьником при реестрачii) до дня повернення такого кр9диту
(повного погашеннrI основного борry за кредитом), передбаченого договором, до дtul поверненшI суми кредиту
(його частини), визначеноi у гryнкry 1.1. договору (зарахуванюI грошових коштiв на поточний рахунок Товариства,
зазначений у роздiлi 9 договору) вкJIючно. При поверненнi кредиту частинами, HapaxyBaHIuI i сплата процентiв

цроводиться на залишок заборгованостi за кредитом.
2.4,Сума кредI,тry, цроценти за користуванIuI кредитом та KoMicii (якщо TaKi передбаченi договором) сшlадають
Заборгованiсть за договором. Заборгованiсть пiдлягае сплатi шляхом одноразового або багаторtlзового (окремшли

траншами) безготЬкового перерахування коштiв у розмiрi суми Заборгованостi на поточний рахунок Товариства у
строки, встановленi Щоговором.
2.5, ПоверненIuI кредиry Товариству та спIIата процентiв здiйсr*оеться у такiй черговостi: у перurу череу

Позича.пьник сплачуе HapaxoBaHi цроценти за користування кредитом вiдповiдно до Графiку розрахункiв; у dpyzy
черzу - суму кредиту вiдповiдно по Графiку розрахункiв у третю - iншi гulатежi (якщо TaKi передбаченi договором).
Графiку розрахункiв (в тому числi суми кредиту i процентiв за користуваннrI кредитом) щоденно обновляеться в

Особистому кабiнетi i е невiд'смною частиною ,Щоговору. У разi недостатностi суми здiйсненого платежу
Позичальника, для виконаннrI зобов'язання за цим ,Щоговором у повному обсязi ця сума погашае вимоги
Кредитодавця у такiй черговостi:

1) у першу чергу сIшачуються прострочена до поверненнrI сума кредиту та простроченi проценти за
користуваншI кредитом ;

2)у дрiгу черry сплачуються сума кредиту та цроценти за користуванIш кредитом;
3) у третю черry сплач}тоться неустойка та iншi платежi вiдповiдно до цього ,Щоговору.

2.6. Позичальник зобов'язаний сгrлатити Заборгованiсть не пiзнiше TepMiHy rrлатежу. Позичальник зобов'язаrшzй
сIIJIатити Заборгованiсть будь-якшu доступним йому способом, зt}значеним у договорi таlабо на Системi, при цьому
Позичальник самостiйно сrrлачус посJryги фiнансовоi установи (банку або фiнансовоТ установи, що надае вiдповiднi
послуги) , що здiйсrцос перерахуваннrI грошових коштiв, у вiдповiдностi ло тарифiв останнього. При оформленнi
гшатiжню< документiв (заповненнi гrлатiжних реквiзитiв) для сплати Заборгованостi, ГIозичальник у графi
(призначешuI IIлатежу) вказуе: номер та дату укладанш{ договору, прiзвище, iм'я, по-батьковi, iдентифiкачiйrтий
номер. У випадку, якщо Товариство укJI€Iло договiр про прийманнrI IIлатежiв вiд населешuI iз фiнансовою
установою, Товариство повнiстто або частково сплачуе KoMicii за переказ коштiв на користь Товариства через TaKi

фiнансовi установи. Перелiк таких фiнансовID( установ-партнерiв вкzIзуеться на сайтi Системи.
У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу кпризначеннrI IIлатежу), Товариство мас
право не прийняти гшrатiж з мотивiв неможливостi iдентифiкування договору, за яким вiдбуваеться сплата
Заборгованостi. У разi настання такого випадку, Позичальник гIротягом 3 днiв мае право зверIтутися до Товариства
IIIJuIxoI\d направленшI електронного повiдомлення в довiльнiй формi з обов'язковим зазначенI"IJIм: сгrособУ i
приблизного часу проведенIuI платежу (а також при здiйсненнi платежу через термiнали самообсrryговування - iз
зазначенIuIм ад)еси термiнала, а при банкiвському переказi - найменування банку i вiддiленrrя, мiсцезнаходження
вiддiлення). У TeMi електронного повiдомленrrя Позичальник обов'язково зазначас: номер та дату укладаннrI
договору, прiзвище, iм'я, по-батьковi, iдентифiкацiйний номер.
2.7. Щатою поверненшI позики, у тому числi виданоТ на умовах фiнансового кредиту, так caI\лo як i датою сплати
Заборгованостi, вважаеться дата зарахувацIuI грошових коштiв на поточний рахунок Товариства.
2.8. У випадку простроченIuI TepMiHy платежу зi сгlпати Заборгованостi бiльш нiж на 3 (три) календарншt днi,
Позича.пьник зобов'язаний спlrатити Товариству цроц9нти за користуванIuI кредитоЙ, розмiр якIlD( всJановлюеться
договором (якщо такий окремий розмiр встановлено вiдповiдним договором), при цьому процеЕти за користуваннrI
кредитом нарахов}aються до днrI повного погашенIuI Заборгованостi вкlпочно.
Товариство зtlлишае за собою шраво зменшити розмiр нарахованих процентiв в односторонньому порядку. Зазначене
право розповсюджуеться викJIючно на гr.патежi за користуванIuI наданими Товариством коштами за.Щоговором та на
гrлатежi, пов'язанi з обслryговуванням та наданIUIм таких коштiв, та не розповсюдж}.ються на зменшеннrI фактично
отриманого Позичальником кредиту.



2.9. За бажанцям Позичальника мо}ке передбачатись дострокове погашення фiнансового кредиту таlабо внесення
плати за користуваннrI ним на пiльгових умовах. Товариство мох(е окремо установити правила визначення випадкiв,
коли позиtIальник може скористатися такою можливiстю.
Позичальник мае право достроково поворнути кредит i сплатити проценти за користуваЕня кредитом. Надходхtення
ца рахунок Товариства гроцIових коштiв вiд Позичальника в достатньому обсязi для сплати Заборгованостi е

нале}книNI виконаннrIм зобов'язання Позичальника за,Щоговором. В такому випадку договiр гц)ипиняе свою дiю з

дати зарахування гроIлових коштiв на поточний рахунок Товариства.
2.10. Позича;rьник мае право у будь-який час цротягом строку дii.Щоговору достроково повернути частину кредиту,

у такому випадку, пiсля зарахраншI грошових коштiв на поточний рахунок Товариства, Графiк розрахункiв
автоматшIно коригуеться в частинi визначенIuI зztлишку суми кредиту i процентiв за користуваннrI кредитом.
Проценти за користуванIш грошовими коштами у такому випадку нараховуються тiльки на с}rlry несцлаченого
кредиту.
2.1l. У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненнi кредиry не отримало достатню срлу коштiв дlя
погашенIuI Заборгованостi в повному обсязi за перiод фактичного користування кредитом, договiр цродовжуе свою
дiю на ранiше погодженlD( умовах, при цьому пiсля зарахуванIц грошових коштiв на поточний рахуЕок Товариства,
Графiк розрахункiв автоматично кориryеться, в частинi визначення зЕ}лишку суми кредиту i процентiв за
користуванIUI кредитом.
2.12. У випадку, якщо кредитний договiр укладений без застосування iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи,
Позичальник мае право iнiцiювати пролонгацiю дii,Щоговору та подовжити строк поверненIи кредиту звернувшись з

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

укJIадаеться додаткова угода до ,Щоговору про продовження строку дiТ,Щоговору на умовах, узгоджених сторонами в
такiй додатковiй угодi .

2.12,1. У випадку, якщо кредитний договiр укладений за допомогою iнформачiйно-телекомунiкацiйнrтх систем
вiдповiдно до п.З.5.1. цш< Правшr, Позичальник, за допомогою Особистого кабiнеry, мае право iнiцiювати
цролонryваннrI дii ,Щоговору та подовжити строк поверненЕя кредиту, обравши один з Еаступних процед}р
пролоЪгацii строку поверненнrI кредиту:
А) <Сцлатити вiдсотки>. За цiсю процедурою Позичальник зобовОязаний не пiзнiше останнього дIuI поверненнrI
кредиту, визначеного ,Щоговором, у повному обсязi сгшатити HapaxoBaHi проценти за користуванIuI кредитом та
частково (у розмiрi 10 % вiдсоткiв вiд суми тiла кредиry) поверЕути кредит. Про бажання цродовжIIти строк дiТ

,Щоговору згiдно цiеi процедlри Позичальник повiдомляе Товариство через Особистий Кабiнет. У такому разi, мiж
Позичальником та Товариством укJIадаеться додаткова угода до ,Щоговору про продовженruI строку дiТ,Щоговору на

)rмoBax, узгодженID( сторонами в такiй додатковiй угодi i на новий строк, що не перевищуватI,лrце 30 (тридцять)
кfiлендарних днlв.
Б) кПригости CashUp кавою)). Згiдно цiеi процедури Позичальник за подовження строку поверненнrI Заборгованостi
сплачуе Товариству комiсiю у розмiрi, яка зчIJIежить вiд обраного BapiaHry. Обравши таку процедуру пролонгацii,
Позичальник у Особистому Кабiнетi вiдмiчае один з двох наступних BapiaHTiB:
- пролонгацiя на 7 (ciM) днiв - комiсiя скJIадас 120 (сто двадцять) гривень;
- пролонгацiя на l5 (п'ятнадцять) днiв - комiсiя скJIадае 240 (двiстi сорок) гривень;
сппачуе вiдповiдно обраному BapiaHry комiсiю та повiдомляе Товариство про бажання продовжити строк дii
,Щоговору. У такому разi, мiж Позичальником та Товариством укладаеться додаткова угода до ,Щоговору про

цродовженЕuI строку дiТ Щоговору на умовах, узгоджених сторонttI\dи в такiй додатковiй угодi i на сIрок, згiдно
обраного BapiaHTy.
2.|2.2.,Щодаткова угода про цродовженнrI cTpolry дii,Щоговору укладаеться сторонами в порядку, встановленому дIя
укладан}uI ,Щоговору. Позичальник мае право неоднор€Iзово iнiцiювати цродовження строку дiТ ,Щоговору
(пролоrтгацiю), за винятком, якщо Позичальником обрано процещру кПригости CashUp кавою), згiдно якоi
загальний строк продовженFuI дii,Щоговору (строк пролонгацii) не повинен перевищувати 15 (п'ятнадцять) днiв.
Товариство мае право вiдмовити Позичальнику в продовженнi строку лiТ Щоговору та вимагати поверненшI
Заборгованостi у строки, встановленi ,Щоговором, якщо матиме пiдстави вважати що Заборгованiсть не буде
повернута вчасно.
2.13. При безготiвковому перерахуваннi грошовrд< коштiв Bci фiнансовi ризики, що пов'язанi з затршrлкою в

надходженнi коштiв на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник,
2.|4. У випадку неповерненшI Позичальником позики, наданоi у тому числi на }мовах фiнансового кредиту,
Товариство мае rтраво здiйснити безспiрне списання грошовIж коштiв з банкiвського рахунку Позича-пьника дuI
повного погашення Заборгованостi або прийняти у заставу майно та реалiзувати, у вiдповiдностi до чинного
законодавства або вчинити iншi дii, передбаченi чинншtц Законодавством Украiни, з метою повного погашеннlI

фiнансового кредLrry.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРIВ З КЛI€НТАМИ
3.1. Вiдносини з прIводу наданшI грошових коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту (далi -
фiнансовi пос.lryги) мiж Товариством та КлiентамйПозиtI€lJIьниками визначаються на договiрних засадах, цuIяхом

укJIаданн;I,Щоговорiв, якi мають мiстити визначенi законодавством умови, обов'язковi дJIя такого виду ,Щоговору.
3.2. Наданrш фiнансовlл< кредитiв здiйсrпосться на умовах Тх гrлатностi, cTpoKoBocTi та поворотностi, шrlяхом
безготiвкового перерахуванIuI грошових коштiв у нацiональнiй вашотi УкраiЪи на банкiвськi рахункrКлiентiв або
надання'iм грошовш< коштiв у готiвковiй формi.
3.2.1. Щоговори про наданIuI фiнансового кредиту, якi укладаються Товариством з метою наданнrI фiнансових посJtуг
повиннi мiстити насryпнi }мови:

о н&зву доцмента;
. найменування (назву), мiсцезнаходжешul (алресу) тареквiзити Товариства;



. ПРiЗВИЦIе, iМ'я i по батьковi фiзичноi особи, яка оlримуе фiнансовi послуги, та iT мiсце проживання (алресу);

. ЦРеДМеТ,ЩОГОВОРу - наfuиенування фiнансовоi операuii тип кредиту (кредит кредитна лiнiя, кредитува[Iня
рахунку тоrцо), мета отриI\4ання IФедиту;

. ЗаГаЛЬНИЙ РОЗмiр наданого кредиту (розмiр наданоi фiнансовоГ послуги (розмiр фiнансового активу) у
гроIцовому виразi;);

. порядок та уI\dови наданIuI кредиту, строки розрахункiв;О Tep]miН у якиЙ Товариство зобов'язане надати фiнансовий кредит а Позичальник його поверЕути (cTporc дii
договору), порядок змiни i припинення дiI договору;

о необхiднiсть укладення договорiв щодо додаткових чи супутнiх послуг TpeTix осiб, пов'язаних з
отриманнrIм, обсrryговуванIuIм та поверненням кредиту (за наявностi) ;. цроцентна ставка за кредитом, ii тип (фiксована чи змirпована), порядок iT обчислення, у тому числi порядок
змiни, та сплати процентiв;

. peuljlbнa РiЧна процентна ставка та заг€шьна BapTicTb кредиту дJIя споживача на дату укладання договору про
СПОживчиЙ креДит iз зазначенrrям ycix цригryщень, використаних для обчислення такЬi ставки;

. црава та обов'язки CTopiH за ,Щоговором цро надання фiнансовоi послуги;

. ВiДПОвiДаЛьнiсть CTopiH за порушенюI умов договору (невиконання або неналежне виконанIuI умов
,Щоговору);

. ПiДТВеРдженIuI, ознаЙомлення шricHTa з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону УкраiЪи кПро фiнансовi послуги та
ДеРЖаВНе РеryjIЮВаННJI ринкiв фiнансових послуг), rIоложеннями Закону Украi'ни кПро захист гтрав
споживачiв>, закону "Про споживче кредитування",.

. порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання кредиту, порядок дострокового поверненнrI
фiнансового кредиту;

. види забезпечення наданого фiнансового кредиту (якщо надання фiнансовоi послуги передбачають р{ови
отриманIuI забезпечення) ;

iншi умови за згодою cTopiH;
. ПiДПИСИ cTopiH ,Щоговору про наданшI фiнансового кредиту (у тому числi здiйсненi в порядку,

передбаченому законодавством lтро електронну комерuiю);
О ПОРЯДОК ПОВеРНеШUI КРеДИТУ Та сIIлати процентiв за користуванIUI споживчим кредитом, вкltючно iз

кiлькiстю гшtатежiв, ik розмiром та перiодичнiстю внесення, у виглядi графiка платежiв;
О iНфОРМаЦiя про наслiдки простроченIи виконанIuI зобов'язань зi сплати платежiв, у тому числi розмiр

неустойки, процентнот ставки, iнших гutатежiв, якi застосовуються чи стяryються при невиконаннi
зобов'язання за договором шро споживчий кредит;

. ВiДОМОСТi щОдо наданIuI Клiенту до укJIаденнrI договору iнформачi[ визначеноi ст, 9 Закону Украiни кПро
споживче кредитуванIUI).

З.2.2, Позика у тому числi на }мовах фiнансового кредиту може надаватись Товариством, якщо це обумовлено
,Щоговором, таким чином:

о у готiвковiй формi;о у безготiвковiй формi;
. сIIJIати BapTocTi ToBapiB, робiт (послryг) згiдно paxyHKiB та заяв.

3.3. ОфОрмлення i видача позики у тому числi на ytlloBax фiнансового кредиту Позичальнику можлива лише пiсля
ЗДiйСнення його iдентифiкаuii, верифiкацiТ та вжиття iншлп< заходiв вiдповiдно до законодЕlвства, яке реryJIюе
ВiДНОСини У сферi запобiгання та протидii легалiзацii (вiдмиваннrо) доходiв, одержаних злочинним цuIяхом,
фiнансуванr*о тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищенIш (якщо iнше не передбачено
Законодавством). Iдешгифiкацiя (верифiкацiя) Клiеmа цроводиться вiдповiдно до внутрiшнiх Правил верифiкафi та
iдентифiкацii Клiентiв вiдповiднlлr,tи працiвниками Товариства або iншим способом визначеним внутрiшнiми
Правилами верифiкацii та iдентифiкацii Товариства.
З.4, Для ОдержанIuI фiнансового кредиту Позичальник звертаеться до Товариства iз вiдповiдною заявою (у тому
ЧИСЛi За дОпомогою iнформацiЙно-телекомунiкацiйнш< систем), повiдомляе необхiднi обов'язковi вiдомостi та надае
За НеОбхiднiстrо офiцiЙнi докупленти (або засвiдченi в установленому порядку ix копiй), чиннi (дiйснi) на момент ix
подашUI.
3.4.1. ПОЗИч€lльник ДJuI отримання позики у тому числi на умовах фiнансового кредиту надае Товариству насryгшi
документи (вiдомостi):

. заяву на iм'я Товариства на одержанIuI фiнансового кредиту;

. паспортгромадянинаУкраiЪи;

. реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв Украiни (або iдентифiкацiйний номер згiдно з
,ЩеРжавнш.r реестром фiзичнrос осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових пrrатежiв) або серiю та
номер паспорта громадянина УкраiЪи, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд гтрийrrяття
РеССтРацiЙного номера облiковоi картки платника податкiв УкраiЪи (номер паспорта громадянина УкраiЪи,
що не мiстить безконтактного електронного носiя);

о онкету позиЕIаJIьника за встановленою формою;
. дIя придбання товарЬ через торгову мережу - рахунок-фактуру або буль-який iнший документ, Iцо

пiдтверджуе BapTicTb ToBapiB i в якому зазначено покупця за рахунком-факцрою (позича.тrьника) а також
пiдтверджуеться поставка товару KltieHToBi.

При необхiдностi, за вимогою Товариства, позшIальник (Клiент) повинен додатково надати насryпнi документи:о документ, що пiдтверджуе наявнiсть постiЙного мiсця роботи у фiзичноТ особи;
о довiдка про заробiтну шату;
. письмовийрозрахунокпогашецня кредиту (економiчне обгрунтування);



о irrшi документи на розсуд товариства, необхiднi для прийняття рiшення стосовно наданIuI кредиту
позичальнику;

3,4.2. Перелiк вiдомостей, якi можуть бути запитуванi Товариством у Позичrшьника:
о Прiзвище, iм'я та по батьковi;
о Щату народженнrI;
о Номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина Украiъи (або iншого документа, що посвiдчус особу та

вiдповiдно до законодавства УкраiЪи MorKe бути використаним на територiТ Украihи для уruIадення
правочинiв), дату видачi та орган, що його видав;

о Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв Украihи (або iдентифiкацiйний номер згiдно з

,щержавнlа,t ресстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за
наявностi - серiю) паспорта громадяниЕа УкраiЪи, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття

реестраuiйного номера облiковоi картки платника податкiв УкраiЪи чи номер паспорта iз записом про вiдмову
вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки IIлатника податкiв УкраiЪи в електронно}Iу
безконтактному Hoci;

о Вiдомостi про фiнансовий стан Клiсrrта та змiст його дiяльностi;
. HarreжHicTb Клiента або особи, яка дiс вiд його iMeнi, до нацiональних або iноземних гrублiчних дiячiв, дiячiв,

що виконують полiтичнi функцii в мiжнародних органiзацiях, або пов'язаних з ними осiб;
о Мiсця lтроживанIuI або мiсце фактичного перебуъання в Украihi (ycix ланих щодо адреси мiсця rrроживання

(перебрання) Клiента;
о KoHTaKTHi номери телефонiв, як MiHiMyM, один номер гIовинен бути вказаний;
о Щанi про зайняття або роботу (назва органiзацii, посада, стаж, номер телефону органiзацii та безпосереднього

керiвника);
о Сiмейний стан, кiлькiсть дiтей до 18 рiчного Biky, iншi утриманцi;
. Номери телефовiв, як MiHiMyM, двох контактних осiб.

3.5. Ушадення Щоговору цро наданнrI фiнансового кредиту здiйсrшоеться цIляхом його пiдписання сторонtlJ\{и, в тому
числi за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, Пiсля пiдписання (або отриманшI Кредитодавцем
акцегry пропозицii вiд Позичальника за допомогою iндивiдуального однорtвового iдентифiкатора дlя договорiв, що
укJIадаються за допомогою iнформачiйно-телекомунiкацiйнIж систем) ,Щоговiр цро наданшI фiнансового кредиту
набувае юридичноТ сшlи i е обов'язковим днrI його виконання BciMa )л{асниками ,Щоговору, Особливостi укJIаданшI
договору за допомогою iнформацiйно-телекомунiкачiйнлж систем здiйсtпоеться у порядку, визначеному п.3.5.1-
3,5,2, Ta,r1.3.6. цих Правил у редакцii примiрного договору, що е Додатком Ns2 до цих Правил. Укладання договору
цшяхом його пiдписання особистим пiдписом не через iнформачiйно-телекомунiкацiйнi системи здiйсшоеться
вiдповiдно до п.3.7. цюt Правшt та положень чинного законодавства Украiни у редакцii примiрного договору, що е

,Щодатком NsЗ до цих Правшl.
3.5.1. Ушlадання.Щоговору цро Еаданця фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних
систем. Ушrадання ,Щоговору цро надання фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-телекомунiкафйнш<
систем вiдбуваеться через Систему в мережi IHTepHeT (його мобiльний додаток) шляхом виконанIuI Позичшrьником
вiдповiдного utлгоритму дii та прlйняття (акцепry) rryблiчноi оферти (гryблiчний договiр) Товариства.
З.5,2. У вiдповiдностi до положень статей бЗЗ, бЗ4, 64l, 644 I]ивiльного кодексу УкраiЪи, цi Правила та ,Щоговiр,
який е невiд'емною частиною Правил, що оприJIюдненi на сайтi Товариства, е }ъ{овами гryблiчного договору, згiдно
з якими Товариство зобов'язуеться перед фiзичншr.rи особами, якi приймуть (акцегrгують) чi Правила та ,Щоговiр,
надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених цими Правилами i,Щоговором. Пiдписанням (акцепryванням
за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем) ,Щоговору фiзична особа засвiдчуе (пiдтверлжуе), що вона
безвiдзrвно, повнiстrо i безумовно приймае до виконаннrI вимоги Правил, визнае ii невiд'емною частиною ,Щоговору
та iй вiдомi yci вш,tоги Правшr повнiстю.
З,6. Алгоритм дiй Позичальника для отриманшI фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-
телекомунiкацiйних систем.
З.6.|. Реесmрацiя Клiqнmа у Сцсmелцi. ,Щля отриманIuI можJIивостi подати Заяву за допомогою iнформацiйно-
телекомунiкацiйноi системи, Заявник мае пройти процедуру peccTpauii у Системi, з€}значити реквiзити платiжноi
картки та пiдтвердити використання цiеi п.патiжноi картки.
З.6.1.1. Процедура реестрацiТ Заявника у Системi передбачае введеншI Клiентом вiдомостей про себе у Систему
пiсля заповнення вiдповiднlж полiв ресстрацiйноТ форми, зазначення адреси електронноТ пошти та пароJIю, що
використовуватимуться Клiснтом для доступу/вхолу до свого Особистого кабiнеry, а також, у визначених
Товариством випадках, завантаження iншоТ iнформацiТ необхiдноТ для реестрацiТ та подальшоТ iдентифiкацiТ Клiента.
Клiент зобов'язаний вказати повнi, точнi та достовiрнi данi. Заповнлоючи реестрацiйтту форrу, Клiеллт у
вiдповiдностi до роздirry 10 цих Правил, надае свою згоду на передачу Товариству cBoik персонilльЕих даншс та ix
обробку з метою оцiнки фiнансового стану Заявника та його спроможностi виконати зобов'язання за договором.
З.6.|.2, Товариство на власний розсуд мае право визначати, вид€Iляти, змirцовати набiр, мешо, випадшочi списки,
назви полiв ресстрацiйноТ форми, що заповнюються/мають бути заповненi Клiентами дrя ik реестрацiТ у Системi, а
також будь-якi пояснення, пршtлiтки тощо до такю< полiв.
3.6.1.З. Пiд час цроходженюI реестрацii, Система може запитувати вiд Клiента пiдтвердженшI використанIuI ним:
- номеру телефону (стiльникового (мобiльного) зв'язку), зазначеного Клiснтом у полi ресстрацiйноi ффми, шJuIхом
введешuI у Системi коду з текстового повiдомлення, що автоматиtIно надiйшло на такий номер мобiльного
телефону;
- електронноТ пошти, що зазначена Клiентом при реестрацiТ та використовусться/використовуватиметеся Клiентом
дlя доступу/входу до свого Особистого кабiнету, шляхом переходу за гiперпосиланням, що мiстить повiдомлення,
направлене Системою tlBToMaTиtIHo на таку електронЕу пошту.



З.6.1.4, Вiдомостi, зазначенi Клiентом пiд час цроходженtuI процед}?и реестраuiТ Клiента у Системi, вiдображаrоться
в особистому кабiнетi до моменту внесення до ню{ вiдповiдних змiн. Клiент зобов'язаний слiдкувати за
аКryальнiстю/дiЙснiстю вiдомостей про себе та наданих копiй (сканкопiй/фотокопiй) локументiв, та у разi ix
змiни/втрати дiйсностi, цриводити ix негайно (при першiй же можливостi) до актуального стану (у вiдповiдностi до
зпtiн цо виникли). За вiдсутностi повiдопtлення Клiснта про вIIесення змiн до його вiдомостей, Товариство буде
вважати вiдомостi про Клiснта актуальними до моменту внесеЕня вiдповiдних змiн Клiентом та,/або до моменту,
коли Товариству стане вiдомою iнформацiя про змiни з iншлгх джерел.
ТОвариСтво Мае право зателефонувати Заявнику за телефонним HoMepoIvI, зазначеним в реестрацiйнiй формi, як дIя

пiдтвердженшI повноти, точностi, достовiрностi зазначеноi при реестрацii iнформацiТ, так i для отримання iншrп<
вiдомостей вiд Заявника, яка Товариство визнае необхiдним.
3.6.1.5. На пiдставi даних, зазначених Клiентом та пiсля успiшного rrроходженнrl Bcix необхiдних KpoKiB в реестрацii,
iнформацiйна Система здiйоrшое реестрацiю Клiснта у Системi та формуе для нього Особистий кабiнет,
3.6.1.6, Дii, якi вiдповiдно до цих Правил та"/або укладеного,Щоговору може чи зобов'язаний вчиняти Клiент iз
ВИКОРИСтанFuIм фУнкцiоналу Особистого кабiнеry, вважаються дiями, вчинениI\4и Клiентом, пiд вiдповiдальнiсть
Клiеллта та е такими, що породжують вiдповiднi юридичнi наслiдки.
З.6.|.7. Зареестрований Клiеrп мае право достугrу до свого Особистого кабiнеry, IIIJuIxoM використан}uI номсру
телефону/електронноi пошти та пароJIю, що були зазначенi ним у пoJulx ре€страцiйноТ форми при реестрачiТ у
Системi. Клiент несе вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки i здiйснення контроJIю за даними, що
ВИКОРиСтОвУюТЬся ним дrя Його персон€lльноi iдентифiкацii у Системi, за паролем, що використовуеться ним дIя
ДОсТУГry (вхолу) до свого Особистого кабiнеry. Клiент зобов'язаний не передавати без дозволу Товариства TpeTiM
особам данi, що використовуються ним для персональноi iдентифiкацii у Системi та/або для доступу (входу) до
свого Особистого кабiнету, зокрема, але не викJIючно - пароль.
3.6. l .8. Зареестрований Клiеrrг зобов'язаний:
- виконувати yci iнструкцii Товариства щодо забезпечення безпеки Особистого кабiнету;
- ВПеВНИТИСЬ У ТОМУ, Що.нiхто не бачить пароль, якиЙ використовуеться Клiентом дlш доступу (входу) до свого
ОСОбйстого кабiнету, у момент його введення/зазначення, та його у под€lJIьшому не зможе скопiювати/вiдтворити;
- Не РОЗКРИВаТи, не наДаВати TpeTiM особам (у тому числi, але не викJIючно, цIляхом розмiщення у мережi IHTepHeT)
вiдомостей про свiй Особистий кабiнет та пароль що використовуеться для достуrry (вхолу) до свого Особистого
кабiнеry;
- не записувати свiй пароль способом, що е зрозумiлшчr TpeTiM особам;
- зберiгати вiдомостi про свiй особистий кабiнет та гIароль у недоступному дJIя TpeTix осiб мiсцi.
З.6.1.9. Товариство мае право обмежити, призупинити чи закрити Клiенry доступ до Особистого кабiнету у
викJIIочпих випадках, до яких зокрема вiдносяться:
а) грубе порушення зобов'язань, встановлених цlтtlли Правилами та Щоговором;
б) наявнiсть у Товариства пригrущення чи пiдозри, що Клiеrrт приймае ylacTb таlабо е )ласником потенцiйно
шахраЙських таlабо пiдозрiлих дiй таlабо операцiй, або якщо особу було вiднесено до осiб, що були BHeceHi до
реестру терористiв та iHmID( peecTpiB, що заборон.шоть спiвпратцовати з Клiентом.
Рiшення Товариства щодо обмеженшI, цризупиненIuI чи закриття Клiенту достуtIу до його Особистого кабiнеry
МожУТь приЙплатися на пiдставi рiзних факторiв, про якi Товариство не мае обов'язку повiдомляти Клiснту.
3.6,2. Поdача заявкu. Сформувати та подати Заявку мае lтраво зареестрований у Системi Клiснт без зазначення
РеквiЗитiв своеТ платiжноi картки, Пiсля попер9дЕього аналiзу кредитноi заявки та отриманIuI вiд автоматизованоТ
СкОринговоi системи позитивного рiшення про можливiсть видачi Йому кредиry, Клiент надае номер своеi rrпатiжноi
картки та пiдтверджуе можллtвiсть ii використан}uI.
З.6,2.1. Суму Крелrry i строк повернешlrl Кредиту Клiент мае зазначити у Особистому кабiнетi самостiйно IцJuIxoM
вибору необхiдних значень (iз попередньо введених Товариством до Системи лiмiтiв):
А) щоло суми Кредиту:
- за вiдсутностi на момент форrчryвання Заявки щонайменше одцого випадку одержанцrI i повернення Позичальником
Кредиту Товариству - вiд 500,00 гривень до З000,00 Iривень;
- За наяВностi на момент форплуъання Заявки щонаЙменше одного випадку одержаЕIuI i повернення Позичальником
Кредиту Товариству - вiд 500,00 гривень до 10000,00 гривень.
HaToMicTb, максим€}льна сума Кредиту (лiмiт суми кредиту), щодо одержання якоi мае право подати Змвку той чи

iнший Клiент, може вiлрiзIulтися залежно вiд певнrос факторiв, що визначенi внутрiшнiми нормативними
ДОкр{енТаМи Товариства. При цьому Товариство не мае обов'язку повiдомляти Клiснта про TaKi фактори i за якlд,t
принцlпtом/механiзмом ii вшrшу на вiдображеншI у Системi (в Особистому кабiнетi) лiмiry суми Кредиту, щодо
одержанюI якоi мае право подати Заявку той чи iнший Клiент;
Б) щодо строку поверненЕrI Кредиту-вiд 1 (одного) до З0 (трилчяти) днiв.
З.6.2.2. Пiсля вибору (зазначення) Клiентом значень суми Кредиry i строку поверненнrI Кредиry Система виводить
BapTicTb користуванIuI Кредитом у грошовому виразi (суuу попередньо нарахованих процентiв за користуванIuI
КРедитОм) i загальну суму до сплати на дату поверненнrI (виходячи iз пригryщеннrl, що Клiснтом не буле здiйснено
платежiв на користь Товариства ранiше останнього дня строку повернення Кредиry, та Клiент виконае обов'язок iз
ПoBepEeHIuI Кредиту без uрострочення), обрахованих виходячи iз обраних (зазначеню<) Клiентом значень ср[и
Крелиту i строку поверненIuI Кредиту, а також введенID( Клiентом додаткових данrж (у випадку ii введення), до
яких, на[рикJIад, можуть вiдноситись Промокод.
З.6.2,З. Пiсля заповнення Bcix пунктiв Заявки на отриманшI Кредиry Клiент отримае Паспорт кредLIту, який е
невiд'емною частиною ,Щоговору та в якому вiдображена вся найважливiша iнформацiя дrя Клiента, та на пiдставi
яких Товариство видае фiнансовиЙ кредит, У випадку, якщо за умовами,Щоговору, вiдповiдно до ч.2 ст.З Закону
УкраiЪи кПро спожrшче кредитуванIuI), на такий ,Щоговiр не розповсюджуеться дiя цього Закону (зокрема, але не
викJточно, якщо загальний розмiр кредиту не перевищуе однiеТ мiнiмальноi заробiтноi плати), Паспорт кредиту



може не формуватися, а найважливiша iнформацiя дIя Клiента вiдобраrкаеться у Особистому кабiнетi Клiента i
зазцача€ться у TeKcTi (умовах) самого Щоговору,
З,6.2,4.,Щля подачi Заявки Клiешг мае пiдтвердити iT у своему Особистому кабiнетi шляхом натисканшI вiдповiдноТ
кнопки. Пiдтвердження Клiентом Заявки означае:
- подачу Клiентом За"sвки на розгJuIд Товариству;
- пiдтвердження Клiслtтом достовiрностi, точностi, правдршостi, дiйсностi та актуальностi на MoI\дeHT пiдтвердження
Заявки вiдомостей, що мiстяться в Особистому кабiнетi, та наданих копiй (сканкопiй/фотокопiй) документiв;
- розумiння Клiентоtrл того, що зазначеннrI в Особистому кабiнетi та ЕадаЕих недостовiрних та,/або неточних, таlабо
нецравдивих, та/або недiйснш<, таlабо неактуaшьних на момент пiдтвердження Заявки вiдомостеЙкопiй
(сканкопiй/фотокопiй документЬ), може гtризвести до цритягнення Клiента до цивiльноi, адмiнiстратlвноi та,/або

кршrлiна.ltьноi вiдповiдальностi ;

- прийняття Клiснтом зобов'язання негайно (при першiй же можJIивостi) приволити вiдомостi, зазначенi в
Особистому кабiнетi, до акту€Iльного стану (у вiдповiднiсть до змiн, що виникли), у разi виникнення будь-яких змiн
у таких вiдомостях; а у разi неможливостi негайно привести вiдомостi , зазначенi в ОсобистOму кабiнетi, то негайно
повiдомляти цро з€вначеннi змiни Товариство за контактним цомером, з подальшим представленням iнформацii', що
змiнилась.
- прийняття Клiентом зобов'язання нести цrвiльну, адмiнiстративну таlабо кримiнальtту вiдповiдальнiсть у разi
зазЕачення в Особистому кабiнетi та наданих недостовiрних таlабо неточних, та"/або нецравдивих, та/або недiйсних,
таlабо неакту€lльних на момент пiдтвердження Заяви вiдомостей / копiй (сканкопiй/фотокопiй) документiв;
- розумiння та пiдтвердження Клiентом того, що Товариство зtlлищае за собою пр€Iво звертатися до будь-якоi особи,
вiдомоi або не вiдомоi Клiенry, iнформацiя вiд якоi, на думку Товариства, може сприrIти в прийняттi рiшенлля щодо
видачi Кредиту Клiенry або щодо вiдмови вiд такоi видачi.
- Клiент надае свою згоду на обробку, збiр, передачу cBoix персонtшьЕих даних до Бюро Кредитних Iсторiй та iнших
органiзацiй незалежно вiд форми власностi у разi потреби.
З.6.2.5. При кожному входi до Особистого кабiнету Система може чlвтоматиЕlно зап4тувати у Клiента вiдомостi
(наприклад, щодо найближчоi гшановоТ дати виIIлати Клiенry заробiтноi шtатиlдоходу у грошовiй формi та ii7його
с),ми, та або не змiншtась iнформацй що подавав Клiент при заповнення заявки), без зазначення/оновлення
Клiеrrтом якlD( не зможе сфоршryвати i подати Заявку.
З.6.3. Пруйн,яmmя ТовqрuсmвоJи рiлцення. ,Щля прийняття Товариством рiшеншI щодо наданнlI (видачi) Клiснry
Кредиry або щодо вiдмови вiд наданrrя фiнансовlл< послуг, Клiент tIовинен подати на розгляд Товариству Заявку

рЕlзом з вiдомостями (iнформацiею) про IfuicHTa та у разi необхiдностi вiдповiдншuи документами (копiями
докуллентiв). Приiшrлаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Клiенry цредит.
3.6.3.1. Товариство в особi уповноваженоi на те особи, та або iншlдчrи способами визначеними внутрiшнiми
Правипами iдеrrтифiкацiТ та верифiкацii Клiента, на пiдставi поданих Клiентом Заявки, вiдомостей (iнформаuii) та

докlментiв (копii документiв) прийшлае рiшенrrя цро можJIивiсть встановленнrI з таким Клiентом дiловrо< вiдносин.
Товариство не встановJIюе дiловi вiдносини з фiзичними особами, яких вкJIючено до перелiку осiб, пов'язаних з

цровадженIuIм терористиtIноТ дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцii.
З.6.З.2. Якщо в процесi аналiзу з€uIвки на видачу кредиту виlIвлено особу яка вiднесена до кола осiб, пов'язанlос з

цровадженням терористIгIноi дiяльностi або щодо якI/D( застосовано мiжнаролнi санкцii, Товариство згiдно з
положеннями чинного законодавства повинно повiдомити про це правоохороннi органи та органи Фirшонiторинry
УкраТни.
З.6.З,З. Пiсля подачi Клiснтом Заявки, Товариство здiйсtшое iT розгляд на предмет можливостi укJIасти ,Щоговiр iз
Клiетrгом та наданIuI (видачi) йому Кредиry.
З,6.З.4. У разi, якщо пiсrrя розгJIяду Заявки Товариство вважае можливим укладеншI .Щоговору та наданшI (видачу)
Клiенry Кредиту на умовах, передбачених ,Щоговором та ПравIrлами, Товариство через Систему пропонуе Клiеrrry

укJIасти (пiдписати),Щоговiр.
З,6.З.5. У разi, якщо пiсля розгляду Заявки Товариство не вважае можливим укладеншI ,Щоговору та наданшI (видачу)
Клiенry Креди:гу, Товариство повiдомляе Клiента через Систему про вiдхилення/незадоволенIuI його Заявки.
Вiцлrлення/незадоволеншI Заявки означае вiдмову Товариства вiд видачi Кредиry за такою Заявою. Вiдмова в
шаданнi кредиту можливq в тому числi, у таких випадках:
- BiK Заявника на момент заповненIuI Заявки менше 18 poKiB;
- кредитна iсторiя Клiеrrга не вiдповiдае вимогам внутрiшнiй полiтицi Товариства;
- при заIIовненнi Заявки вказанi недостовiрнi таlабо помилковi данi (вiдомостi);
- в iнших випадках, передбачених вrгутрiшньою полiтикою Товариства.
З,6.З.6. Товариство iнформус Клiента про прийняте за результатами розгляду Заявки рiшення щодо видачi Кредиry
через смс-повiдомлення на контактний телефонний номер таlабо через електронний лист на адресу електронноТ
пошти, зазначенi у Заявцi. У випадку прийняття рiшення про наданшI Кредиry, на електронну пошту, зi}значену в

Заявцi, надсилаеться лист з гiперпосиланнrlм на Особистий кабiнет клiента, де зберiгаеться копiя електронного
договору.
З.6.З.7, За затршr,rку в на,щ,одженнi повiдомленнJI про прийняте рiшенrrя, сприЕIинене проблемами в роботi
електроннIlD( та телефонншr с.тryжб i cepBiciB, операторiв зв'язку чи проваЙдерiв, Товариство вiдповiдальностi не
несе.
3.6.4. У!<лаdання Доzовору. ,Щоговiр укJIада€ться шляхом пропозицii однiсi сторони (Товариства) укласти ,Щоговiр i
гrрийнятгя пропозицiТ (акцепту) ш)угою стороною (Клiентом). Укладення ,Щоговорiв, додаткових угод до них
вiдбуваеться в Системi iз використаншIм еJIектронних пiдписiв cTopiH ци)( правочинiв (iндивiдуt}льним однорilзовим
iденiифiкатором) у вiдповiдностi до Закону Украiни кПро електронну комерцiю>, Iftавiльного кодексу Украtни,
iншш< норматлвrптх aKTiB законодавства УкраТни.



3.6.4.1. Товариство через Систему (ш,r,тrяхом розмiщення докумеIIту,Щоговору в Системi) робить Клiенту пропозицiю

укласти ,Щоговiр, текст якоТ вкJIючено до докуменry [оговору. ,Щоговiр стас достуtlЕи]\d в Особистому кабiнетi
Клiента для озцайомленшI та приеднан}uI до його умов пiсля розгJIяду Товариством Заявки.
З.6.4.2. Перед цриеднаннrIм до Щоговору Клiент зобов'язаний ознайоплитися з }ъ{овами Щоговору та Правилами.
Якцо Клiент не згодний з умовами ,Щоговору таlабо Правилами i вважае умови ,Щоговору або Правил такими, Lцо е

явно для шього обтяжливими, Клiент не повинен вчинrIти дiТ, спрямованих на укладення та викошаннrI Щоговору.
З.6.4.З. Пiсля приеднання Клiента до Договору, Bci умови,Щоговору е обов'язковими для виконання Товариством i
Клiентом. Клiеrrт приедIу€ться до запропонованого .Щоговору, Правил в цiлому, Клiент не може запропонувати своi
)мови,Щоговору.
3.6,4.4, Вiдповiдь Клiента про свою повну обiзнанiсть та згоду з yciMa iстотними умовами,Щоговору i прийняття
(акцепт) пропозицii Товариства укJIасти ,Щоговiр надасться шляхом натискання Клiснтом кнопки кЗ уrиовами
договору згодний> пiд текстом ,Щоговору у Особистому кабiнетi та пiдписання ,Щоговору електронним пiдписом
(iндlлвiдуальним од{оразовим iдентифiкатором) у вiдгtовiдностi до Закону Украiни <Про електрошry комерцiю>. При
цьому одноразовий iдентифiкатор передаеться Товариством як суб'ектом електронноi KoMepuii, що пропонуе

укJIасти ,Щоговiр, Клiенry у текстовому повiдомленнi засобом рухомого (мобiльного) зв'язку на заначений (на
момеIIт направленшI пропозицii Товариства укласти .Щоговiр (оферти)) Клiентом у своему Особистому кабiнетi
номер мобiльного телефону (телефонний номер мобiльного (рухомого) зв'язку), та додаеться (приеднуеться) ло
електронного повiдомленrrя вiд Клiента як особи, яка прийняла пропозицiю Товариства укJIасти ,Щоговiр (оферту), З
моменту отриманшI Товариством такоТ вiдповiдi (акцепту) .Щоговiр вважасться укладеним.
З.6.4.5. Приfтuаючи (акцегlтlточи) пропозицiю Товариства укJIасти,Щоговiр, Клiеrп:
- llогоджуеться на передачу йому засобами ру(омого (мобiльного) зв'язку, на зазЕачений у Системi (у Особистому
кабiнетi) номер телефону, та отриманнrI вiд Товариства, однор€Iзового iдентифiкатора;
- погоджуеться використовувати електронний пiдпис однорrlзовим iдентифiкатором дIя пiдписання/укJIаденнrI

Щоговорiв, додаткових угод до ншq
- пiдтверджуе, що визнае.положеЕIuI Закону УкраТни кПро електронну комерцiю>, Щивiльного кодексу УкраiЪи,
iншлпi aKTiB законодавства Украiни, якими доtryскасться вчиненIuI електронних правочинiв, правочинiв в письмовiй
(електроннiй) формi, укладеш{rI електронних договорiв, використан}uI електронного пiдпису (зокрема, електронного
пiдгrису однор€lзовим iдентифiкатором);
- погодкуеться з тим, щоб Товариство використовувЕlло вiдомостi про нього, що мiстяться у Системi (вiдображенi у
його Особистому кабiнетi), дlя укJIадаш{я з ним ,Щоговору таlабо додатковоi угоди до ,Щоговору, створешuI
електронного пiдпису, а також вчиненIuI iнших дiй у Системi;
- погоджуеться з тим, що пiд час вирiшення спiрнlлt питань вiдносно укладеншI ,Щоговору, додаткових угод до нього,
вiдносно використанIut та накJIадення електроннtос пiдписiв сторонtlJ\,Iи цих цравочинiв, данi, що мiстяться у Системi
(Особистому кабiнетi) та наданi Товариством, мtlють церoваry над iншими даними;
З.6.4.6. Пiдтвердженням пiдгисання (акцептування) договору Клiентом с використання t{им елекlронного пiдпису
однор€tзовим iдеtrгифiкатором як аналога власнор)л{ного пiдпису Клiснта при укладеннi договорiв та./або здiйсненнi
iншlос правочинiв клiента з Товариством, iнформацiя про що зберiгаеться у Товариства з вiдповiдншrли засобами
захисту.
З.6.4.1 . У разi, якщо Клiеtrг вiдхилив пропозицiю Товариства укJIасти ,Щоговiр (оферту) або не прийrrяв (не

акцепryвав) таку пропозицiю до закirrчення строку Ti дiТ, вказаного у цiй пропозифi, подана Клiентом Заявка
вважаеться анульованою, тобто такою, цо втратила чиннiсть, i укладення ,Щоговору та видача Кредиry за якою е

неможJIивими.
З.6.4.8. Ану.tповання Заявки не позбавляс Клiента црава подавати iншi Заявки, зокрема, але не викJIючно, на TlD( же
caMI.г( уý{овах, що були передбаченi Заявкою, яка вважа€ться анульоваЕою.
З,6,4.9. За бажанням Позичальника, яке визначасться у його Особистому Кабiнетi або за письмовим заIIитом,
Кредитодавцем на його адресу може бути надiсланий.Щоговiр в llашеровому виглядi.
З.6.5. Вudача Креdumу. Товариство надае (видае) Кредит Позичальнику шляхом rrерерах}tsання гроIповlD( коштiв на
його банкiвський рахунок, операцii за яким можуть здiйсшоватися з використанIuIм шtатiжноi картки, реквiзити якоi
зазначенi Клiеmом у шlатiжному фрейшui Особистого кабiнеry та яка визначена Клiентом у якостi основноi
птtатiжноi картки. За видачу кредиту за допомогою Системи клiенry нараховуеться однорtвова плата (комiсiя), яка
вкJIюча€ться до заг€}льнlD( витрат за кредитом i враховуеться rтри розрахунку реальноi рiчноi процентноТ стilвки за
кредитом.
3.6.5.1. У разi, якщо у гrлатiжному фреймi зазначенi реквiзити одноi шtатiжноi картки, така п.патiжна картка
визначаеться у якостi осцовноi пrrатiжноi картки. Якщо у платiжному фрейтмi зазначенi реквiзити двох чи бiльшоi
кiлькостi платiжних карток, Клiент через Особистий кабiнет визначае з них ту платiжну картку, яка с основною
платiжною карткою. При цьому, за потреби, Клiеlrг мас право змiнювати через Особистий кабiнет гtltатiжну картку
яка е основною платiжною карткою.
З,6.5,2, Зазначення Клiентом реквiзитiв гшатiжноi картки у шrrатiжному фрейтмi означае, що Клiент мае право
використовувати таку платiжну карту для одержашш Кредиту, погашення заборгованостi за укладенrаr,r Щоговором,
здiйснення iншюr оIшат, розрахункiв, передбаченIlD( цими Правилами таlабо укJIаденим ,Щоговором. Уся
вiдповiдальнiсть за неправомiрне використання гшrатiжноТ картки (зокрема, апе не викJIючно, за заЗначенIuI

реквiзитiв платiжноi картки в rшrатiжному фреiшлi) покJIадаеться на Клiента, якиiъ використовуе такУ гrлатiжну
картку.
3.6.5.3. Товариство зобов'язане видати (надати) Клiснту Кредит вiдповiдно до }.\4ов, передбачених [оговором, що

укладений мiж Клiентом i Товариством.
3.6.6. Обсiлуеов,ування Доzовору. Використання Системи (Особистого кабiнету) дозволено KpiM Товариства також
зареестрованшrл Клiентам у вiдповiдностi до положень укJIаденого ,Щоговору (додаткових угод до нього), цих Правил

l0



та iнших BнyTpimнix документiв Товариства, прийнятих для врегулювання окреN{их питань функцiонуванrrя
Системи,
3.6.6.1. Клiент пdае право використовувати сервiси (опцii, фунчiонал) Системи iз урахуванням Еtulвних технiчних та
функцiональнIФ( можливостей (опцiй, механiзмiв, процесiв, структ}?и, рехtимiв, процед}р), у вiдповiдностi до
передбачених законодавством Украiни, укJIаденим Щоговором (його лолаткових угод), цих Правил обов'язкiв,
обмежень таlабо заборон.
з.6.6.2. обмеження, призупинення чи закриття Клiенту достугц| до його особистого кабiнеry, або збiй/несправностi
в роботi Системи, що цризвели до позбавлення Клiента достугry до Особистого кабiнеry чи до обмеження
функцiонаlry Особистого кабiнету, не звiльнлоть Клiента вiд виконання зобов'язань за укладеншrt ,Щоговором та
вiдповiдальностi за ix порушення.
З,6.6.З. Товариство мае lтраво з власноi iнiцiатIви iнформрати Клiента гтро наявну у нього
заборгованiсть/прострочену заборгованiсть, про строк, що з€}лишився для повернення Кредиry вiдповiдно до
укладеного ,Щоговору (з урахуванrrям додаткових угод, якщо TaKi укладенi), про наслiдки порушення уъ.tов ,Щоговору,
про iншi tIитанIuI щодо виконаннrI взятих Клiентом зобов'язань за Щоговором (йоlо додаткQвIID( угод) i цшх Правил
будь-якш,t способом, у буль-якiй формi та у буль-якiй час, зокрема, €ule не виключно, trlляхом: розмiщешня
вiдповiдноi iнформацii в Особистому кабiнетi; вiдправленrrя вiдповiдних повiдомлень за допомогою елек,тронноТ
цошти (e-mail), сrryжби коротких повiдомлень (sms-повiдомленя), служби мультимедiйних повiдомлень (mms-
повiдомленrrя); вiдправлення листiв, звернень, заяв поштою таlабо кур'сром на адресу Клiента; телефонування
Клiеrrry тощо.
З.6,6.4. Клiент мае rтpilBo ознайомлюватись iз поточним станом своеТ заборгованостi по укладеному Щоговору (його
додаткових угод) у своему Особистому кабiнетi.
3.7. Укладання Щоговору без застосуваннrI iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи вiдбуваеться на пiдставi
поданоi Клiентом Заявки за результата:rли iдентифiкацii (верифiкацii) та оцiнки кредитосцроможностi Позичальника,
IIJJmxoM пiдписання Сторонами Щоговору у письмовiй формi (у паперовому виглядi) в порядку, визначеному
цивiльнtttrл законодавствоп4 Украiни з ypaxyBaHHrIM особливостей, визначених цим роздiл_ом Правил.

Що пiдписаншI сторонами ,Щоговору tlpo цаданшI грошовID( коштiв у позику, у ToIvry числi на },]\{овах фiнансового
кредиту, Товариство повiдомляе Позичальнику iнформацiю, зазначену у Паспортi кредиту. ,Щоговiр цро наданшI

црошовIж KoTiB у позику, у тому числi на умовах фiнансового кредиту може бути пiдписаниЙ сторонtlJ\,Iи договору
без форшryвання Паспорту кредиту i повiдомленIuI з€вначеноi в ньому iнформачii, у випадку, якщо за умовами
договору на нього не пошцрюеться дiя Закону УкраiЪи кПро спожIшче кредитування> (вiдповiдно до частинLа
cTaTTi 3 Закону).
3.8. Погашення фiнансового кредиту та BHeceHIuI IIлати за користуваннrI ним здiйснюеться у вiдповiдностi до умов
Щоговору.
Погашення фiнансового кредиту та BHeceHIuI IIлати за користуванIUI ним цроводиться грошовими коштzlJ\dи в
готiвковiй та безготiвковiй формах або iншшrц чином, як передбачено чинним законодавством УкраiЪи.
З.9. У разi порушенIIJI уплов ,Щоговору, у тому числi у разi використанrrя фiнансового кредиту не за призначенIuIм,
Товариство мае право вимагати дострокового погашенЕя фiнансового кредиту та дострокового BHeceHIuI
позшIrlльником iншш< платежiв, передбачених,Щоговором.
3.10. Оформлен}uI, облiк i контроль за здiйсненням операчiй з погашенtul фiнансового кредиту ведеться згiдно з
чинним законодавством Украiни.
3.1l. Факт повного виконанIuI Позичальником фiнансовш< зобов'язань за,Щоговором може оформлятися вiдповiднr,пчr
актом або наданням Товариством довiдки.

4. ПОРЯДОК ОБЛКУ ).КЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ,
ПОВ,ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

4.1, З метою забезпечення зберiгання ,ЩоговорЬ та iншrд< документiв, якi пов'язанi з наданrrям коштiв у позику, в
тому числi на умовах фiнансового кредиту Товариство мае облiкову та рееструючу систему,Щоговорiв. Облiкова та

рееструюча система Товариства ведеться в електронному виглядi шляхом використанIUI вiдповiдного програNIного
забезпечення, що забезпечуе облiк клiентiв Товариства та здiйсшое реестрачiю проведених операuiй.
4.2. Програмне забезпечення Товариства забезпечус функцiонування облiковоТ та рееструючоТ системи, створеноТ на
ocнoBi комп'ютернlD( систем, якi забезпечують виконаннrI технологiчнtо< операцiй з веденшI облiку.
4.3. Ресстрацiя договорiв з наданнrI фiнансовlоt посJryг здiйсшосться шляхом веденFuI Товариством журнаlrу облiку
укJIадених i виконаних договорiв цро наданшI фiнансовlл< послуг (далi - журнал облiку) та карток облiку укладених
та виконаних договорЬ (далi - картка облiку), вiдомостi якю< мiстять iнформацiю, необхiдну дIя веденIuI
бухгалтерського облiку вiдповiднlо< фiнансово-господарських операчiй.
4.4. Жlрнал облiку ведеться в хронологiчному порядку (окремо за кожним видом послуг) та мае обов'язково
мiстити таку iнформацirо:
а) номер запису за порядком;
б) дату та номер укJIаденого договору в хронологiчному порядку1'
в) наfouенуваншI юридиЕIноi особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи) - споживача фiнансових посJý.г;
г) код за еДРПОУ юридичноi особи (ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв фiзичноi особи або
серй та номер паспорта (лля фiзичншr осiб, якi через своi релiгiйнi переконання зiдмовляються вiд прийняття

реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомили ttро це вiдповiдний орган державноi
податковоТ сrryжби i мають вiдмiтку у паспортi)) - споживача фiнансовlо< послуг;
д) розмiр фiнансового активу в црошовому виразi згiдно з умовами договору цро наданнrI фiнансових посJryг та дату
зарахуваннJI (перерахування) фiнансового активу на поточний рахунок Товариства;
е) дату закiнчення строку дii договору (дату анулювання або припиненIuI дii договору).
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У разi необхiдностi Товариство пdае право доповнити журнал облiку укладених i виконаних договорiв цро наданнrI

фiнансових послуг додатковою iнформацiею.
4.5. Картки облiку виконання договорiв мають мiстити:
а) номер картки;
б) дату укJIадення та строк дii Щоговору;
в) найтменування юридиlIноТ особи (прiзвице, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи) - споживача фiнансових послуг;
г) код за СДРПОУ юридичноi особи (реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв фiзичноТ особи або
серiя та номер паспорта (дrя фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд,прийняття
реестраuiйного номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноi
податковоi служби i мають вiдмiтку у паспортi)) - споживача фiнансовшt послуг;
д) вид фiнансового активу, який с цредметом договору;
е) вiдомостi про отриманi (виданi) грошовi кошти таlабо фiнансовi активи, а саме:
- дату отрш\лання (видачi) грошовlо< коштiв таlабо фiнансовлп< активiв;
- суму грошовI/D( коштiв таlабо розмiр фiнансовlл< aKTIшiB згiдно з договором; ,
- суму винагороди;
- cyJuty iнших нарахувань згiдно з умовами,Щоговору;
- загzшьну суму таlабо розмiр фiнансових активiв, одержаних Еа дату заповненIuI картки;
- графiк отримання црошових коштiв вiд клiеrrга Товариства за )д{ови, що договором про надання фiнансовlл< посJryг
передбачений обов'язок клiента здiйсrповати переданIш грошових коштiв Товариству за графiком;
4.6. Журнал облiку укJIадених i виконаних договорiв про наданIuI фiнансових посJý/г та картки облiку виконанIuI
,Щоговорiв ведеться Товариством в електроннiй формi з обов'язковим забезпеченнrIм можливостi роздрукуванIuI у
будь-який час на вимоry державних органiв в межах iх повноважень, Товариство зберiгае iнформачiю iз журнагу та
карток облiку виконанIuI договорiв в електронному виглядi таким чином, щоб забезпечити можJIивiсть вiдновлення
втраченоТ iнформацiТ у разi виникнення будь-яких обставин непереборноi сили.
4.7. Жlрнал облiку укJIадених i виконанюt договорiв шро наданIuI фiнансових посJryг та картки облiку виконанIuI
Щоговорiв зберiгаються Товариством протягом строку зберiганrrя ,Щоговорiв.

5. порядок зБЕрIгАння договорIв тА Iнших докумЕнтIв, пов,язАних з нАдАннrIм

5.t ,Щоговори про наданrrя фiнансов"* no.fi,'J,tYrffjf}H;#Jl S 1.,'"r"; poKiB пiсля виконанIuI взаемних
зOбов'язань або припинення дii договору. Додатки до договорiв зберiгаються р€tзом з вiдповiдншuи,Щоговорами.
5.2. Щоговори та iншi документи, пов'язанi з наданнrIм фiнансовоi посJryги, укладенi в електроннiй формi,
зберiгаються в справах у iнформацiйнiй системi Товариства шляхом використаннJI вiдповiдного црограмного
забезпечення, що забезпечуе iх збереженiсть та можливiсть роздрукуванIllI за необхiднiстю у будь-який час.
Товариство зберiгас укладенi в електроннiй формi Щоговори та iншi документи, повОязанi з надашuIм фiнансовоi

послуги, таким чином, щоб забезпечити можливiсть вiдновленIUI втраченоТ iнформаuii у разi виникненIUI буль-яких
обставин непереборноТ сили.
5.3. Ушаденi в письмовiй формi договори та iншi документи, пов'язанi з наданшIм фiнансовоi [ослуги, сформованi
у сгIрави тимчасового зберiгання зберiгаються у металевiй шафi. Справи тимчасового зберiгання не пiдшIшаються,
аркушi не нумеруються, уточнення елементiв оформлення обкладинки не цроводиться.
Укладенi в письмовiй формi договори та iншi документи, пов'язанi з наданнrIм фiнансовоТ послуги, пiсля

закiнчення дiловодного року, групуються для зберiгання в apxiBi Товариства у справи тривалого cTpoKiB зберiгання.
Сuрави постiйного i трlвалого cTpoKiB зберiгання пiдлягають такому оформленню: пiдшlванrrя в обкпадинку з
твердого KapToITy, нумерацiя аркушiв у справi; скJIаданшI пiдсумкового напису; скJIаданнrI (у разi необхiдностi)
внутрiшнього опису докрлентiв; оформлення обкладинки справи.
5.4. ОпраIцованIи докуNIентiв, передачу Тх в apxiB та зберiганtrя архiвних документiв цроводитъ вiдповiдмьний
працiвник. Визначення документiв дIя знищення i сшlадання цровадиться пiсля пiдготовки описiв справ постiйного
i тривалого зберiгання за цей же перiод. Розгляд питаннrI цро визначеннrI справ для знищення пiсля закiнчення
строку ix зберiганIrя здiйсrпоеться Щиректором Товариства. У випадку прийняття рiшення про знищення сцрав,
скJIадаеться акт знищеннrI сцрав, який пiдписусться вiдповiдальною особою, яка провела знищешuI справ та/або

,Щиректором Товариства.
5.5. Видача ,Щоговорiв (ixHix копiй) незаJIежно вiд форми укJIаданЕuI у тимчасове користуваннrI cTopoHHiM особам та
установам здiйсшоеться з дозвоJry керiвництва Товариства. На видану справу заводиться картка-замiнник справи
таlабо робиться запис у вiдповiдному жlрналi, у якiй зtвначаеться номер договору, дата його укJIаденшI, а також
кому видана сцрава, дата'ii поверненшI.
Вищrчення документа iз справи постiйного зберiгання забороняеться. У винятковIтх випадках вILцценшI договору

доrryскаеться з дозволу .Щиректора Товариства з обов'язковим зtlлишеннrlм у справi належним чином завiреноi копii
,Щоговору чи iншого докуIlIенту, пов'язаного з наданою фiнансовою послугою,

б. порядок доступу споживАчIв ФIнАнсових послуг до докумЕнтIв тА Iншоi
IнФормАцIi, пов,язАноi з нАдАнням ФIнАнсових послуг товАриством

6.1. При органiзацiТ роботи Товариство вживас заходи щодо забезпечення захисту iнформацiТ при шадашяi

фiнансовrтх посJryг вЦповiдно до наступних вимог:
- захист iнформацiТ вiд несанкцiонованого достуtry cTopoHHix осiб з використанням засобiв обов'язковоТ
персоЕrlльноi iдентифiкацiТ та парольного достуtry до iнформацiйноi, реестр}точоi та облiковоТ системи Товариства;
- запобiгання несанкцiонованим змiнам програмно-технiчного забезпечення, знищенIuI або пошкодженнrI
iнформацiйноТ, ресстрlточоi та облiковоi систем;
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- захист апаратно-програмних модулiв безпеки, що мiстять iнформацiю щодо системних кrпочiв та компонентiв
iнформацiйноi, рееструточоТ та облiковоТ системи;
- чiткий розподiл прilв доступу до iнформацii Mixc персоналол,л;
- засоби дiагностики, що дають змоry виявити цорушеншI цiлiсностi баз даних;
- автопdатиtlне протоколюваннrI ycix входiв в iнформачiйну, ресструючу та облiкову системи i виконання Bcix
операцiй у нiй, нешrожливiсть модифiкацii створених протоколiв, тоlцо.
6.2. Порядок достугц1 до докр[ентiв та iцшоТ iнформацii, пов'язаноi з ЕаданшIl\л фiнансових посJryг, та особливостi
системи захисту iнформацii визначаються влтутрiшнiми док}ъ4ентами Товариства, якi затверджуються у порядку,
встановленому Стаryтом Товариства.
б.3. ,Щиректор та працiвники Товариства повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацii, що надаеться
Клiентом i становить його комерцiйну, професiйну таемниIцо та мiстить конфiденцiйну iнформацiю. ,Щокументи та
ilша iнформацiя, пов'язана з наданням фiнансових посJtуг використов}.ються в роботi лише тих структурних
пiдроздiлiв Товариства, якi уповноваженi здiйсrповати користування такими док}4\{ентами вiдповiдно до своiх

функцiона.пьнюс (с-lryжбових) обов'язкiв на пiдставi вiдповiдних внутрiшнiх докуме,нтiв Товариства та вiдповiдно до
своiх службовrоr обов'язкЬ;
6.3.1. Bci документи повиннi знаходиться в пршлiщенIuI, а випадках, передбачених законодавством у сейфi, що
унеможливлюе iх викраденIu{, псування або знищешuI. ,Що сrryжбовоI iнформацii вiдноситься будь-яка iнформацiя
про укладенi договори цро наданшI фiнансових послуг або iнформацiя, пов'язана iз розглядом документiв щодо
надашuI фiнансових посJý/г, наявна у Товариствi, що не е заг€шьнодоступною, i яка ставить осiб, що володiють
такою iнформацiею в сLuгу свого сJryжбового становища, 1рудових обов'язкiв або логовору, укладеного з
Товариством, у переважне становище в порiвняннi з iншими особами (далi - сrryжбова iнформаuiя).
особи, що володiють сrryжбовою iнформацiсю, пов'язаною iз наданнrIм фiнансовоi посJryги, не мzlють права

передавати ii TpeTiM особаru.
Порядок роботи зi службовою iнформацiею, яка вiдноситься до вiдомостей конфiденцiйного характеру,

регламентуеться на пiдставi внутрiшнiх документiв Товариства та здiйсшоеться у _ вiдповiдностi до Стаryту
Товариства та чицного законодавства Украiни.
Спiвробiтники (посадовцi) Товариства не мttють права використовувати в особистих цiлях 7або передавати не

уповноваженим на те особам с.tryжбову iнформацiю,
6.3.2. ПрочедФа захисту робочlж мiсць спiвробiтникiв Товариства i мiсць зберiгання документiв, що мiстять
с.iryжбову iнформацiю, вiд безперешкодного досцпу, спостереження й неправомiрного використаншI, передбачае
насryпнi заходи:

о розмiщення робочю< мiсць спiвробiтникiв Товариства такшtt чином, щоб викJIючити можлrшiсть
несанкцiоноваЕого перегJIяду докумеtrгiв i iнформацii, вiдбитоi на екранах MoHiTopiB;

. використання надiйних систем захисту службовоТ iнформачii вiд неправомiрного використаннrI, що
охороняють вiд втрати iнформацii, витоку слryжбовоi iнформацii;

. розмiщення док}ментiв, що мiстять сrryжбову iнформацiю, у режимню( примiщеннях, досryп у якi
обмежений технiчнrд,rи засобами;

. використаншI цроцедlри здачi й приЁшr,rання пiд охорону режимних пршr,riщень по закiнченrцо робочого дня,
а також використаншI для цього технiчних засобiв контролю достуtry;

о зберiгання докуN{ентiв, що мiстять с.тryжбову iнформацiю, у сейфах, шафах (як правило, металевих), файл-
боксах або в спецiально обладнаних прrтr.riщенIuIх, що викJIючають несанкцiонований доступ до сrryжбовоi
iнформацii i it неправомiрне використання;

. реryлярне цроведення перевiрок дотримання заходiв, що забезпечують конфiденцiйнiсть дiловодства, у
тому числi мiсць зберiгання докр{ентiв, що мiстять сrryжбову iнформачiю;

. доставка док}тиентiв, що мiстять сlryжбову iнформацiю засобами, що мiнiмiзують несанкцiонований доступ
до неi i'fi неправомiрне використанIш;

о укJIаденнядоговорiвпронерозголошешuIконфiдеццiйноiiнформацii,
6,З,З. Обов'язки працiвникiв Товариства щодо нерозголошенIuI с.тryжбовоТ iнформацiТ (комерuiйноТ
iнформацiVконфiденцiйноi iнформачii) встановJIюються цIляхом пiдписання працiвником зобов'язання про
нерозголошеrлrя вiдомостей, що стали вiдомi при виконаннi cBoi сrryжбових обов'язкiв, та скJIадають с;ryжбову
iнформацiю (комерuiйну таемниrцо/конфiденцiйну iнформачiю) Товариства.
У випадку звiльнення працiвника Товариства, що мав доступ до службовоi iнформаuii (комерчiйноТ

iнформацii7конфiденцiйноI iнформацii) такий працiвник зобов'язаний передати/проверIrути Товариству буль-якi
Hocii такоТ iнформацii (як у паперовому так i в електронному виглядi), якi знаходилися у нього в зв'язку з

виконанIuIм службових обов'язкiв.
6.4. Органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядування, ix посадовi особи, в межах ii повноважень,
визначенI,D( законодавством, на пiдставi письмового заrrиту, мають право ца отримання сrryжбовоТ iнформаuii
(комерчiйноi iнформацiVконфiденцiйноi iнформацii) викrшочно у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства
УкраТни.
6.5. IfuicHry забезпечуеться право доступу до iнформацiТ щодо дiяльностi Товариства. Уповноваженi посадовi

особи зобов'язанi на вимоry клiента надати iнформацiю щодо наступного:
о вiдомостi про фiнансовi покttзники дiяльностi Товариства та ii стан, яйi пiдлягають обрв'язковому

оприJIюдненню;
о перелiк керiвникiв Товариства та Ti вiдокремлених пiдрозлiлiв;
. перелiк посJryг, що надаються Товариством;
о цiну/тарифи фiнансових посJryг;
о вiдомостi про перелiк осiб, частки якID( у статутному капiталi Товариства перевицIуIоть п'ять вiдсоткiв;
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. iншу iнформацiю з питань наданнrI фiнансових послуг та iнформаtriю, право па отримання якоТ закрiплено в

законах Украiни.
6.6. Товариство повинно розкривати:

о фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка скJIадасться та подаеться вiдповiдно до випdог чинного
законодавства;

о звiтнi данi (iншi, Hixc фiнансова та консолiдована фiнансова звiтнiсть), що складаються та ltодаються
вiдповiдно до вимог чипного законодавства та прийнятих нормативно-правових aKTiB Нацкомфiнпослуг;

о обов'язкигrрацiвникiвтовариства;
6.'l ,Ha вимоry Клiеrrта уповноважена особа Товариства зобов'язана надати iнформачiю згiдно з вимогами статгi
12 Закону Украiни "Про фiнансовi посrryги та державне реryJIювання ринкiв фiнансових послуг", Закону
УкраiЪи кПро iнформацiю> та iншlж законодавчих aKTiB, щодо надання iнформацiТ Клiенту та/або розкриття
iнформацii державним органа}.I та iнших нормативЕо правових aKTiB УкраiЪи.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ"ЗАКОНОДАВСТВА
ТА BHYTPIШHIX РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТIВ ПРИ ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З НДДДННЯМ

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
7.1. Товариство зацроваджуе систему внутрiшнього контролю, адекватну характеру та масштабу'fi дiяльностi, метою
якот е перевiрка того, що операцiт здiйсrтюються лише у срорiй вiдповiдальностi до чинного законодавства, Стаryту
Товариства, цш< Правил та наявних внутрiшнiх регламент}.Iочих документiв.
7.2. В нутрiшньому конц)олю, зокрема пiдлягають :

- наданi Товариством фiнансовi посJryги;
- операuii, вчиненi на виконанIuI укJIаденID( договорiв;
- ефектlшнiсть надаши фiнансових послуг (в розрiзi cTpoKiB, суми) та оцiнка ризикiв, пов'язаних з ik наданlrям;
- piBeHb комп'ютеризацiТ та iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства;
- 
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та зовнiшня звiтнiсть Товариства, адекватнiсть вiдображенлля результатiв дiяльностi Товариства;
- органiзацiя та веденIlя бухгалтерського та управлiнського облiку, а також ii вiдповiда-пьнiсть MeTi та завданнrIм

дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вtшлогами чинного законодавства;
- ефективнiсть управлiння трудовими та матерiальними рес}рсами Товариства.
7.З. Основнrпr.t завданнrIм внутрiшнього контроJIю Товариства е:

- дотриманIш цравил, планiв, цроцедф, законiв УкраiЪи;
- збереження aKTlшiB;
- забезпечЪнлц достовiрностi та цiлiсностi iнформачii;
- економiчне та рацiональне використання peclpciB Товариства;
- досягненшI вiдповiдних цiлей пiд час цроведентlя операцiй або виконанIuI завдань та функцiй Товариства.
7.4. Внутрiшнiй контроль Товариства здiйсшоеться Щиректором Товариства та./або уповноваженIлr,tи працiвниками
чи вiдповiдtlльними особами Товариства, який повинен мати вiдповiдний фаховий piBeHb згiдно з вимогами
закошодавства УкраТни, що реryJIюе вiдносини у сферi наданшI фiнансовш< посJryг.
7.5. Внутрiшнiй контроль Товариства вкJIючае виконанIuI наступних заходiв:
- ресстрацiя вхiдноТ iнформачiТ щодо клiснтiв (контрагентiв);
- первиннrй аналiз економiчноi доцiльностi;
- суворе дотриманшI внутрiшнiх rтравил та гrроцедур, передбаченLD( для укладеншI договорiв;
- перевiрка дотриманIr;т внутрiшнiх цравил та процед)Ф, передбачених дJuI укладення та виконаншI договорiв, в тому
числi щодо оцiпки фiнансового стану клiента;
- перевiрка повноти реестрацii вхiдноТ iнформаuii;
- аналiз фiнансово-правовlD( наслiдкiв укJIаденшI договорiв;
- оцiнка ризикiв та причин iх виникнення;
- супроводженrul та контроль за виконанням договорiв;
- перевiрка внутрiшньоi та зовнiшньоi бухгалтерськоТ i фiнансовоТ звiтностi Товариства;
- оцiнка здатностi вiдповiдншr вiддiлiв Товариства належним чином зберiгати активи;
- оцiнка доцiльностi, рентабельностi придбання матерiальних pecypciB, коштiв, рацiона,чьнiсть та ефектlвнiсть ix
використанIil;
- оцiнка здатностi працiвникiв Товариства досягати вiдповiднlж операцiйних або програмних цiлей i виконання
необхiдних завдань;
- виJIвленIш та аналiз lтрог€tлин i недолiкiв у прочеryрi та квалiфiкацiйному piBHi працiвникiв Товариства за
наслiдками здiйснення контрольних заходiв;
- органiзацiя ceMiHapiB та навчанIuI працiвникiв Товариства з метою полiпшення ix фахового рiвня.
7.6. Контроль, що здiйсr*оеться керЬницгвом Товариства, базуеться як на аналiтичнiй iнформацii, поданiй
вiдповiдальнлшrли особами таlабо уповноваженими працiвниками, так i на ocHoBi власних контрольних заходiв, а
cfIMe:
- ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства зi Стаryтом, та внутрiшнiми
поJIоженнrIми (правшlами) Товариства та iншими внутрiшнiми регламентуючими док)rм9нтами для забезпечення
напежного виконанIuI покJIадених на таких осiб трулових (посадових) обов'язкiв;
- перевiрки дослiдженrrя компетентностi працiвникiв, вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають;
- аналiзу обсяry aKTrBiB, лiквiдностi та обсяry наданих фiнансових послуr, ефективностi заходiв Товариства з

формlъання та використання резервiв;
- перевiрки стану та якостi виконашuI фiнансово-економiчних планiв, конкуреЕтоспроможнiсть Товариства,
сшtаднiстю та обсяry наданlD( фiнансових послуг, iх фiнансовоi ефективностi, рацiональностi витрат на утриманIuI
Товариства тощо;
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- перевiрки ступеню iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства;
- адекватностi та ефектлвностi iснуючrоr заходiв внутрiшнього контролю;
- доцiльцiсть та моrrtливiсть здiйснення органiзацiйних та процедурних зпдiн у Товариствi.
Сryпiнь вiдповiдальностi керiвництва Товариства визначаеться 1рудовим контрактом, посадовою
статутними документами та вимогами чинного законодавства Украiни,
7.7. ,Щиректор таlабо вiдповiдальний працiвник в сферi проведення внутрiшнього контроJrю виконус

irrструкцiею.

TaKi ocHoBHi

функцii:
_ органiзовуе робоry по цроведеньшо перевiрок щодо дотриманнrI працiвниками вимог законодавства та внутрiшнiх
(локальних) нормативIIо-цравових документiв при укJIаденнi та виконаннi договорiв з наданшI фiнансовоi посJryги;
- органiзовуе робоry по цроведенню itшентаризацii, узагальнюс наслiдки док}мент€lJIьних перевiрок та
irшентаризацii, повiдомляе про них Щиректора Товариства;
- цроводить перевiрку стану збереження коштiв i матерiальних цiнностей, достовiрностi облiку i звiтностi;
- здiйснrое контроль за усуненням недолiкiв i порушень, виrIвлених попереднiми перевiрками та iнвеrrгаризацЙми;
- розробrпое пропозицiТ щодо удосконаленIuI контролю, збереженлrя фiнансових коштiв та щатерiальних цiнностей,
полiгtшуе робоry працiвникiв Товариства;
- за наслiдками перевiрок та iнвентаризацiТ складаеться акт про виявленrrя або вiдсутнiсть правопорушень.
7.8. ,Щиректор Товариства на пiдставi акry про виявлення або вiдсутностi порушень з боку працiвникiв щодо
здiйснення фiнансових операцiй по даному виду фiнансових послуг вживас вiдповiднi заходи, щодо ycyнeнIu{
порушень та ттритягнеЕнrI винних осiб до вiдповiдностi передбаченоi даними цравиJIами та чинним законодавством
Украiни.
7.9. Порядок взаемодii пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефективного вrтутрiшнього контроJIю визначаеться
внутрiшнiми трудовими цравIIJIами, посадовими iнструкцiями та трудовими договорами i договорами lцвiльно-
гIравового характеру.

]

8. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЪ, БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛI€НТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРIВ
8.1. Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв як!tх нЕчIежить безпосередня робота з клiснтами, укJIадання
та виконанIuI договорiв про наданнrI фiнансового кредиту зобов'язанi:

- викоIIувати своi посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкuiй, цих Правил та внутрiшнiх
регламентуючID( документiв Товариства;

- керуватись у своТ роботi чиннrдrл законодавством УкраiЪи;
- надавати органам контроJIю Товариства документи, необхiднi дJuI контроJIю вiдповiдностi здiйснення ншrли

cBoik посадових обов' язкiв ;

- надавати iнформацiю про виконаннrI ними посадових обов'язкiв органам контролю Товариства;
- не завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не поруIцувати rтрав та iнTepeciB клiентiв Товариства;
- нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.

8.2. Посадовi особи, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередня робота з шtiснтами, укJIаданшI та
виконаншI,Щоговорiв, несуть вiдповiдальнiсть за вчиrпованi ними дiТ в порядку та в межах, передбачених чинним
законодавством УкраiЪи та Стаryтом Товариства. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб, до посадових обов'язкiв
яких належить безпосередля робота з шriентами, укJIаданшI та виконанIuI Щоговорiв, визначаеться вiдповiдно до
положень чинного законодавства.
8.3. Посадовi особи без вiдповiдного рiшення вищого оргаIry Товариства не можуть брати 1"racTb у пiдготовцi та
прийняттi рiшення на користь членiв своеТ ciM'i, близькрпс родичiв, юридичноi особи, в якiй вони, iх близькi родичи
мtlють дiловий iHTepec.
8.4. У випадка, визначеЕlD( чиним законодавством УкраiЪи, посадовi особи мохсуть бути притягненi до
дисциплiнарноi, адмiнiстративноi чи кримiнальноТ вiдповiдальностi. Якщо за результатами розгjulду матерiалiв
перевiрки виrIвляеться що порушення здiйснено посадовоIо особою з корисливою метою, .Щиректор Товариства мае
право передати матерiали на розгляд у правоохороннi органи. В iнших випадках застосовуються заходи
адмiнiстративного вIIливу,

9. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКI ПЦЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПЦРОЗДIЛОМ
ФIНАНСОВОi УСТАНОВИ

9.1. Завдашля, якi пiдrягають виконанню кожним пiдроздiлом Товариства:
- аналiз висновкiв зовнiшнiх аулиторiв та здiйснення рекомендацiй зовнiшнiх аулиторiв;
- взасмодiя з iншшrли пiдроздiлами Товариства у сферi органiзацii кон]роJIю i монiторинry системи управлiння
Товариства;
- у{асть у службовш< розслiдуванIт{х та iнформування керiвника Товариства про результати таких розспiдувань;
- розробка та вцровадженшI програм оцiнки i пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту (контролю).
9.2, Завданням керiвниrцва Товариства е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш ефектrвних способЬ наданнrI

фiнансових послуг.
9,З. Завдашrлrц бухгалтерiТ Товариства € rтравильне вiдображення операцiй з наданшI фiнансовлтх послуг на пiдставi

укIадених договорiв з ypaxyBaHIuII\{ вимог чинного законодавства УкраiЪи.
9.4. Завданням працiвникiв юридичноi сrryжби Товариства е аналiз правових аспектiв операчiй з наданIDI фiнансовrоr
послуг та наданшI консультацii з метою дотриманшI норм чинного законодавства при укладенi договорiв, здiйсненtля
захисту прав та irrгересiв Товариства правовими засобами.
9.5. Завданням вiддirry по роботi з клiентами е супроводженнrI укJIадених договорiв про наданшI фiнансових посJryг.
9.6. Товариство мас право здiйсrповати дйльнiсть через cBoi вiдокремленi пiдроздiли та за умови виконанIuI таких
вимог:
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1) iнформацiя про TaKi вiдокреп,rленi пiдроздiли мае бути внесена до державного реестру фiнансових установ;
2) повноваження щодо цровад}кення дiяльностi мають бути перелба.tенi в положеннях про вiдокремленi пiдроздiли
Товариства;
З) дотримання вiдокремленими пiдrоздiлапли уплов, передбачених для надання фiнансовоi посJryги.

Основншrли завданIUIми, якi пiдлягають виконанню вiдокремленшr,tи пiдроздiлами Товариства, е:

1) укладенrи договорiв про надаIцuI фiнансових послуг;
2) ознайомлення клiента з цими Правr,rпами, умовами ,Щоговору про наданшI фiнансових послуг;
З) ведення вiдокремленитrли пiдроздiлами peecTpiB, а також журнаIry облiку укJIадених та виконаних договорiв;
4) закритгя договору цро надашш фiнансових посJryг.

10. зАхист пЕрсонАльних дАних
10.1. Клiснт, виступаючи в якоотi суб'екта персоцtшьних даних i суб'екта кредитноТ icTopiT, заповнюючи i поДаючи

Товариству Заявку на отримання фiнансових послуг, надае свою згоду на передачу Товариству cBoix персонrtJIЬних

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

договором.
l0.2. ЗаявнирПозиtl€lльник надае Згоду щодо власних персонilльних даних, включаючи iнформаuiю пРО ПРiЗВИЩе,

iм'я, по_батьковi, стать, громадянство, дату та мiсце народженнlI, Еulзву i реквiзити документа, що посвiдчУе ОСОбУ,

данi водiйського посвiдчешш, ад)есу зареестрованого мiсця цроживанIuI, адресу фактичного мiсця прожrвання,
iдентифiкацiйний номер платника податкiв, номер в мережi рухомого (мобiльного) зв'язку якиЙ використовуе,
вiдомостi щодо освiти, сiмейного, соцiального та майнового стаIIу, професiю, доходи, а також iнформацiю, яка сТане

вiдомою Товариству у зв'язку з укладаншш таlабо виконаннjIм та/або цротягом строку лii,Щоговору (лалi - ,Щанi).

10,3. Згода Заявника/Позич€tльника вкJIючас в себе, в тому чиспi, право Товариства здiйснювати обробку Щаних (у

тому числi з використанrшм iнформацiйних (автоматизованих) систем), включаючи вчиненнrI дiй або сУкУпнОСтi дiЙ,
TaKIlD( як збирання, реестрацiя, накопиtIенIuI, зберiганrrя, адаптуванIuI, змiна, поновлеЕня, використанНrI i пошиРеННя
(розповсюдженшI, реалiзацiя, передача), уточнентш (оновлення, змiну, використанIuI, розповсюдження), копiЮВанIUI,

опублiкуваннrl, редаryванIul, KoMпoHyBaHIuI даних без редаryваtшя iх внутрiшнього змiсry, пересиланнrI поштою
таlабо електронними способами, розмiщення на Сайтi товариства та у Системi, передачу, в тому числi
Iранскордонну передачу, знеособленIш, знищенIц персон€lJIьних даних, володiльцем яких е Товариство.
10.4. Згода Заявника/ПозиЕI€tльника вкJtrочае в себе, в тому числi, згоду на збiр, зберiгання, використаншI Та

поширенIuI Товариством iнформацii про Заявника/Позичальника, в тому числi його персон€}льних даних до/вiД/через
бюро кредитнtоt iсторiй, якi cTBopeHi та здiйсшоють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства УкраТни, ЗокреМа

через: пАт <пЕрtJш всЕукрАiнськЕ Бюро крЕДитних IСТоРIЙ) (код за СДРПОУ 3З691415,

мiсцезнаходженнrl: м.КиiЪ, ,Щнiпровський район, вул, Марини PacKoBoi, буд. l l); ТОВ "Украiнське бюро цредитн}D(
iсторiй", мiсцезнаходжен}ul: м.КЙiЪ, вул. Грушевського, 1-д; ПАТ кМIЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ),
мiсцезнаходженIuI: м. КиiЪ, пр. Перемоги, д. 65, оф. 306, а у випадку простроченшI Позичальником пlrатежiВ ПО

вiдповiдному договору - iншrл< осiб, зареестрованих вiдповiдно до законодавства УкраiЪи, що надають посJryги З

поверненшI цроотроченоi (проблемноi) заборгованостi та/або з якими Товариством укладено договiр вiдсryШlеННЯ

права вимоги за цим договором та/або iнших, пов'язаних з цим посJDiг; Згода ЗаявникаДозиtlzlльника вкJIIочае в

себе, в тому числi, згоду на передачу Товариством, зtlзначеЕим вище особам за вказаними вище умовами
персон€lльних данrоr Заявника/позичальника без додаткового повiдомлентrя Заявника/позиЕI€lльника про таку

передачу. Згода Заявника"/Позичальника вкJIючае в себе, в тому числi згоду на укJIаденшI Товариством ДОГОВОРУ

вiдстугшення rrрава вимоги за вiдповiдним договором кредиту з будь-якою треТЬоЮ ОСОбОЮ.

l0.5. Ъгода Заявника/ПозиtI€шьника даеться сrрооо, на 5 (п'ять) poKiB з дати ii видачi,
10.6. Згода Заявника/ПозиЕ{€tльника вкJIючас в себе, в тому числi, згоду з тим, що отриманнrI Заявником у Товариства

,Щаних' що вiдносяТься дО ЗаявникаДОзичальнlл<а, ix уточненШI, блокуванНя та знищенtUI догryскасться у випадках,

встановлених чинним законодавством на пiдставi заяви Заявника/ПозиЕIalJIьника, яке повинна вiдповiдати вимогаМ,

встановленим чинним законодавством. Заявник./позичальник пiдтверджуе свою згоду з тим, що вiдповiдь на таку

заяву буде надана йому шtляхом вiдправки повiдомлення на електронt{у пошту таlабо Illляхом наДсиЛаЕIUI СМС-

повiдомлення на телефонний номер, зазначений у Заявцi.
10.7. Згода Заявrгика/Позичtlльника на обробку його персонztльнlD( даних, що надана згiдно з }'l\4оВаМи циХ ПРавил,

не вимагае здiйснення повiдомлень про передачу персональнI,D( даних Заявника/Позичt}льника TpeTiM особам згiДНО З

нормами ст. 2l Закону УкраiЪи кПро захист персонtшьних даних).

11. прогрАмА лояльностI, АкцIi тА зАохочЕння
l1.1. Товариство може впроваджувати програми лояльностi та проводити заохочувальнi заходи щоДо Клiентiв якi

звернулись до Товариства за фiнансовими послугtlJ\{и.

11,2. Програма лояльностi розроблясться i впроваджуеться вiдповiдно до окремих внутрiшнiх норМаТиВНlD( актах

Товариства з метою заохоченнrI спожлвачiв (Клiентiв) в отриманнi фiнансових послуг та пiднятТЯ рiвня
конкурентоспроможностi Товариства на фiнансовому ринку.
|1.2.|. Програrла лояльностi передбачае наданшI фiнансовюr посJryг зi зниженою цроцентною ст€tВкоЮ За

користуванIш кредитом вiдповiдно до кiлькостi отриманих Позичальником кредитiв та якостi ВиконаншI ВЗЯТих на

себе зобов'Язань за щтr.tи ,ЩогОворЕlми. ЯкiсниМ виконанrUIМ зобов'язань вважаеться виконаЕIUI договiрнrж
зобов'язань у повному обсязi без виникнення простроченоТ Заборгованостi за договороМ
11.3. Пiд заходами заохоченIuI маеться 

"u уuЙ проuеденн" Товариством АкцiТ таlабо розповсюдження ПромокОдiв.
Заходи заохоченIuI цровадяться Товариством вiдповiдно до окремих правил проведення вiДповiДногО ЗаХОДУ,

прийtrятих та затвердженш< Товариством окремо у кожному випадку,
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11,З,1, Проведенн,I заохочень це цраво, а не обов'язок Товариства, у разi цроведеншI заходiв заохочень ТовариствоПОВiДОlЛЛЯе ПРО Це КЛiеНТiВ За ДОПОМОгою Системи та,/або спдс-повiдоплленi таlабо iншим засобом розповсюдженшIiнфорплацiТ.

12. IHшI положЕння
безпосередньо здiйснюють монiторинг Еаданих фiнансових кредитiв,

нормативно_правових aKTiB про боротьбу з вiдмиванням доходiв,

заборонено використовувати Систему, KpiM 
""na,iniв, 

*on'
конкретним такrдл особам на пiдтавi вiдповiдних окремш(

l2,4. Товариство, пiд час використання Клiентами Системи (Особистого кабiнеry), мас право:
- надавати рекомендацiТ Itпiенry щодо належного використання ншu Системи 1ОЪоОистоiо кабiнету);

12.1. Уповнова.rкеrri особи Товариства, якi
повиннi дотримуватись вимог вiдповiдних
одержанLD( злочинним IIIJUtxoM.
l2,2, Товариство як суб'скт первинного фiнансового плонiторинry мае право витребувати, а Клiент зобов'язаний тапогоджустьСя з тим, що повинеН надатИ iнформацiЮ (офiцiйнi до*уrе*rr" або ik завiрЪнi копir), необхiдну (неоОхlднi)дIя iдентифiкацii, верифiкацii вшч""н" йie"ru, уrЪr"""r" iнформацii про Клiенrа, а також дIя виконаннrIТовариством як суб'сктом первинного фiнансового монiторинry iй; 

"^o..uoo"oou".r"u у сферi запобiгання тапротидii легалiзацiт (вiдц,rиванrrrо) доходiв, од"р*urй anou"""r^ 
_ _IцJUIxoM, фiнансуванr*о тероризму та

фiнансуванrпо розповсюдженIи зброI масового знищеншI. Iдентифiкацiя, 
""pir6i-Й1",-;;r;;;^'iGi."ruздiйсtшоетьСя Товариством вiдповiдно до .rор"доу цроведеншI Товариствой фiнансового монlторинry, затвердженогозгiдно положень чинного законодавства УкраiЪи,

ТОВаРИСТВО Не Мае ОбОВ'ЯЗКУ ВiДшкодовувати (покривати) витрати клiента, пов,язанi iз наданням товариству згiдно
укJIаденогО ,ЦоговорУ та/або циХ Правшl iнформацii дооуr""rЬ (копiТ документiв).
12,3, Пiд час використання Системи (Особи"rоrо пuЪirr"ту), отримання вiд Товариства фiнансових послуг за
,Щоговором таlабо у зв'язку з отриманFUIм достуtry до Системи,'поaпуa, якi надае To"upiraruo, Клiент зобов'язаний:_ виконувати умови укJIаденого Щоговору (його додаткiв та додатковлтх угод), цих Правил, Угоди користувача таПолiтики конфiденцiйностi;
- не порушувати та не обходити будь-яких законiв, в тому числi не вчинrIти протицравних дiй, що направленi напоруIцешUI законодавсТва у сферi запобiгацня та протидii легалiзацiТ (вiдмиванЬ) дЬходiв, од9ржаних .no.""r.",цUUIхом, фiнансуванrто тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення;- не вчиIUIти дiй що. порушують права та. не обiодити iнтереси трЁтiх осiб, зокрем6, aJre не викJIючно щодо:отршлiiннЯ ПосJý/г, якi надае ТовариствО згiднО правочинiв; u"*r-.r"r' майнових прав iнтелекryшrьноi власностi;буль-яклж майновrл< прав, честi та гiдностi, дiловоi репутацiТ;
- не використовувати Систему з проти''равною (протизаконною) метою;- не розмiшlувати, не публiкувати iнформацiю, що " ,aдЬaтовiрною, неправипьною, помилковою, хибною,
фальшивою, нецравдивою, неточною, 

"енаiiйною,'образливою, "u*arr""ц"кою, 
такою, що вводить в оману та,/або етакою, що порушуе особистi немайновi права;

- не змirпоъати iнформацiю, що розмiще"Ь irr-r-и Клiентами у Системi;
- не збирати ланi про iнших Клiентiв без ix згоди;
_ не розповсюджувати шкiдrr-вого ttрограмного забезпеченrrя (зокрема, але не викJIючно: комп'ютернi вiруси,троянськi црограми, комп'ютерНi хробакИ та iншi), що цризводять до несанкцiонованого знищенIUI, блокування,модифiкацiь копiювання та/або таемного перехоплення iнформацii, захоплення, порушення роботи Системи,електронноOобчислювальних машин, автоматизованих (комп'ютернrо<) систем таlабькомп'ют9рних мереж;_ виступати у правовiдносинах з Товариством вiд свого iMeHi; - - -Г-----^

- не передаВати без дозволу Товариства TpeTiM особам данi, що використовуються Клiснтом дJUI достуtry до свогоос_обистого кабiнету i слiдкувати за тим, щоб TpeTi особи не здiйсrповали несанкцiонованого доступу до особистогокабiнеry Клiента, а також, щоб TpeTi особи не використоврати особистий кабiнет вiд iMeHi Клiента;- НеГаЙНО (ОЛРаЗУ ЯК СТ€ШО ВiДОМО) повiдомляти ТЪвариство цро випадки несанкцiоно"";;;;;;;;гry з боку TpeTixосiб до свого особистого кабiнец, що стали вiдомi Клiенту;
- слiдкрати за актуальнiстю (лiйснiстrо) вiдомостей про сЬбе, що мiстяться у Системi (Особистому кабiнетi) i у разitx змiни приводити негайно (при першiй можлlшостi) io uпry-u"ого стаЕу (у вiдповiднiсть до змiн що сталися);- одержувати iнформаuiю про послуги, якi надаються Товариством, умовиik надання;- використовувати будь-яке програмне забезпеченrrя третьоi оiоби у вiдповiдностi до умов лiцепзiт таlаболiцензiйнlж договорь (угод), якi були узгодженi мiж Клiентом та такою третьою особою (лiцензiатом програмногозабезпеченrш).
12,3,1, Клiент не мае право (йому заборонено) пiд час використанIuI Системи (Особистого кабiнеry) та отримашUIпослуг Товариства або у зв'язку iз отрlлrланням достугry до СЙстеми, посJryг що надае Товариство:
- використовувати проксi-сервери для анонiмiзацiТ;
- використовувати будь-якi автоматичнi пристроi для контролю або копiювання Системи (Особистого кабiнеry) безотриманIilI попередньоi згоди вiд Товариства на TaKi дiI;
- обходити заголовки дIя блокрання cepBiciB Системи;
- перешкоджати роботi Системио особистих кабiнетiв Клiентiв;
- створювати надмiрне навантаженIuI на iнфраструктуру Товариства;
- використоВувати Систему, отримувати послуги способом, що цризводить чи може цризвести до скарг, претензiй (ут,ч, Chargeback) дО Товариства' вiдповiда-тlьНостi ТоварИ.r"ч, Ё*ur" ТовариотвоМ Ътрафiв, пенi, компенсацiй убуль-якiй формi;
- приfпrlати }пIасть та/або бРи 1^rасником потенцiйно шахрайських та,/або пiдозрiлих дiй таlабо неправомiрнихоперацiй.
|2.з.2. Особам, якi не е Клiентами Товариства,
товариство прямо дозволило таке використання
договорЬ.
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- модифiкувати, переробляти, оновлювати, перетворювати, змiнювати будь-яким чином IIoBHicTIo чи частково
систему без отримання на це гlопередньот згоди Клiснта;
- доступу до iнформачii, що розмiцуеться Клiснтом у CltcTeMi;
- повiдомляти Клiента про розмiщення чи випадки розмiщенrrя у cT.rcTeMi iнформаuiт ненале)ltного змiсту та вимагати
вiд Клiента видалити iнформацiю, розмiщегlу ним у Системi, якrдо така iнформаuiя порушуе норми законодавства
таlабо права Товариства чи TpeTix осiб;
- передавати cBo'lM представникам (агегrтам) iнформацiю про вiдомi Товариству KoHTaKTHi данi (телефоннi номери)
для зв'язку з Клiентом вiд iMeHi Товариства;
- здiйснювати телефоннi дзвiнки (зокрема, але не виклюLIно, попередньо записанi, автомати.Iнi), телефонувати
fuicHTy, проводити. телефоннi переговори у буль-який час (за умови дотримання вимог чинного законодавства
Украiни) на буль-якi телефоннi номери, наданi Клiентом Товариству чи iнформачiя про якi отримана Товариством з
iнших джерел. Ще право розповсlоджуеться на випадки, коли вiд iMeHi Товариства телефонують, tIроводять
телефоннi переговори представники/агенти Товариства;
- проводити запис (аулiозапис, звукозапис), фiксування телефонних розмов, що здiйснюються мiж Товариством або
його представникоМ (агентом), з одного боку, i Клiентом або прЁдставциком Клiснта, з iншого боку, з метою
перевiрки якостi надання послуг, виконання зобов'язань за .Щоговором (додаткових угод) та"/або захисту
товариством власних iHTepeciB' без додаткового попередження чи повiдомлення Клiента Про це;
_ використовувати записи (аудiозаписи, звукозаписи) телефонних розмов, як докази у процесуальних дiях (зокрема,
але не виключно, при розглядi справ у сулах);
- звертатися до Клiента iз запитами щодо отримання iнформацii, необхiдноТ для прийняття Товариством рiшення
щодо надання Кредиту, виконання умов укладеного з Клiснтом.щоговору.
12,4,1, Товариство не надас жодних гарантiй, що Система (особистий кабiнет) булуть вiдповiдати вимогам або
очiкуванням Клiснта чи будуть вiдповiдати цiлям i задачам Клiента, ,uoo* .iоuuриство не гарантус що iT
рекомендацiт задовольнятимуть потребам .lи вимогам Клiента.

l Товариство не гарантч€:
! - що доступ до Системi (особистому кабiнету) буде безперебiйним.ти без затримок;- вiдсутнiСть збоiЪ, перебоiв, дефектiв, помилок, n"ro"no.ii роботи Системи фсобистого кабiнету);- cyMicHicTb, злагоджену роботу Системи i програмного забЪзпечення (програм), що викорис.овуЬ'Клiеrт пiд

час користуВання. СистеМою (зокрема1 iUIe не виключно, браузерiв, операuiЙних систем);- неотримання шкiдливих програм (програмного забезпечення) У процесi чи в результатi використання
Системи;

- не порушення третiми особами прав i iHTepeciB Клiента, дотримання (виконання) ними законолавства
Украiни, мiжнародного зако нодавства та зако нодавства iнш их *рЬi"/дaр*uu ;

12.5. Клiснт мае право звертатися до Товариства iз пропозицiями, заявами та скаргами щодо надання послуг та
полiпшення якостi ix надання на адресу електронноi гlошти таlабо адресу мiсцЪзнаходженпrl Товариства, або
контактниМ телефоном, зазначеними на Сайтi Товариства.
12,6, Положення циХ Правил не застосовуються до правовiдносин Товариства, що виникають з правочинiв про
надання поворотноi безвiдсотковоТ фiнансовоi допомоги.
l2,7, цi Правила набирають чицностi з моменту ix затвердження Зага-дьними зборами Товариства та розмiщення ix
на Сайтi Товариства д.пя вiльного доступу i дiють до ,оrеrrу ix скасуванн" ,u 

"rппuдення 
цих I1равил у новiй

редакцii з обов'язковим оцрилюднення такоi редакцii на Сайтi ТЪвариства.

,?

6
Щиректор Кисiль Н.В.

W
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ДодатокNs l
до Правшr надання коштiв у позику, в тому числi на умовах

фiнансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI

кБIЗНЕС кАПIТАл),
Затверджених Загальними зборами Товариства

(протокол Ns 8 вiд 05 серпня 20 1 9 року)

ПАСПОРТ КРЕДИТУ
яка надаеться споживачу до Uб\

1. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi Кредитодавця
Наiшrленування Кредитодавця (Його структlрного або
вiдокремпеного пiлроздiлу)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНUI (БIЗНЕС КАПIТАЛ>)

МiсцезнаходженIuI Кредитодавця (його
структурного або вiдокремленого пiдроздirry)

0l001, м. КиiЪ, вул. Есшtанадна бул 3412 офiс l8

Лiцензiя/Свiдоцтво Серiя ФК Ns801 вiд 01.09.2016 р.
номер контактного телефоцу
Адпеса електDонноi пошти
ддреса офiцiйного веб-сайту www.busines s-capital.uaГtn.net

2. Iнформацй та KoHTaKTHi данi кредитного посередника*
НайшrленуванIuI кредитного посередника
МiсцезнаходженIuI кредитного посередника
Номер контактного телефону
Адреса електронноi пошти
Адреса офiцiйного веб-саЙту*

3. Основцi умови кредитування з урахуванням побажань сlrоживача
Тип кредиту
Сума/лlмiт кредиту (грн.)

Строк кредитування
Мета отршланIuI кредиту
Спосiб та строк наданшI кредиту
Можливi види (форми) забезпеченюI кредиту
Необхiднiсть проведеншI оцiнки забезпеченrrя
кредиту
Мiнiмальний розмiр власного IIJIатежу (фiнансовоi

1частi) споживача за умови отриманIuI кредиту на
придбання товару/робiт/посrrуг, (%)

4. Iнформацiя щодо реальноТ рiчноТ процентноi ставки та opieHToBHoT загальноi BapTocTi кредиту дtя спожIшача

Процентна ставка, вiдсоткiв рiчних
Тип процентноI ставки
Порядок змiни змiшованоi процентноt ставки
ГIлатежi за додатковi та супутнi посJryги
Кредитодавця, обов'язковi дrя укладання Щоговору,
(грн.):

1

2.

Застереження: витрати на TaKi посJryги можуть змir*оватися tIротягом строку дii Щоговору
Платежi за посJryги кредитного посередника, що
пiдлягають сплатi споживачем, (грн.)*
Загальнi витрати за кредитом, (грн.)
OpieHToBHa загальна BapTicTb кредиту дJш споживача
за весь строк користуваннrI кредитом (у т.ч. тiло
кредиту, вiдсотки, KoMiciT та iншi гlлатежi), (грн.)

Реальна рiчна rтроцентна ставка, вiдсоткiв рiчних
Застереження: наведенi обчислення реальноi рiчноi процентноi ставки та орiеltтовноi загальноТ BapTocTi IФедиту дIя
споживача е репрезеЕтативними та баз}тоться на обраних споживачем умовах кредитуваннrI, викJIадених вище i на
припущеннi, що Щоговiр про споживчий кредит з€lлишатиметеся дiйсним протягом погодженого строку, а

Кредитодавець i спожлвач виконають своi обов'язки на умовах та у строки, визначенi в договорi. Реальна рiчна
процентна ставка обчислена на ocHoBi приtryщеЕIul, що процентна ставка та iншi платежi за послуги Кредитодавця
залишатимуться незмiннrдrли та застосовуватимуться протягом строку дiТ договору про споживчий кредит.

Застереженrrя: використанIuI iнших способiв надання кредиту таlабо змiна iнших вищезазIичених умов
кредитуванIи можуть мати наслiдком застосуванrrя iншоТ реальноТ рiчноi процеrrтноТ ставки та opicHToBHoi загальноi
BapTocTi кредиту дJuI споживача.

5. Порядок пoBepHeHIuI кредиту
Кiлькiсть та розмiр гшатежiв. перiодичнiсть BHeceHIuI

6. Додаткова iнформацiя*

Додатковi та сугryтнi послуги TpeTix осiб, обов'язковi
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для отр1,Iмання кредиту:
Послуги HoTapiyca
Послугtl оцirrювача
Послуги страховика
Iншi послуги
Наслiдки цростроченшI виконанIuI таlабо
невиконанIuI зобов'язань за договором про
споживчий кредит:
Пеня
Штрафи
Процентна ставка, яка застосовусться при
невиконаннi зобов'язання щодо повернешuI кредиту
Iншi платежi

7. Iншi важливi правовi аспекти
СпожIшач мае право безкоштовно отримати копiю проекту договору цро сrrоживчий кредит у письмовiй чи
електроннiЙ формi за cBoiM вибором. Ще положення не застосовуеться у разi вiдмови Кредитодавця вiд продовження
процесу укJIаданшI договору зi споживачем.
Споживач мае право вiдмовитися вiд договору гrро
споживчий кредит протягом 14 календарних днiв у
порядку та на умовах, визначених Законом УкраiЪи
(Про споживче кредитуваннrI).

TardHi

Споживач мае право достроково повернути кредит без буль-якоi додатковоТ плати, пов'язаноТ з достроковим
поверненIIJIм. ,Щоговором цро споживчиЙ кредит може бути встановлениЙ обов'язок повiдомлення Кредитодавця про
Hatrлip дqстрокового поверненнrI споживчого кредиту з оформленням вiдповiдного документа.
Умови договору цро споживчий кредит можуть вiдрiзнятися вiд iнформацii, навеленоi в цьому Паспортi споживчого
креДиту, та будуть зЕUIежати вiд проведеноТ Кредитодавцем оцiнки кредитосцроможностi споживача з )фахуванням,
зокрема, наданоi нrлu iнформацiТ про майновий та сiмейний стан, розмiр доходiв тощо.

Дата надання iнформацiТ: ддlммдррр
IJд iнформацiя зберiгае чиннiсть та е акту€lльною до: ддмм/рррр

Пiдпис Кредитодавця: ПIБ, пiдпис

Пiдтверджlто отриманнrI та ознайомленIш з iнформацiею rтро }мови кредитуваншI та opieHToBHy загальЕу BapTicTb
кредиту, наданi виходячи з обраних мною yI![oB кредитуваншI.
Пiдтверджую отримання мною Bcix пояснень, необхiдних д.пя забезпеченцrI можливостi оцiцити своi зобов]язання за
Щоговором, чи адаптовано договiр до Moii потреб та фiнансовоi сиryаuiТ, зокрема шляхом роз'яснення наведеноТ
iнформацii втому числi суттсвих характеристик запропонованих послуг та певних наслiдкiв, якi вони можуть мати
дIя мене, в тому числi в разi невиконання мною зобов'язань за таким договором.

Пiдпис Спохtивача: Дата, ПIБ, пiдпис

Пршчt.: Паспорт кредиту може форпtуватися та надаватися Клiснry (Споживачевi) у скороченiй формi - без
зазначенIUI строк, заповЁення яких за умовами ,Щоговору не потребуе (наприклад, якщо }ъ{ови договору не
передбачають посJryги кредитного посередника, то пов'язанi з цим строки Hi вiдображаються при форrчryваннi
Паспорта кредиту).
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примIрнийдоговrр
(гryблiчна оферта)

про надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту
. за допомогою iнформацiйно-телекомунiкачiйних систем 

_

,Щолаток Nэ 2

до Правил надання коштiв у IIозику, в тому числi на уъ{овах
фiнансового кр9диту ТОВАРИСТВА З ОБМIЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
кБIЗНЕС кАПIТАЛ),

Затверджених Загальними зборами Товариства
(протокол Jrф 8 вiд 05 серпня 2019 року)

Нова редакцiя затверджена
Рiшенням Загальних зборiв Учасникiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кБIЗНЕС
кАПIТАЛ) ,

Протокол Ng 8 вiд 05 серпня 2019 р.

рокум. КиiЬ

Кредитодавець ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ
(БIЗНЕС КАПIТАЛ) (Свiдоцтво Нацкомфiнпослуг про реестрацiю фiнансовоI установи серiя
ФК Ns801 вiд 01,09.20lб р., мiсцезнаходженIuI: м. КиiЪ, вул.Еспланадна, буд 3412 офiс 18), в
особi ,Щиректора
сторони, та

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

виданий (ореан tцо вudав)
облiковоТ картки IuIатникареестраuiйний номер

з iншоТ сторони,

рtlзом по тексту - кСторони>, перебуваючи у повнiй свiдомостi, розумiючи значення своiх дii, керуючись нормами
цивiльного законодавства Украiни з ypaxyBaнtulM особллвостей вчинення електроннIIх правочинiв, використовуючи
визначеннrI TepMiHiB, що передбаченi Правилами наданнrI коштiв у позику, в тому числi на ).мовах фiнансового
кредиту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстrо кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ), укltали цей

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
СТРОК ДII ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець надае Позичальниковi грошовi кошти в розмiрi гривень (далi * сума кредиry) на

}мовах cTpoKoBocTi, зворотностi, гUtатностiо а Позичальник зобов'язусться tIовернути кредит та сIIлатити цроценти за
користуванIuI цредитом не пiзнiше строку, визначеного в гryнктi 1.4 цього ,Щоговору. Тип крелиry - фiнансовий
кредит. Кредит надаеться на споживчi цiлi, використання кредитних коштiв з iншою метою заборонено.

1.2. Стороtп,t погодиlrи наступну процентIIу ставку за користуванIuI кредитом:

,Оh вiд суми кредиту за кожний день користуванIuI кредитом у межах строку, визЕаченого в п.1.4 цього
Щоговору;

- _'/, вiд суми несво€часно повернутого цредиц, за кожниЙ день користуванIu{ грошовими коштами
протягом тридцяти календарних днiв, з першого днrI, наступного понад строк, зазначений у гryнктi 1.4 цього
Щоговору (з урахуваншIм пролонгацiТ строку дiТ ,Щоговору). Ця lтроцентна ставка визначена сторонами та
сцлачуеться Позичальником вiдповiдно до положень ч. 2 ст,625, ст. 1048 Щrвiльного кодексу Украiни,

- _О/, вiд сlми несвоечасно повернутого кредиту за кожниЙ день користуваннrI грошовими коштами,
починаючи з 31 (тридцять першого) дшI, понад сц)ок, зазначений у пунктi 1.4 цього ,Щоговору (з урахуванням
пролонгафТ строку дii ,Щоговору). Ця процентна ставка визначена сторонами та сшIачуеться Позичальником
вiдповiдно до положень ч. 2 ст. 625, ст.1048 Щшiльного кодексу Украiни.

Процеrrгна ставка е фiксованою, порядок Ti обчислення та сплати визначаетьсЕ у роздiлi 3 даного ,Щоговору.
Зага,чьна BapTicTb кредиту, у тому числi у грошовому виразi, а також розмiр реальноТ рiчноТ процентноi ставки
визначаеться у Графiку розрахункiв, який е невiд'емною частиною цього Договору. ОбчисленнrI реальноГ рiчноi
процентноГ ставки та загальноi BapTocTi кредиту базуеться на приtryщеннi, що чей ,Щоговiр заJIиша€ться дiйсншrц
протягом строку кредlrrу та що Кредитодавець i Позичальник виконають своТ обов'язки на умовах та у строки,
визначенi в цьому,Щоговорi.

1.3. Вiдповiдно до частини першоТ cTaTTi 640 Щивiльного кодексу УкраiЪи, договiр е укладеним з моменту
одержаннrI Кредитодавцем вiдповiдi про прийняття цiсi пропозичii (акuепту) Позичальником за цроцед}рою,

дата видачi
податкiв_, адреса
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встановленою Правилами надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>>,
визначеною для укладання договорiв за допомогою iнформачiйно-телекомунiкацiйних систем (надалi за TeкcTolrd -
Правила).

1.4. Строк наданшI кредиту та строк лiТ договору становить днiв. Цей,Щоговiр дiе до повного виконання
Позичальникоп,t своТх зобов'язань за ,Щоговором. Закiнчення строку дii цього Щоговору не звiльняе Сторони вiд
вiдповiдапьностi за порушеншt умов, яке мало мiсце пiд час дiТ ,Щоговору та не гtрипиняе нарахування
Кредитодавцем процентiв за користуваншI кредитом. Строк наданшI кредиту MorKe бути подовжений в порядку та на

умовах, визначених цшu,Щоговором.
1.5. Позичальник мае право через Особистий Кабiнет iнiцiювати гtродовження строку наданIuI кредиту та

lrролонryвати дiю цього Договору, скориставшись одним з BapiaHTiB процедури пролонгацiТ дiТ ,Щоговору,
визначенID( у гryнктi 2.12 розлiлу 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 реальна рiчна процентна ставка зазначенi в додатку Nч tr кГрафiк розрахункiв>,
що с невiд'емною частиною цього Щоговору.

1,7. Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений, повнiстю розумiе, погоджуеться i зобов'язуеться не}д(ильно

дотримуватись Правил, якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Товариства та е невiд'емною частиною IФого ,Щоговору.
1.8. УкладаннrI цього ,Щоговору не потребуе укJIаданIrI iнших договорiв щодо додаткових чи сугryтнiх послуг TpeTix

осiб, пов'язанID( з отриманням, обсrryговуванням та поверненнrIм кредиту.
1.9. За видачу кредиry Позичальнику нараховуеться однор€lзова плата (комiсiя) у розмiрi , яка вкJIюча€ться

до загz}льних вI,l:tрат за кредитом i враховуеться при розрахунку реальноi рiчноi процентноi ставки за кредитом.
Сплата такоi KoMicii здiйсr*осться однорtlзово вiдповiдно ло Графiку розрахункiв.

2. прАвА тА оБов,язки cToPIH
2.1 Кредитодавець ма€ право:
2,1.1. вiдмовити вiд наданIuI Позичальнику передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязi у разi

порушешuI процедури отриманшI коштiв у кредит, встановленоi Правилами або за наявностi iнших обставин, якi
явно свiдчать цро те, що наданий Позичальциковi кредит не буле повернений.

2.1.2, вл.магжи вiд Позич€шьника повернен}uI кредиту, сплати процентiв за користування кредитом та виконання
ycix iнших встановленI,D(,Щоговором зобов'язань;

2.|.2. iьmi црава, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством.
2.2 Кредитодавець зобовОязаний:
2.2.1. rryfiлняти вiд Позич€шьника виконанIuI зобов'язань за ,Щоговором (у тому числi дострокове - як частинами,

такiвповномуобсязi);
2.2.2. повiдоttлляти ПозичЕшьника гтро змiну данIDq зазначенIlD( у роздiлi 9 ,Щоговору в 3-денний строк з моменту

виникненнrI таких змiн;
2.2.З . Надати Позичальнику додаткову iнформацiю про:

- фiнансову посJryry, що пропонуеться надати Позичальнику, iз зазначенIuIм BapTocTi цiсi пос.тryги для
Позичальника;

- },NIови наданшI додаткових фiнансових послуг та ix BapTicTb;
- порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноi особи в результатi отиманшI фiнансовоi послуги;
- правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового

припиненшI надання фiнансовоТ посJryги;
- механiзм захисту Кредитодацем прав споживачiв та порядок }реryлювання спiрню< питань, що

виникають у процесi наданнrI фiнансовоТ посJryги;
- реквiзити органу, який здiйсшое державне реryJIювання ринкiв фiнансових послуг (адреса, номер

телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;
_ розмiр винагороди фiнансовоТ установи у разi, коли воIIа пропонус фiнансовi посJryги, що надЕrються

iншшrци фiнансовtпr,tи установами.
- Iншу iнформаiю, передбачену Законом УкраiЪи <Про споживче кредитування)

2.2.3. виконувати iншi обов'язки, перелбаченi ,Щоговором та чинним законодавством.
2.3. Позичальник ма€ право:

2.3.1. вiдмовитися вiд одержання кредиту частково або в повному обсязi: Повiдомlшши про це
Кредитодавця до встановленого договором строку його наданrrя (перерахування Кредитодавцем црошовш( коштiв на
картковий рахунок Позичальника); Протягом чотцрнадцяти календарних днiв з моменту укJIаденнrI цього ,Щоговору
вiдмовитися вiд,Щоговору без поясненшI tIричин в порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закону УкраiЪи
,,Про спожrвче кредитування".

2.3.2. достроково повернути кредит як в повному обсязi, так i частинами, сrrлативши проценти за користуваннrI
кредитом, вIID(одяЕIи з фактичного зtlлишку суми кредиry та строку користуванIuI кредитом та всю заборгованiсть;

2.з.з, доатуtry до iнформацii з питань наданнrI фiнансових [ослуг та iнформацii, право на отримання якоI
закрiгьтено законодавством УкраiЪи;

2.3.4. звернутися до Кредитодавця з ITpoxaHmIM tlpo пролонгацiю строку наданшI кредиту та строку дii Щоговору;
2.3,5. iншi права, передбаченi,Щоговором та чинним законодавством.
2.4. Позичальник зобов'язаний:
2,4.|.у встановлений ,Щоговором строк повернути кр9дит та сплатити tIроценти за його користування;
2,4.2. повtдомJuIти Кредитодавця про змiну даних, з€}значених у роздiлi 9 ,Щоговору в З-денний строк з моменту

виникнеЕня таких змiн;
2.4.З. виконувати iншi обов'язки, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством,
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3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАFIНЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТIВ
3.1. Сума кредиту та проценти за користуванIuI кредитом, а також iHrцi платежi, якi передбаченi договором,

пiдлягають cmlaTi Позичальником шляхом безготiвкового перерахування коштiв на поточний рахунок
Кредитодавця, зазначений у розлiлi 9 цього ,Щоговору.

3.2. Нарахуванця цроцентiв за цим Щоговором здiйснюеться за фактичну кiлькiсть календарних днiв користування
кредитопd. При цьому проценти за користуван[ш кредитом нараховуються цоденно, вiд днrI, наступного за днем
наданЕя коштiв за договороtrd споживачевi (лня перерахування грошових коштiв ша банкiвський рахунок
Позичальника, номер якоi було вказано Позичальником при ресстрачii на Сайтi Кредитодавця cashup.com.ua) до
днrI поверненIи такого кредиту (повного погаIцення основного боргу за кредитом), передбаченого договором, до дня
пoBepHeHIuI суми кредIтry (його частини), визначеноi у rrункту 1.1. цього ,Щоговору (зарахуванrrя цроIцових коштiв на
поточний рахунок Товариства, зазначений у роздiлi 9 цього Щоговору) вкJIючно. При поверненнi кредиry частинами,
HapaxyBaHITI i сшtата процентiв проводиться на залишок заборгованостi за кредитом.
3.3. ПогашеЕIIJ{ кредиту та процентiв за користування кредитом вiдбуваеться в такому Еорядку: першочергово
сплачуються проценти, у друry чергу - сума кредиту, а в наступну черry - iншi гшатежi, передбаченi договором. У
разi недостатностi суми здiйсненого IIJIатежу дJIя виконання зобов'язання за цим Щоговором у повному обсязi, ця
с}ма погашае вимоги Кредитодавця у такiйчерговостi:

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

2) у друry черry сnIIачуються поточна сума кредиту та щроценти за користуванIuI кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та iншi rшатежi вiдповiдно до цього ,Щоговору,

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1 Кредит забезпечусться BciM нtшежним Позича.пьнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiдно

чинного законодавства УкраiЪи може бути звернено стягненнrI.

5. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
5.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушеншI умов цього Щоговору згiдно з чинним законодавством Украi'ни

та цим ,Щоговором. Порушення умов цього Щоговору е його невиконання або неналежне виконаншI, тобто виконан[uI
з порушеншIм 1мов, визначених змiстом цього ,Щоговору.
5.2. Закiнчення строку дiI Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за llорушеншI умов, яке мало мiсце пiд
час дii,Щ,оговору.
5.З. У випадку порушеншI строкЬ поверненнrI кредиту, встановлених пунктом 1.4. Щоговору (з 1рахуванням
пролонгацiТ строку дii ,Щоговору), Позичальник сплачуе КредитодавI+о плату за користуваннrI цредитом за
пiдвищеною ставкою, узгодженою Сторонаruи в гryнктi 1.2. Щоговору, та додатково зобов'язаний сплатити грошову
суму, вiдповiдно до статгi 625 Щlшiльного кодексу Украiни.

б. порядок вирIшЕння спорIв
6.1. Bci спори та непорозумiнIш щодо укJIаданшI, виконанIuI, розiрванrи, змiни, визнанIuI недiйсним повнiстю або
частково, а також з будь-яких iнших питань, що стосуються цього Щоговору, пiдлягаrоть вреryлюванню шJuIхом
переговорiв.
6.2. Якщо Сторони не можуть дiйти згоди зi спiрнюi питань шJuIхом проведешuI переговорiв, то такий спiр
вирiшуеться в судовому порядку за мiсцем виконання ,Щоговору згiдно з чинним законодавством УкраiЪи. Мiсцем
виконаншI цього Договору е мiсцезнаходження Кредитодавця.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕНIIЯ, РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1 Внесення змiн та доповнень до цього ,Щоговору (його невiд'смних частин) оформrпоеться CTopoHarr.rи шuшхом

скJIаданIrI окремого документу що с невiд'емною частиною цього ,Щоговору, в порядку, визначеному чинним
законодавством для оформлення електронних правочинiв.

7,2. Сторони визначили, що згiдно зi ст, 207 Щивiльного кодексу Украiни, TeKcToBi повiдомлення в електронному
вигrrsдi (KE-mail - повiдомлення> або KSMS - повiдомлення>), якi пов'язанi зi змiнами, доповненнrIми умов або

розiрванням цього ,Щоговору та надiсланi Кредитодавцем на номер мобiльного телефонного зв'язку або скриньку
електронноi пошти Позичальника, а також навпаки, вважаються такими, що вчиненi у письмовiй формi, е

вираженшIм волi кожноi Сторони, с прийнятими до вiдома Сторонами особисто та не вимаftlють будь-якого
додаткового письмового оформлення.

7.3. Позичальник мас право достроково розiрвати цей ,Щоговiр шляхом поверненIш Bcix отршаних ним кредитних
коштiв, оплати BapTocTi користуван}ш ними та погашенtul BcicТ кредитноi заборгованостi.

7.4. Якщо Позичальник не згоден зi змiною }мов кредитування, BiH мас право розiрвати Щоговiр, повiдомивши про

це Кредитодавця та повернувши йому в повному обсязi суми кредитноТ заборгованостi протягом 10 (лесяти)

к€Iлендарних днiв з дrш iнфоршryъання Позичальника про змiну умов кредитуванIuI.
7.5. ,Щоговiр може бути достроково розiрваний також i у випадках передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

8. IншI умови договору
8.1. Щей.Щоговiр скJIадено в 2 (двох) оригiнаlrьних примiрниках, у елекlронному виглядi украiЪською мовою, по

одному для кожноТ iз CTopiH, що мають однакову юридичну силу. За бажанням Позича.llьника, яке визначаеться у
його Особистому Кабiнетi або за письмовим запитом, Кредитодавцем на його адресу може бути надiсланий,Щоговiр
в паперовому виглядi.
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8.2. Позичальник пiдтверджуе, що отримав вiд Кредитодавця до укJIадення цього Договору iнформацiю, зазначену
в частинi лругiй cTaTTi 12 Закону УкраТни кПро фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових
послуг), в частинi лругiй cTaTTi l l Закону УкраТни кПро захист прав споживачiв>, cTaTTi 9 та частинi лругiй cTaTTi 12

Закону УкраiЪи <Про спох<ивче кредитуванIuI)), та визначенi у п.2,2.З. цього ,Щоговору.
Iнформацiя, що необхiдна для отрипdання Позичальником позики, у тоtr{у числi на умовах фiнансового кредиту, яка

передбачена ст.ст. 9, 12 Закону УкраiЪи <Про спохtlвче кредитування) та ст. 12 Закону УкраiЪи кПро фiнансовi
послуги та державне реryлювашuI ринкiв фiнансових послуг)), розмilцуеться Кредитодавцеп{ на свосму офiцiйному
Веб-сайтi, мiститься в Правrтrах та надасться Позичальнику у виглядi Паспорта кредиту, за формою згiдно ,Щолатку
}l! l до Правил,

8.З. Пiлписуючи даний .Щоговiр, Позичальник засвiдчуе, що:
8.З.l. ознайомлений, повнiстю розумiс та погоджуеться з yciMa умовами та змiстом ,Щоговору, Додаткiв до нього та

Правил i зобов'язуеться неухильно ik дотрlлr,rуватись;
8.3.2. iнформацiя надана Кредlтгодавцем забезпечуе правильне розумiння Позичальником cyTi фiнансовоI послуги

за цим ,Щоговором без нав'язування iT придбання; ,

8.3.3. надав згоду, усвiдомJIюючи ii правовi наслiдки, на використання електронного пiдпису iндlвiдуальнил,л
однор€lзовим iдентифiкатором в якостi аналога власнор)чного гliдпису;

8.3.4. надав згоду на передачу Кредитолавщо cBoix персонtlJIьних даних та ix обробку, в тому числi з метою оцiнки
фiнансового стану Позич€tльника та його спроможностi виконати зобов'язання за договором позики;

8.3.5. надав згоду на те, що Кредитодавець, з метою отримання iнформацii про фiнансовий стан Позича.пьника та
перевiрки його кредитноТ icTopii, мае право звертатись до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Позичальником дiловими,
професiйншr,rи, особистr.пuи, сiмейншttи або iншшии стосунками, а також Бюро кредитних iсторiй;

8.3,6. надав згоду на те, що у разi невиконанIuI або неналежного виконання зобов'язань rrеред Кредитодавцем за

цшrл,Щоговором, Кредитодавець мае право передати персональнi данi Позtлчальника TpeTiM особам (вкlпочаючи, але
не обмеNgпочись, Бюро цредитIIID( iсторiй, кредитним устаIIовам, колекторськшtл компанiям тощо) для захисry своiх
законних прав та irrгересiв;

8.3.7. мас згоду iншого з подружжя на укJIаденIrI цього Договору (в разi перебування в одруженому cTaHi);
8.3.8. адреса електронноТ пошти та номер мобiльного оператора, зазначенi у роздiлi 9 цього ,Щоговору, нulлежить

Позичальнику, i забезпеченi засобами захисту вiд достугry TpeTix осiб;
8.З.9. надав згоду на отриманIuI СМС повiдомлень з iнформацiсю Кредитодазця щодо укладенIuI та виконаншI

цього Щоговору.
8.4. Укладанням цього ,щоговору Сторони домовились що до rrравочину застосовуються положення Закону

УкраТни <Про електронну комерцiю>.

l. РЕКВIЗИТИ ТАПIДПИСИ CTOPIH

l КРЕДИТОДАВЕЦЬl, ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>

Адреса : 0 1 00 1 м. КиiЪ, вул. Есшtанадна бу а.З 4/2,
офiс18
еРПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити:
МФО: _
Рахунок: _
e-mail: _
Телефон:_

} .Щиректор:

(пIБ)

пIБ

Серiя паспорту _ Номер паспорту

Ресстрацiйний номер облiковоi картки lrлатника
податкiв
Адреса
e-mail
номер мобiльного телефоrry

позlrчальнrtк:

(пIБ)

I

м.п.
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,Щодаток ЛЬ 1

ло ,Щоговору про надання
кощтiв у rrозику, в тому числi на yluoBax

фiнансового кредиту за допо]uогою
iнфорплачiйно-телекомунiкацiйних систем
М- вiд

ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

1. Орiентовний графiк розрахункiв за кредитним договором Nч вiд

,Щата планового
LyМa кредиту поверненtul кредит)

(траншу) та сплати

(траншу), гривень "о"lт;;#.^
Нарахована сума

процентiв та iнших
платежiв, гривень

{

Всього до сцдати,

гривень

кредиту

(траншу)

грн. (у грошовому вираженнi) i включае в себе: цроцеIrти за користуванIuI кредитом 0/о вiд
суми кредиту (в процеrrтному вираженнi) або грн. (у грошовому вираженнi) та комiсiю за видачу
кредиту % вiд суми кредиту (в прочентному вираженнi) або грн.,
PearrbHa рiчна процентна ставка за договором становить %.

* Загальна BapTicTb кредиту та ре€tльна рiчна прочентна ставка за договором розраховуються вiдповiдно до
Методики, затвердженоi Розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйсrшое державне реryJIюванIuI у сферi
ринкiв фiнансових посJryг 20.0"l .2017 Ns З2З8 та зареестрованоi в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 16 сершrя 2017

року.
З, Загальна BapTicTb кредrтгу зазначена у цьому Графiку е орiентовною, яка може змirшоватися в залежностi вiд
строку користуванIuI Позичальником кредитними коштами.
4. Платежi (KoMicii) фiнансовlж установ через якi Позичальник здiйснrое погашенIuI кредиту та процентiв за
корист}ъанIilI кредитними коштами (якщо TaKi е), не входять до сукупноТ BapTocTi кредиту та сплачуються
Позичальником таким фiнансовлп,t установам окремо.
5. У випадку прострочення виконан}uI зобов'язань зi сплати платежiв згiдно даного Графiку розрахункiв
Позичальник несе цr,шiльно-правову вiдповiдальнiсть (згiдно частини 2 cTaTTi 625 Щивiльного кодексу УкраiЪи) у
виглядi сплати процентiв за користуваннrI кредитом за пiдвищеною ставкою, узгодженою Сторонами у гryнктi 1.2.

,Щоговору.

:-
a

I

Е
1

i
I

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНtСТЮ (ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ >

Адреса;01001 м. КиЪ, вул. Есгшrанадна буд.З4l2,
офiсl8
СЩРПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити:
МФо:
Рахунок: _
e-mail :_
Телефон:_
.Щиректор:

пIБ

Серiя паспорту _Номер паспорту
Виданий

Адреса
e-mail
номер мобiльного телефону

м.п.
(шБ)

позичальник:

(пIБ)
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я,

Додаток Ns 2

до ,Щоговору про надання
t<otllTiB у позику. в lо\,lу,tислi на ),мовах
фiнансового кредиту за допомогою
iнформачiйно-телекомунiкацiйних систем
м вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(надалiкКлiент>), акцептуванням цього документу надаю ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦГIОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАН[Я (БIЗНЕС КАПIТАЛ) (далi

"Товариство"), згоду на збiр, обробку та використанrrя iнформацii про мене (своТх персональних даних) з метою, у
порядку i на 1мовах, викJIадених в цiй Згодi. ,

1. Клiент дае згоду Товариству на обробку cBoix персон€lльних дан!D(, тобто вчиненIuI таких дiй: збiр,
систематизацiя, накопичеrrня, зберiгання, )дочнення (оновлення, змiну), використання, розповсюдженнrI (у тошry
числi передачу), знеособленIuI, блокуванIuI, знищеншI персон€lльних даних в насryпних цiлях:,/ виконацЕrI Кредитного,Щоговору;

/ пропозицii пролуктiв i посrryг Товариства;
/ наданIuI знижок i пiльгових }мов надання кредиту;
,/ обсrryговуванrul позиtI€tJIьникiв та осiб, що подають заявку на отримашuI кредиту (клiснтiв) ТоваРиСтва;
,/ просраншI посJryг Товариства.
,/ Захисry порушенI,D( прав Товариства
,/ Вiдсryшlення гIрав.вимоги за кредитними договорами -

r'' ЗагуIення TpeTix осiб з метою пoBepEeHIuI простроченоiзаборгованостi

2. Перелiк персонrlльнlD( даних, на обробку яких даеться згода:
,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ адреса ресстрацii i фактичного цроживанIuI;,/ мiсце народження;
,/ дата, мiсяць i piK народження;
,/ громамнство;
,/ фотографiя док},]l{ента, що посвiдчус особу (далi кПаспорт>);
,/ iдентифiкацiйний номер lrлатника податкiв;
,/ найлr,rенування та реквiзити роботодавця або навчального закJIаду;
./ номер мобiльного телефону;
,/ адреса електронноТ пошти;
,/ iнша iнформацй, що мiститься в документах, наданих Позичыtьником Товариству (далi - "персона.тlьнi

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

3. Обробка Персональних даних Товариством здiйсtповатиметься з метою виконаннrI укJIаденого Кредитного
Щоговору.

4. Обсяг та змiст Персональних даних, що пiдлягають обробцi Товариством визначаеться Товариством вiдповiдно
до вимог чинного законодtlвства УкраТни. Товариство здiйснюс збiр персональних даних в цiлях, зазначених вище.

5. Фактом використанIuI сайту Товариства та"/або Системи Клiент пiдтверджуе, що BiH як суб'ект персональпих
данI4( акцептуе та надас ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
кБIЗНЕС КАПIТАJI) згоду на обробку та використання своiХ Персональних даних беззастережно i без обмежень з
метою здiйснення статистиt{ного аналiзу. У процесi обробки Товариство мае lтраво передавати Персональнi данi
TpeTiM особам (вкrпочаючи, аJIе не обмеж}точись, юридшIним консультантам i колекторам), якщо це необхiдно дlя
досягненшI цiлей обробки та за умови дотримання такими третiми особами конфiденцiйностi та безпеки
Персональних даних.

6. Товариство здiйсrцоватиме обробку Персональних данLD( з використанням засобiв автоматизацii, а також без
використанIuI такю< засобiв.

7. Клiент обов'язуеться, при змiнi персональних даних протягом строку дii Кредитного ,Щоговору, надавати у
найкоротший TepMiH уточнеЕу iнформачiю. KpiM того, шляхом пiдписання цього документу Клiент надае свою згоду
на отримаЕшI будь-якшrл чином та у будь-який формi повiдомлення рекJIамного характеру з наданшI фiнансових
послуг (у r.u. у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), телефонного, електронного зв'язку,'паперового
носiя). Одночасно надае повну та добровiльЕу згоду на зверненIuI Товариством за iнформацiею про свiй фiнансовий
стан до TpeTix осiб, якi пов'язанi з ним родинншrли, особистr.пr,ли, дiловими, професiйними (у т.ч. труловlлrли) або
iншrшли стосунками у соцiальному буттi.

8. ,Щана згода на обробку персональнID( данlD( не обмежена TepMiHoM дii.
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9. Пiдтвердlкую, що, я проiнформований (а) про своТ права, як суб'екта Персональних даних, визначених Законом
Украihи <Про захист персональних данлD(), цiллю обробки даних i особах, яким TaKi данi передаються, а також про
той факт, tцо моТ Персональнi данi включенi до бази персонttльних даних кКлiенти>, власникоl\{ якоi е

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНIЯ кБIЗНЕС КАПIТАЛ>, у
зв'язк5/ з цим, я не потребую подальшого письмового iнформування lrро вказанi вище обставини.

10, Пiдтверлжую, що MeHi повiдошrлено про те, шо пiд обробкою моТх персонсtльних даних розумiеться будь-яка дiя
або сукупнiсть дiй, здiйсrпованrпс повнiстю або частково в iнформацiйнiй автоматизованiй системi таlабо в
картотеках персонatльнI,D( данIтх, якi пов'язанi зi збиранням, реестраuiею, накоrrиченнrlм, зберiганням, адаптуваннrIм,
змiною, вiдновленням, використанIuIм та поширенIuIм, знеособленням, знищеншIм вiдомостей про мене. MeHi
вiдомо, що Товариство прийняло на себе зобов'язанrrя щодо захисту моiх персон€tJIьних даних та вжива€ технiчних i
органiзацiйних заходiв щодо захисту таких персон€tJIьних данlD(.

ll. Надаю згоду на обробку персонЕtльнlD( даних (акцегlтую даний документ) з моменrу *лiпу на кнопцi'Я надаrо
згоду на обробку персональних даних" у Особистому Кабiнетi, доступ до якого здiйсшоеться за допомогою
унiкальноi пари Логiну Особистого Кабiнеry та Пароля Особистого Кабiнету.

,Щата

Клiснт
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,Щопаток Nэ З

до Правил наданця Kolrrlig у позику, в тому числi на умовах
фiнансового IФедиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОIVIПАНIЯ
(БIЗНЕС кАПIТАЛ),

Затвердженю< Загальнип,tи зборами Товариства
(протокол Ns 8 вiд 05 серпня 2019 року)

Нова редакцiя затверджена
Рiшенням Загальних зборiв Учасникiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ (БIЗНЕС
кАПIТАJI)
Протокол ЛЪ 8 вiд 05рерпня 2019 р.

ПРИМIРНИЙДОГОВIР
про надацня коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту

м. КиТв року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС
КАПIТАЛ), iдентифiкацiйний код юридичноi особи 40489610, Свiдоцтво Начкомфiнпослуг про реестрачiю
фiнансовоi установи серiя ФК Ns80l вiд 01.09.2016 р., мiсцезнаходженшI: м. КиiЪ, вул, Еспланадна, буд 3412 офiс 18,

в особi Щиректора (ПIБ), який дiе на пiдставi Стаryту (надалi iменуеться

"Кредитодавець") з однiеТ сторони, та

(вказати наfu,rенуванrrя, мiсцезнаходженшI та реквiзити сторони або ПIБ фiзичноi особи, серiя та номер паспорта,
Kra,r i коли виданий, адреса) (нада;ri iменусться "Позичальник") в особi

(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)

що дiе на пiдставi
(вказати: статуту, довiреностi, положення тощо)

з другоi сторони, що Тх надалi разом iMeHoBaHo "Сторони", уклали цей ,Щоговiр цро надання коштЬ у позику, в тому
числi на умовах фiнансового кредиту (надалi iменуеться "Щоговiр") цро нижченаведене.

1. прЕдмЕтдоговору
1.1. Кредитодавець зобов'язуеться надати Позичальнику кредит у cyмi гривень на

засадах cTpoKoBocTi, зворотностi, цiльового характеру використанIuI, п;rатностi та забезпеченостi, а Позичальник
зобов'язуеться повернути Кредит та сплатити проценти за користуваннrI кредитом на умовах, визначених цим

,Щоговором,
1.2. Сlша кредиту використовусться на цiлi:

2. строки в договорI
2,1. Кредит надасться строком на (__-_--_______-*J фактичних (мiсяцiв або днiв), початком

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

вiд дати пiдписання цього ,Щоговору.
2.3. Позича;rьник зобов'язусться повернути кредит та сlrлатити цроценти за користуваншI кредитом до

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

безготiвкового перерахування с}ми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заявi. Ненадання
Позичальником реквiзитiв свого рахунку в банку (надання реквiзитiв з rrомилками) або неявка Позичальника за
отриманням кредиту готiвкою через касу Кредитодавця (чи ухилення iншим способом вiд отрлшланлrя кредиту), а

також невиконаннrI Позичальником зобовОязаннrI щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1,5. lього
,Щоговору (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою таlабо порукою), звiльняе Кредитодавця вiд вiдповiдальностi
за порушешuI зобов'язання, передбаченоrо п.2.2. цього Щоговору.

2.5. Щатою отриманIuI кредиту вважаеться дата видачi Позичальнику сумиJкредиry готiвкою через касу
Кредитодавця, а при безготiвковrц розрахунках - дата списаннrI вiдповiдноТ суЙи з рахунку Кредитодавця.
вищезазцачена дата отримання кредиту зазначасться у Графiку розрахункiвl що € Додатком до цього Щоговору.

2.6, Щатою повернення (погашення) кредиту так само як i датою сrrлати процентiв вважаеться дата
оформленtrя Кредитодавцем прибуткових касових орлерiв на отршrланi суми, а при безготiвковID( розрахунках - дата
зарахраш{я коштiв на рахунок Кредитодавця.
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3. ПЛЛТА ЗА КОРИСТУВЛННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
3.1. Плата за користування кредитом (пропенти) становить _% рiчних вiд суми кредиту за кожен день

користування кредитом, що становить LJ гривень, Проценти нараховуються за фактичне число календарних
днiв користування IФедитом за викJIюченIuIм дшI отримання кредиту.

З.2. ГIлата за користування кредитом (проценти) е фiксованою та незмiнною протягом усього строку лii
цього ,Щоговору.

3,3. НарахраншI цроцентiв за цшlл ,ЩоговорЬпл здiйсtшосться з }paxyBaHIuIM числа днiв у к€uIендарному роui
(вшiiдних, святковlD( та неробочш< днiв вк.пtочно). Кiлькiсть днiв у роцi прийrлаеться за 365 (366).

3.4. Сторони домовипись, що погашеншI кредиту та процентiв за користуванIuI кредитом здiйсrповатrшеться
згiдно графiка платежiв, що е Додатком до цього ,Щоговору.

3.5. Вiдповiдно до вимог п. 9) ч,1 ст.12 Закону УкраiЪи кПро споживче кредитуваннrI)), реальна рiчна
ЦРОЦентна сТаВка та Загальна BapTicTb кредиту для Позичальника на дату укладенrUI цього ,Щоговору, а також, yci
ПриtryЩенш{, використанi для обчислення такоГставки, зазначенi в Графiку розрахункiв, що е,Щодатком до цього
,Щоговору. Розмiр реальноГрiчноГrrроцентноi ставки не залежить вiд способу надання кредиту. Обчислення реальноГ
рiчноГ прочентноТ ставки та загальноi BapTocTi кредиту базуеться на rтрипущеннi, що цей Щоговiр зЕ}лишаеться
дiЙснrлr,t цротягом строку кредиту та що Кредитодtlвець i Позичальник виконають своТ обов'язки на р{овах та у
строки, вIтзначенi в цьому,Щоговорi.

3.6. Якщо дата здiйснешul черговID( платежiв згiдно графiка платежiв припадас на вrтхiдний (святковий,
неробочиЙ) день, то здiйснення гшатежiв вiдбуваеться на наступЕий за вихiдними (святковrлr,rи, неробочими) дняrли
робочий день Кредитодавця i це не вважасться порушенIuIм графiка шtатежiв.

3.6. ПогашеннrI кредиту та rrроцентiв за користування кредитом вiдбуваеться в такому порядку:
ПершочергоВо проценти, а в наступну черry - сума кредиту. У разi недостатностi суми здiйсненого шIатежу для
ВиконанIUI зобов'язання за цим Щоговором про споживчиЙ кредит у повному обсязi ця сума погашае вимоги
Кредитодавця у такiй черговостi:

1) у першу черry сплачуються прострочена до пoBepHeHIuI сума кредиту цl простроченi проценти за
корисýвання кредитом;

2) у друry чергу сIIJIач}.ються сума кредLIту та цроценти за користуваннrI кредитом;
3) у третю черry сплачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до Lъого ,Щоговору.
З.8. ПростроченIuI сIIпати кредиту таlабо процентiв за користуванIuI кредитом (згiдно графiка шlатежiв) не

ЗУпишIе HapaxyBaHHrI процентiв, KpiM випадку приЙняття окремого рiшенrrя про це Кредитодавцем,
З.9. Позичальник цроводить погашеншI кредиту та процентiв за користуваннrI кредитом через касу

КреДитодавця за ii мiсцезнаходженшIм у вiдповiднi робочi днi та години або шляхом безготiвкового перерахування
сУМи кредиту та процентiв за користуваннr{ кредитом на рахунок Кредитодавця, визначениЙ роздiлом l1 цього
Щоговору.

3.10. Bci розрахунки мiж Сторонами ведуться викJIючно в нацiоцальнiй валютi УкраiЪи.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов'язання Позичальника щодо своечасного повернення кредиту та сплати процентiв за користуванIuI

кредитом забезпечуеться (засmавою mа/або поwкою mq/або iHtцtл,lu вudалlu забезпечення , не
забороненi законоdавсmвом) всiм нЕlлежним Позичальнику на правi власностi майном та коштами, на якi згiдно
чинного законодавства УкраТни може бути звернено стягнення.

4.2. Вiдповiдальнiсть за оформлення забезпеченIIJI кредиту у вiдповiдностi до вргмог чинного законодавства
та Bci витрати, пов'язанi з таким оформленням, покJIадаються на Позичальника (якщо зобов'язання забезпечуеться
застtlвою таlабо порукою).

4.3, Позшrа-тrьник пiдтверджуе, що майно, якиtu здiйсtловатиметься забезпечення виконанIuI зобов'язання за
цшr,r,Щоговором належить Йому (Позичальнику) на правi власцостi, не обмежене в обiry, пiд заставою у TpeTix осiб не
перебувае.

4.4. На перiод дiТ цього ,Щоговору та до моменту повного виконаннrI зобов'язань, Позичальник
зобов'язуеться без погодження з Кредитодавцем не здiйсrповати дiй, направлених на вiдчуження особистого
ру(омого чи нерухомого майна.

5.IHшI прАвА тА оБов,язки cToPIH
5, L Позuчqльнuк крiлl обов'язкiв, переdбаченлlх вuulезазначенllJwu пункmаlvlu цьоео,Щоzовору, зобов'жанuй:
5.1.1. Використати кредит за rтризначеншIм.
5.1.2. Надавати Кредитодавtцо Bci необхiднi документи дtя здiйснення перевiрки цiльового використаннrI

кредиту.
5.1.З. Вчасно здiйсrшовати гшатежi щодо погашенIuI кредиту i процентiв, HapaxoBaнlD( за користуванIuI

кредитом, вiдповiдно до графiка п.irатежiв.
5.1.4. Письмово повiдомляти Кредитодавця про змiни мiсця rтроживаннrl, роботи, KoHTaKTHID( телефонЬ,

прiзвища або iм'я та iншi обставини, що здатнi вIIлинути на виконання зобов'язань CTopiH за цим Щоговором, в 30
денний строк з моменту iх виникненця,

5.1.5. Ушrасти договiр щодо забезпеченнrI виконаннrI зобов'язання Позичальrшком перед Кредитодавцем за
цr,шr,t ,Щоговором (якщо зобов'язанtш забезпечусться заставою таlабо порукою) якщо, забезпеченшI Ъобов'язання
пiдля гас оформленrшо oкpeмlil\.{ договором.

5.1.6. Огшатити TpeTiM особам за свiй рахунок пов'язанi з виконанIuIм цього ,Щоговору можливi витрати, а
саме: оцiнку предметiв застави, державне мито, нотарiальнi послуги, cTpaxoBi платежi.

5.1.7. У випадку простроченнrI спIIати частини або BcieT с}ми кредиту сIIлатити HapaxoBaHi цроценти за
користуванIUI кредитом виходячи з фактичного строку корист}ъанIu кредитом, включаючи день погашення.
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5.2. Позuчальнllк Jyrae право:
5.2.1. Щостроково повернути кредит повнiстю або частково та сплатити проценти за користування кредитом

виходя!Iи з фактичного зчtлишку i строку користуванtfi кредитом, вкJIючаючи день погашення.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмови1\{ кJIопотанням цро перенесення cTpoKiB платехtiв (шовернення

кредиту таlабо сплати процентiв) у разi виникненнrI тимчасових фiнансових або iнrцих ускладнеЕь з незалежнtл< вiд
Позичальника [риtIин.

5.2.3. Протягом чотирнадцяти кitлендарних днiв з моменту укладення цього ,Щоговору вiдмовитися вiд
,Щоговору без пояснення цриtIиIr в порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закону УкраТtти ,,Про споживче
кредиryвання"

5.2.4. ГIро HaMip вiдмовитися вiд цього ,Щоговору Позичальник повiдомляс Кредитодавця у письмовiй

формi у паперовому виглядi до зaKiIгIeHIuI строку, встановленого п.5.2.3. цього Договору. Якщо Позичальник подае
повiдомлення не особисто, воно мае бути засвiдчене нотарiально або подане i пiдписане цредставником за наявностi
довiреностi на вчинеЕIuI такш< дiй.

5.2.5, Протягом семи кtlлендарних днiв з дати подання письмового повiдомленняlгtро вiдмову вiд цього
,Щоговору Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавщо грошовi кошти, одержанi згiдно з цим Договором, та
сIIлатити цроценти за перiод з дIя одержання коштiв до дня iх повернення за ставкою, встановленою ,Щоговором.

5,2.6. Вшuагати вiд Кредитодавця здiйснити кориryвання гшtатежiв Позичальника на с}му вже здiйснених
ним виIIлат за умови реалiзацii Позичальником cBoix прав споживача, визначених cTaTTi 16 Закону Украihи ,,Про
споживче кредитуванIuI", стосовно придбаного в кредит за цим Щоговором товару (роботи, посrryги).

5,3, Креdumоdавець Kpilw обов'жкiв, переdбаченuх вul,l,|езазначенuлtu пунклпсl/у,u цьоео,Щоеовору, зобов'язqнuЙ:
5.З.1. Письмово повiдомляти Позичальника про змiну мiсцезнаходженнrl а також iнших вiдомостей,

зазначенLD( у роздiлi 1 1 rього Щоговору цротягом З0 календарнlтх днiв з моменту ik виникнення
5.З.2,У разi письмового зверненrrя Позичальника щодо перенесеннrI cTpoKiB гшатежiв (повернення кредиту

таlабо сшlати процентiв) у зв'язку з виникненIuIм тимчасовID( фiнансових або iншю< ускладнень розгJuIЕути таке
зверненIuI протягом 3 календарних днiв та дати чiтку i однозначЕу вiдповiдь, У бупь-якому випадку перенесеннrI
cTpoKiB шrатежiв (повернення кредиту та/або сплати процентiв) оформляеться додатковим договором.

5.3.3, Надати Позичальнику додаткову iнформачiю про:
- фiнансову посJý/гу, що пропонуеться надати Позичальнику, iз зазначенIuIм BapTocTi цiеi послуги для

Позичальника;
- )rмови наданнrI додатковpD( фiнансових послуг та ix BapTicTb;
- порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзи,lноi особи в результатi отриманшI фiнансовот послуги;
-" правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового

rтрипинешul надаш{rI фiнансовоi посJryги;
- механiзм захисту Кредитодацем прав споживачiв та порядок уреryлювання спiрншr питань, що

виникають у процесi надання фiнансовоi IIослуги;
- реквiзити органу, який здiйстшос державне реryлювання ринкiв фiнансових посJryг (алреса, номер

телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;
- розмiр винагороди фiнансовоi установи у разi, коли вона пропонуе фiнансовi послуги, що надаються

iншrдuи фiнансовими установами.
- Iншу iнформаiю, передбачену Законом Украihи кПро споживче кредитування))

5.4. Креdumоdавець мае право:
5.4.1, Вшлагати вiд Поiичальника виконання ним }мов цього,Щоговору.
5.4.2. Вшrцагати вiд Позичальника укJIаденн;I договору щодо забезпечення виконанIи зобов'язанrrя

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

5.4.3. Вшчrагати дострокового повернення цредиту та сплати процентiв за весь фактичний строк
користуванIuI кредитом у випадку наявностi хоча б однiсi iз з€ц}начених обставин:

а) використання Позичальником кредиту не за призначенIrям;
б) затршлання сшIати Позичальником частини кредиту та/або процентiв за користуваннrI 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 забезпеченIuI кредиту

(якщо зобов'язанIш забезпечуеться заставою таlабо порукою);
5.5. Yci права та обов'язки Позичальника щодо цього Щоговору можуть за згодою Кредитодавця перейти до

TpeTboi особи.
5.6. У випадку cMepTi Позртчальника, що настуtIила до закirтчентlя строку дiТ цього Щоговору, Bci права i

обов'язки щодо цього Щоговору переходять до його спадкосмцiв та\або покJIадаються на поруIителiв за iх згодою,
вiдповiдно до договору поруки.

б. ЗАСТЕРЕЖЕНIIЯ ПОЗИtIАЛЬНИКА ЩОДО ДIЙСНОСТI УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. При укладаннi цього Договору Позичальник пiдтверджуе що:
1) BiH с повнiстю дiездатним та щодо нього немас рiшень сулiв (якi набрали законноi сили та не cKacoBaHi

iншрпчrи рiшеннями) про обмеження його у дiездатностi чи визнання недiездатним, а також йому невiдомо про

розгляд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиrшлення е вiльнrдrл та вiдповiдас його внутрiшнiй волi;
3) BiH не перебувас пiд вгшtивом тяжкоi дJuI нього обставини, що змушуе його укласти цей Щоговiр;
4) BiH чiтко усвiдомлюе Bci умови цього ,Щоговору та не перебувае пiд BпltlBoM помиIIки чи обману;
5) BiH вважае умови цього Договору вигiдними дrя себе, мас згоду iншого з подружжя на укJIаденшI цього

,Щоговору (в разi перебування в одруженому cTaHi);

з0



6) документи, наданi iM для отримання кредиту е достовiрними та вiдображають його реальний фiнансовий стан
на дату наданшI документiв;

7) майно, яким забезпечуеться виконаЕнrI зобов'язання за цим ,Щоговором нilJIеItить йому на правi власностi, не

обмеяtене в обiry (оборотi) та пiд заставою не перебувае.
8) Позичыrьник пiдтверджуе, що змiст частини третьоi cTaTTi 9 Закону УкраТни ,,Про споживче кредитування"

йому вiдомий, а Кредитодавець повiдомив Позича.пьнику у письмовiй формi зазначецу у вказанiй норплi закошу
iнформацiю.

9) Отрипrав в письмовiй формi вiд Кредитодавця до укJIадення Щоговору iнформацiю, вказану в частинi другiй
cTaTTi 12 Закону Украiни,,Про фiнансовi посrryги та державне реryлюванIuI ринкiв фiнансових посJryг";

10) Iнформацiя надана Кредиодавцем з дотриманIuIм вимог законодавства про захист прав споживачiв та ЗУ
,,Про споживче кредитування" та забезпечуе правильне розумiння Позичальником cyTi фiнансовоi послуги без

нав'язування Ti придбання.
7. ВЦПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH

7.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушеншI умов цього Щоговору згiдно,чинного законодавства
УкраiЪи.

7.2. ПорушешuIм }ъ{ов цього Договору е його невиконанIuI або неналежне виконаннrI, тобто виконаншI з

порушенIuIм )rMoB, визначених змiстом цього,Щоговору.
7.3. У разi невиконанIи або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згiдно цього ,Щоговору,

винна Сторона вiдшкодовуе iншiй CTopoHi завданi цtлrл збитки, вкJIючаючи уtryщешу вигоду.
7,4. У разi порушення Позичальником вимог п.4.4. цього .Щоговору, Кредtlтодавець мае право зверн},тися з

позовом до суду ttро визнаншI правочину недiйсншл.

8. вирIшЕнIля спорIв
8.1. Yci спори, що виникають з цього Щоговору або пов'язанi iз ншrл, вирiшуються шляхом

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

вiдповiдно до чинного законодавства Украiни:
8.2.1. Позови до фiзичноi особи пред'явJuIються в суд за заресстрованим у встановленому законом порядку

мiсцем Ti проживання або за зареестрованим у встановленому законом порядку мiсцем i'i перебування;
8.2.2. Позови до юридиtlншr осiб пред'являються в суд за iiHiM мiсцезнаходжеЕIuIм.

9. ПОРЯДОК ЗМIН I ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Внесення змiн до цього Договору оформ.rпо€ться шuIяхом пiдписання Сторонами додаткових договорiв.
9.2. Позичальник мае право достроково розiрвати цей Щоговiр лише за умови дострокового повернешuI

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

п. 5.4.3, цього Щоговору.
9.4. ,Щiя цього ,Щоговору припиIuIеться:
9,4.1. Пiсля повного виконання Сторонами власних обов'язкiв згiдно uього,Щоговору;
9.4,2.У випадку набрання чинностi ухвi}ли або рiшення суду про приtIинення дii цього ,Щоговору;
9.4,З. У випадку дострокового розiрвання цього Договору в порядку, визначеному п.п, 9.2,, 9.З. цього

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

пiд час дiТ договору (вiдповiдно до ст.631 ЩК Украiни).

10.IншIумови
10.1. Щей,Щоговiр скJIадено в 2 приruiрниках, по одному для кожноi iз CTopiH, що мають однакову юридичЕу

сшrу.
l0.2. Щей Щоговiр вступае в clllry пiсля його пiдписанrrя його Сторонами та передачi суми позики (крелиц)

позиtIальнику та дiе до повного виконаннrI Сторонами власних обов'язкiв за цим,Щоговором.
l0.З.Змiст даного договору, а також вiдомостi про фiнансовi операцii, цроведених вiдповiдно до даного

договору, визнаються сторонzl},Iи конфiденцiйними та не пiдtягають розгоJIошенrшо без згоди обох CTopiH, за
виIuIтком випадкiв, передбачених чинним законодавством Украihи.

10.4. Пiдписанням цього Договоруо Позичальник пiдтверджус та :

- надас згоду на обробку, зберiгання та використання iнформацi'i про нього у зв'язку iз укладенням та
виконанням цього Договору на пiдставi ст. 8 ЗУ <<Про захист персональних даних>;

- надае згоду на обробку, зберiганлrя, використанIuI та передачу Кредитодавцем будь-яких персональнlD(

данID( та конфiденцiйноi iнформацii стосовно себе TpeTiM особам з метою 1)захисry порушених прав Кредитодавця;
2)вiдсryпленшI прав вимоги за цим ,Щоговором; 3)заlryченrrя до взаемовiдносин TpeTix осiб (юридичних радникiв,
коллекторiв, оцirповачiв, HoTapiyciB, а.щокатiв, банкiв, rтравоохоронних органiв тощо) 4)органам державноТ влади -
за iх запитом.

- iз iнформацiею, передбаченою у ст. 11 ЗУ <<про захист прав споживачЬ>>, а також передбаченою
статтею 9 Закону УкраiЪи <<Про споживче кредитувацня) ознайомлений. Iнформацiя, надана Кр€дитодавцем
з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачiв та забезпечус правильне розумiння
Позичальником cyTi фiнансовоi послуги без нав'язуванця iT придбання.

10.5 Що правовiдносин, пов'язаних з укJIаданIrIм та виконанням цього ,Щоговору застосовусться строк
позовноi давностi трlшалiстю у З (три) роки та може бути збiльшений за домовленiстю CTopiH.
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10.6. Пiсля пiдписання цього Щоговору Bci попереднi переговори за ним, листуванIuI, попереднi договори,
протоколи про намiри та буль-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з питань, Iцо так чи iнакше
стосуються цього ,Щоговору, втрачають юридIцну силу.

10.7. Щей договiр регулюсться чинним законодавством УкраiЪи, а також Правилаrrли про порядок надання
коlдтiв у позику, в ToI\{y числi на р{овах фiнансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБN{ЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI (БIЗНЕС КАПIТАЛ) .

11. пцтвЕрджЕння
Пiдтвердження, що Позича-rrьник ознайомлений з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону УкраiЪи <Про фiнансовi посJryги та
Державне реryJIюванIUI ринкiв фiнансовtо< посJryг), Правилами про порядок наданIUI коштiв у позику, в тому числi
на yl\лoBax фiнансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА
КОМПАНUI КБIЗНЕС КАПIТАЛD 

щозичаJIьниф 
'

12. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH:

Один екземг1,1lяр ,Щоговору, а також iнформацiю, визначеЕу у п.п.8-10 cT.6.1. ,Щоговору, та iнформацiю щодо реальноТ
рiчноТ процентноi ставки згiдно п. 9) ч. l ст. 1 2 Закону Украiни кПро споживче кредитуванtul), отримав:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВЦПОВЦАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
(БIЗнЕс кАПIТАЛ)

Адреса: 0100l м. КиiЪ, вул. Еспланалнабул,.34D, офiсl8
е,ЩПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити: _
МФО: _
Рахунок: _
e-mall : _
Телефон:_

Щиректор:

ПОЗИЧАЛЬНИК

(найменування,)

(мiсцезнаходженIuI, адреса)

(реквiзити)

{иректор

(шБ) (____,___-J
м.п. м.п.

J.!.
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ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

1. Орiентовний графiк розрахункiв за кредитним договором ЛЪ

.Щолаток Nч l
до договору про наданшI
коштiв у позику, в Toll{y числi на уNловах

фiнансового кредиту
Ns_ uiд

вlд

flaTa вилачi ,Щата п_ланового
Сума кредиту

: КР€ЩИТУ tlОВеРНеННЯ КРеДИТУ
..(тpaншу),гpиBеHь0o"1'|]-]-1_::"-'НаpаxoвaнaсyмaBсьoгoДoсПЛaти'

(траншу) . процентiв процентiв, гривень гривень

: Разом: 
:

2. Зага.пьна BapTicTb кредиту становить % вiд суми кредиту (в прочентному вираженнi) або
грн. (у грошовому вираженнi) i включас в себе: проценти за користування кредитом Оh

вiдсуми кредиту (в процентному вираженнi) або
Реальна рiчна процентна ставка за договором становить

грн. (у грошовому вираженнi).
о//оJ.

4. Загальна BapTicTb кредиту та реzIльна рiчна процентна ставка за договором розраховlтоться вiдповiдно до
Методики, затвердженоТ Розпорядженням НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе державЕе реryлюванIuI у сферi

ринкiв фiнансовлос посJryг 20,0'7.2017 Ng З238 та зареестрованоi в MiHicTepcTBi юстицii Украihи 16 серпня 2017

року.
5. Загальна BapTicTb кредиту зtшначена у цьому Графiку е орiснтовною, яка може змirцоватися в залежностi вiд

строку користуванIuI Позичальником кредитними коштами.
6. ГIлатежi (KoMicii) фiнансових установ через якi Позичальник здiйснюе погашенIuI кредиту та гrроцентiв за

користуванIш кредитними коштами (якщо TaKi е), не входять до сукупноi BapTocTi кредиту та сппачуються
Позичальником таким фiнансовим установам окремо.

7. У випадку простроченFuI виконання зобов'язань зi сплати платежiв згiдно даного Графiку розрахункiв
Позичальник несе цивiльно-гIравову вiдповiдальнiсть вiдповiдно до умов договору та чинного законодавства.

Р''ЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИС_Ц CTOPIH
l
ý

s
1

1

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮ . пrв
ВIДПОВЦАJIЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА i -коМПАнIя (БIЗнЕС кАПIТАЛ) i

l
.t

_|

,й

Адреса : 0 l 00 1 м. КиiЪ, вул. Есгшrанадна бу л,.З4l2,
офiсl8
СЩРПОУ:404896l0
Банкiвськi реквiзити:
МФо:
Pu*u"*,
e-mail:_
Телефон:_

Щиректор:

Серiя паспорry Номер паспорту
Виданий

Алреса
e-mail
номер мобiльного телефону

м.п.
(шБ)

позичальник:

(шБ)

JJ



,Щолаток Nч 2

до договору про надання
коrцтiв у позику, в тому числi ца умовах
фiнансового кредиту

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(надалiкКлiент>), акцептуванIuIм цього док)меt{ту надаю ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ> (далi

"Товариство"), згоду на збiр, обробку та використання iнформацii про мене (своТх персонЕIльних даних) з метою, у
порядку i на умовах, викJIадених в цiй Згодi,
1. Клiент дае згоду Товариству на обробку cBoix персонtlльних даних, тобто вчинанIuI таких дiй: збiр,
систематизацiя, накоплтчення, зберiгання, уточнентш (оновлення, змiну), використання, розповсюдженшI (у тошry

числi передачу), знеособлення, блокуванtш, знищеншI персонilльних даних в наступних цiлях:
,/ виконанIuI Кредитного,ЩоговорУ;
,/ пропозицiт продуктiв i посrryг Товариства;
,/ наданнrI знижок i пiльгових умов наданшI кредиту;
,/ обслуговуваншI позиЕIЕlльникiв та осiб, що подtlють зtulвку на отриманнrI кредитУ (клiентiв) ТОваРИСТВа;
,/ пpocyвaнIu{ посJryг Товариства.
,/ Захисту порушених прав Товариства
,/ Вiдсryrr,ченrrя пр€lв вимоги за кредитними договорами,/ Защ"rенrrя TpeTix осiб з метою поверненIш простроченоi заборгованостi

2. Перелiк персонrtльнID( даних, на обробку яких даеться згода:
/' гrрiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ адреса ресстрацii i фактичного цроживаннJI;,/ мiсце народження;
,/ дата, мiсяць i piK народження;
,/ громадянство;
,/ фотографiя докр{ента, що посвiдчуе особу (лалi кПаспоро);
,/ iлентифiкацiйний номер платника податкiв;
/ наforлеrтування та реквiзити роботодавця або навчального закJIаду;
,/ номер мобiльного телефону;
,/ ад)еса електронноТ пошти;
./ iнша iнформацiя, що мiститься в документах, наданих Позичаltьником Товариству (да;ri - "персональнi

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

3. Обробка Персональних данш( Товариством здiйсшоватртlиеться з метою виконанIш укJ]аденого Кредитного

Щоговору.
4. Обсяг та змiст Персональних даних, що пiдлягають обробui Товариством визначаеться Товариством вiдповiдно
до вимог чинного законодавства УкраiЪи. Товариство здiйснюе збiр персона.пьних даних в цiлях, зазначеЕих вище.
5. Товариство здiйсrповатиме обробку Персональних даних з використаннrIм засобiв автоматизацiТ, а також без
використанIuI такш< засобiв.
6. Клiслrг обов'язуеться, цри змiнi персонtшьних даних цротягом строку дii Кредитного ,Щоговору, надавати у
найкоротший TepMiH уtочнену iнформацiю. KpiM того, шIляхом пiдписання цього докуменry Клiсшг надае свою згоду
Ira отриманшI будь-яким чином та у буль-який формi повiдомленлrя рекJIамного характеру з наданшI фiнансових
послуг (у т.ч. у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), телефонного, електронного зв'язку, паперового
носiя). Одночасно надае повIrу та добровiльну згоду на зверненшI Товариством за iнформацiею про свiй фiнансовий
стан до TpeTix осiб, якi пов'язанi з ним родинншr,tи, особистими, дiловими, професiйншли (у т.ч. трудовими) або
iншшrли стосунками у соцiальному буттi.
7. Щава згода на обробку пepcoH€tJIbHID( даних не обмежена TepMiHoM дii.
8. Пiдтвердж)ло, що, я проiнформований (а) гrро своi права, як суб'екта Персональних даних, визначених Законом
Украiни кПро захист персон€tпьних даних), чiлlшо обробки даних i особах, яким TaKi данi передаються, а також rтро

той факт, що моТ Персональнi данi вкlпоченi до бази персональних даних <Клiенти>, власником якоТ е

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIМЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ>, у
зв'язку з цим, я не потребую подttJIьшого письмового iнформування про вказанi вище обставини.
9. Пiдтвердхqrю, що MeHi повiдомлено цро те, шо пiд обробкою Moik персонtшьних данrтх розумiеться будь-яка дiя
або сукупнiсть дiй, здiйсrпованих повнiстю або частково в iнформацiйнiй автоматизованiй системi таlабо в

картотеках персональнLD( даних, якi пов'язанi зi збиранням, реестрацiею, накопиченнrIм, зберiганням, адаптуванIuIм,
змiною, вiдновленrrям, використанIuIм та поширенIuIм, знеособленням, знищеннrIм вiдомостей про мене. MeHi
вiдомо, що Товариство прийняло на себе зобов'язання щодо захисту Moix персонIUIьнIФ( даних та вжива€ технiчних i
органiзацiйнш< заходiв щодо захисту таких персонаJIьних данID(.

.Щата

Клiент
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