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Кредитодавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНtЯ
(БIЗНЕС КАПIТАЛ) (Свiдоцтво Нацкомфiнпослуг про реестрацiю фiнансовоi установи серiя
ФК Ns801 вiд 01.09.2016 р,, мiсцезнаходженIлrI: м. КиiЪ, вул.Еспланадна, буд 3412 офiс 18), в
особi ,Щиректора
сторони, та

(ПIБ), який дiс на пiдставi Стаryry, з однiеi

ресстрацlинии номер облiковоi картки платника
з iншоi сторони,

рtlзом по тексту - кСторони>, перебуваючи у повнiй свiдомостi, розумiючи значення cBoix дiц кер}'ючись нормами

цивiльного законодавства УкраТни з }paxyBaHIuIM особливостей вчинення електронних правочинiв, використовуючи
визначеннrI TepMiHiB, що передбаченi Правилами надання коштiв у позику, в тому числi на }мовах фiнансового
кредиту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ), уклали цей

,Щоговiр цро наданнlI коштiв у позику, в тому числi на р{овах фiнансового кредиту за допомогою iнформацiйно-
телекомунiкацiйних систем (далi - <,Щоговiр> або "Кредитний договiр") про наступне.

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

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

умовах cTpoKoBocTi, зворотностi, платностi, а Позичальник зобов'язуеться повернути кредит та сIшатити цроценти за
користуванIш кредитом не пiзнiше строку, визначеного в гryнктi 1.4 цього ,Щоговору. Тип кредиry - фiнансовий
кредит. Кредит надаеться на споживчi цiлi, використання кредитних коштiв з iншою метою заборонено.

1.2. Сторони погодили наступну процентну ставку за користуванIuI цредитом:
%о вiд сlми кредиту за кожний день користуванIц кредитом у межах строку, визначеного в п.1.4 цього

,Щоговору;
- _'/, вiд сlъли несвосчасно поверЕутого кредIтry, за кожниЙ день користрашrrl грошовими коштами

протягом трrццяти кчlлендарних днЬ, з першого днrI, наступного понад строк, зазначений у гryнктi 1.4 цього

Щоговору (з ypaxyBaHIuIM пролонгацiТ строку дii Щоговору). lИ цроцентна ставка визначена сторонами та
сплачуеться Позичальником вiдповiдно до положень ч. 2 ст.625, ст. 1048 Щlшiльного кодексу УкраТни.

- _'/, вiд суми несвоечасно повернутого кредиту за кожниЙ день користраншI грошовими коштами,
починаючи з 31 (трилuять першого) дIuI, понад строк, зазначений у гryнктi 1.4 цього,Щоговору (з урахуванням
пролонгацii строку дiТ Щоговору). Ця rтроцентна ставка визначена сторонами та сплачуеться Позичальником
вiдповiдно до положень ч. 2 ст. 625, ст. 1048 Щшiльного кодексу Украiни.

Процентна ставка е фiксованою, порядок Тt'обчислення та сплати визначаеться у роздiлi 3 даного ЩоговорУ.
Загальна BapTicTb кредиту, у тому числi у грошовому виразi, а також розмiр реальноТ рiчноi процентноi ставки
визначаеться у Графiку розрахункiв, який е невiд'емною частиною цього Договору. Обчислення реальноГ рiчноГ
процентноГ ставки та загальноГ BapTocTi кредиту базусться на приtryщеннi, що uей ,Щоговiр залишаеться дiйсrпшl
протягом строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник виконtlють своТ обов'язки на }']![овах та У строки,
визначенi в цьому Щоговорi.

1.3. Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 640 Щивiльного кодексу Украiни, договiр е укJIаденим з моменту
одержаннrI Кредитодавцем вiдповiдi про прийняття цiеi пропозиttiТ (акцепту) Позичальником за llроцед}рою,
встановлоною Правилами надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту



ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ),
визначеною для укпадання договорiв за допомогою iнфорп,rацiйно-телекомупiкацiйних систем (надалi за текстоN,{ -
Правила).

1.4, Строк надання кредиту та строк дii договору становить днiв. ldей ,Щоговiр дiе до повного викQнання
Позичальником cBoix зобов'язань за ,Щоговором. Закiнчення строку дiТ цього ,Щоговору не звiльняс Сторопи вiд
вiдповiдалькостi за порушення )д\лов, яке маrrо п,tiсце пiд час дii flоговору та не припиняе нарахуванIrя
Кредитодавцеп,t процентiв за користуванIuI кредитом. Строк наданшI кредиту MorKe бути подовжений в порядку та на

умовах, визначених шим,Щоговором.
1.5. Позичальник мае право через Особистий Кабiнет iнiцiювати цродовження строку надання кредиту та

пролонграти дiю цього ,Щоговору, скориставшись одним з BapiaHTiB процед}ри пролонгацii дii Щоговору,
визначеших у пунктi 2.12 роздiлу 2 Правил. У такому разi наданrrя кредиту продовжуетъся на умовах i на строк ,

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

що е невiд'емною частиною цього.Щоговору. ,

1.7. Позичальник пiдтверджус, що BiH ознайомлений, повнiстю розуплiе, погоджуетъся i зобов'язуеться неухильно
дотримуватись Правил, якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Товариства та с невiд'смною частиною цього Щоговору.

1.8. УкладаншI цього,Щоговору не потребуе укладання iнших договорiв щодо додаткових чи супlтнiх посд}т TpeTix
осiб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

1.9. За видачу кредиту Позичальнику нараховуетъся однорЕtзова плата (комiсiя) у розмiрi , яка вкJ]ючаеться
до загальних витрат за кредитом i враховуеться при розрахуЕку реальноi рiчноi процентноi ставки за кредитом.
Сплата такоi KoMicii здiйснюеться одЕоразово вiдповiдно до Графiку розрахункiв.

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

hорушення процедури отримання коштiв у кредит, встановленоi Правипами або за наявностi iнших обставин, якi
явно свiдчать цро те, що наданий Позичальниковi кредит не буде повернений.

2.1,2, вимагати вiд Позичальника повернення кредиту, сплати процентiв за користування кредитом та виконання
ycix iнших встановлених .Щоговором зобов'язань;

2.1.2. iншi права, передбаченi,Щоговором та чинним законодавством.
2.2 Крелитодавець зобов'язаний :

2:2,|. rryиiаняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за .Щоговором (у тому числi дострокове - як частинами,
такiвповномуобсязi);

2,2.2. повiдомлятr.r Позич€lльника про змiну данIlD(, зазначених у роздiлi 9 .Щоговору в З-денний строк з моменту
виникценЕя таких змiн;

2.2.З . Надати Позичальнику додаткову iнф ормацiю про :

- фiнансову посJцлу, що пропону€ться надати Позичальнику, iз зазначен}uIм BapTocTi цiеi послуги для
Позичальника;

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

припиненнJI надання фiнансовоi послуги;
- механiзм захисту Кредитодацем прав споживачiв та порядок }реryлювання спiрних питань, що

виникають у процесi надання фiнансовоi послуги;

реквiзипа оргtlну, який здiйснюе державне регулювання ринкiв фiнансових
телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав опоживачiв;
розмiр винагороди фiнансовоi установи у разi, коJIи вона пропонус фiнансовi
iншими фiнансовими установами.

- Iншу iнформаiю, передбачену Законом УкраiЪи <Про споживче кредитування)
2.2.3. виконрати iншi обов'язки, передбаченi.Щоговором та чинним законодавством.
2.3. Позичальник мас право:

2.3.1, вiдмовитися вiд одержання кредиту частково або в повному обсязi: Повiдомивши про це
Кредитодавця до встановленого договором строку його надання (перерахування Кредlтгодавцем грошових коштiв на
картковий рахунок Позичальника); Протягом чотирнадцяти каJIендарних днiв з моменry }кладеннrI цього,Щоговору
вiдмовитися вiд,Щоговору без пояснення причин в порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закону УкраlЪи
,,Про споживче кредитрання".

2.З.2. достроково поверIт}ти кредит як в повному обсязi, так i частинами, сплативши проц9нти за користуваншI
кредитом, виходячи з фактичного залишку с}ъ,Iи кредиту та строку користування кредитом та всю заборгованiсть;

2.З.3. доступу ло iнформацii з IIитань надання фiнансових посJI}.г та iнформачii, право на отримання якоТ
закрiплено зzжонодавством УкраiЪи;

2.3.4, звернугися до Кредитодавця з проханням про пролонгацiю строку надання кредиту та строку дii fiоговору;
2.З.5. iншi црава, передбаченi ,Щоговором та чинним законодавством.
2.4. Позичальник зобов'язаний:
2.4,1.y встановлений,Щоговором строк повернутLI кредит та сплатити проценти за його користуваннJт;
2.4.2. повiдомляти Кредитодавця про змiну даних, зЕ}зЕачених у роздiлi 9 .Щоговору в 3-денний строк з моменту

вицикнення таких змiн;
2.4.З. виконрати iншi обов'язки, перqдбаченi.Щоговором та чинним законодавством,

послуг (адреса, номер

посл)ти, що надаються



г
l З. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕНIIЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХ)rВАНIIЯ/СПЛДТИ ПРОЦЕНТIВ
l _,L',_:Y *Р*Д"ry Та ПРОЦеНТИ За КОРИстуваннJ{ кредитом, а також iншi платеrкi, якi передбаченi договороN(,ПiДЛЯГаЮТЪ СЦЛаТi ПОЗИЧаЛЬНИКОМ шляхоМ безготiвкового перерахуваIIня коштiв Еа поточний рахуЕокКредитодавця, зазначений у роздiлi 9 цього Щоговору.

3,2, Нарахування процентiв за цим .Щоговором здiйснюеться за фактичну кiлькiсть календарних днiв користування
цредитом. При цьому цроценти за користування кредитоI\d нараховуються tцоденно, вiд дr", "u"ц."оiо ,u д".1.aнадання коцrтiв за договором споживачевi (дня перерахування грошових коштiв на банкiвЪьrtий рахунокпозичальника, номер якоi було вказано Позичальником при реестрацiт на Сайтi Кредитодавця cashup.com.ua) до
дIUI повернеЕня такогО кредитУ (повногО погашенЕЯ основногО борry за кредитом), передбаченО.о до.о"оро*, до дЕяповерненшI суми кредиТу (йогО частини), визначеноi у пункry 1,1, цього .Щоговору (зарахуванrrя грошових коштiв на
поточший рахунок Товариства, зазначений у роздiлi 9 цього Щоговору) u*.оr"о,-йр" поверненнi кредиту частинами,
нарахуваЕня i сппата процентiв проводиться на залишок заборгованостi за кредитом.
3,3, ПогашеЕня кред,oгу та процентiв 3а користуванЕя кредитом вiдбуваЪться в такому порядку: першочергово
сплачуються проценти, У ДругУ чергу - с}ма кредиту, а в наступну чергу - iншi платgжi, передбаченi договором. У
разi недостатностi супlи здiйсНеного пдатежу дJUI виконаннЯ iобов'"за""" au цим !оговором у повному обсязi, ця
сума погаrтrас вимоги Кредитодавця у такiйчерговостi:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернен}IJI
користування кредитом;

сума кредиту та прострочен1 проценти за

та коштами, на якi згiдно

2) у другУ чергУ сплачуються поточна сума кредиту та проценти за користування крsдитом;
3) у третю черry сплачуються неустойка та iншi .rлате*i вiдповiдно до цього !оговору.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕНШI КРЕДИТУ
4.1 Кредит забезпечуеться BciM наJIежним Позичальнику на правi власностi майном

чинного законодавства Украiни може бути звернено стягненшI.

5.1. Сторони несуть вiдповiдальн'"*.*"u#.:J#*ХТj:#":;oo#*ц"о з чинним законодЕ}вством украiъи
та цим Щоговором. Порушенпя умов цього.Щоговору с його невиконання або неналежне викоЕання, тобто виконаЕня
з пор}шеЕням )aмов, визначених змiстом цього,Щоговору,
5,2. Закiнчення строку дii Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за порушення }ъ4ов, яке м€}ло мiсце пiд
час дii fiоговору.
5,з. У випадку пор)rшення cTpoKiB повернеЕня кредиту, встаIIовлених п}цктом 1.4..Щоговору (з урахраннямпролонгацii строку дii ,щоговору), Позичальник сплачуе Кредитодавцю плату за користування кредитом за
пiдвищеною ставкою, узгодженою Сторонами в пунктi 1.2, fioioBopy, та додатково зобов'язu""й 

"поur"Ъи 
грошову

суму, вiдповiдно до cTaTTi 625 Щивiльного кодексу УкраiЪи,

6. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
6,1, Bci спори та непорозумiНня щодО укладанIUI, виконанrrя, розiрвання, змiни, визнання недiйсним повнiстю або
частково, а також з будь-яких iнших питань, що стосуються цього Щоговору, пiдлягають вреryлюванню mJUIxoM
переговорiв,
6.2. ЯкщО СторонИ не можутЬ дiйти згоди зi спiрних питань шляхом проведення переговорiв, то такий спiр
вирiшуеться в судовому порядку за мiсцем виконаннlI ,Щоговору згiдно a ""rr., законодавством УкраiЪи. Мiсцем
виконЕIннlI цього .Щоговору с мiсцезнаходження Кредитодавця,

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗIРВДННЯ ДОГОВОРУ
7.1 Внесення змiц та доповнень до цього flоговору (його невiд'емних частин) оформлюсться Сторонами шляхом

скJIаданЕя окремого документу що е невiд'емною частиIIою цього .ЩоговоРУ, в порядку, визIlаченому чинним
зtжонодавством дJUI оформлення електр оннlгх правочинiв,

7.2. Сторони визначили, що згiдно зi ст. 207 Idивiльного кодексу Украiни, TeKcToBi повiдомлення в електронному
виглядi (<<E-mail - повiдомлення> або (SMS - повiдомлення>), якi пов'язанi зi змiнами, доповненнями умов або
розiрванняМ цього.ЩогоВору та надiоланi КредитодавЦем на номеР мобiльного телефонного зв'язку або скриньку
елсктронноi пошти Позичальника, а також навпаки, вважаються такими, що вчиненi у письЙовiй фБрмi, с
вираженням волi кожцоi Сторони, с прийнятими до вiдома Сторонами особисто та не вимагають бу!ь-якого
додаткового rrисьмового оформлення.

7,З, Позичальник мас право достроково розiрвати цей .Щоговiр шляхом повернення Bcix отриманих ним кредитних
коштiв, оплати BapTocTi користування ними та погашенIuI Bciei кредитноi заборгованостi,

7.4. ЯКЩО ПОЗИЧаТЬНИК НС ЗГОДеЕ Зi змiною уil{ов кредит}ъакня, BiH 
"ua 

npu"o розiрвати,Щоговiр, повiдомивши про
це Кредитодавця та повернувши йому в цовному обсязi суми кредитноТ uuбор.о"u"остi протягом 10 (десяти)
календарних днiв з дrя iнформрання Позичальника про змiну умов кредитуванIut.

7.5. Щоговiр може буги достроково розiрваниЙ також i у випадках п9РеДбачених чинним законодавством УкраiЪи.

8.IHшI умовидоговору
8.1, Щей ,Цоговiр складено в 2 (двох) оригiнальних примiрниках, у електронFIому виглядi утраiнською мовою, по

одному для кожноi iз CTopiH, що мають однакову юридичцу силу. За бажанням Поa"r-u""ка, яке визначаеться уйого особиСтому Кабiнетi або за письмовиМ запитом, КредитодавЦем на йогО адресУ може бlти надiсланий ,Щоговiр
в паперовому виглядi.

8.2. ПозичаЛьник пiдтвеРджуе, щО отримаВ Bg Крелитодавця до укладення цього,Щоговору iнформацiю, зазначену
в частинi другiй cTaTTi 12 Закону Украiни <<Про фiнансовi послуги та державне реryлюванЕя ринкiв фiнансових



посл)л), в частинi другiй cTaTTi 1 1 ЗаконУ Украiни <Про захист прав спохйвачiв>, cTaTTi 9 та частинi другiй cTaTTi 12
ЗаконуУкраiни <Про споживче кредитування)), та визначенiу п.i.Z.З. цього,Щоговору,

Iнформацiя, що необхiдна для отримання Позичальником позики, у тому числi на 1.ъ,rовах фiнансового кредиту, яка
передбачена ст,ст. 9, 12 Закону Украiни <Про споживче щредитування)) та ст. 12 Закону Украiни <Про фiнансовiпослуги та державне р€гулювання ринкiв фiнансових [осJгуг)), розмiщуеться Кредитодавцем на cuo.ry офiцiйному
Веб-сайтi' мiститьсЯ в ПравилаХ та нада€тьсЯ ПозичальнИку у виглядi Пu.rорru кредиту, за формоЮ ..iд"о ,Щодатку
J\Ъ 1 до Правил.

8.З. Пiдписуючи даний .Щоговiр, Позичальник засвiдчуе, що :

8,З.1. ознайомлентй, повнiстю розlмiе та погоджу€ться з yciMa умовами та змiстом.Щоговору,.Щодаткiв до Еього та
Правил i зобов'язусться неухильно ix дотримуватись;

8.3.2. iнформацiя надана Кредитодавцем забезпечуе правильне розуrлtiння Позичатrьником сугi фiнансовоi послуги
за цим.Щоговором без нав'язування ii придбання;

8.3,3, надав згоду, усвiдомлюючи ii правовi наслiдки, на використаЕня електроЕЕого пiдпису iндивiдуальним
одноразовим iдентифiкатором в якостi аналога Власнор)л{ного пiдпису; ,

8,З.4, надаВ згоду на передачУ Кредитодавцю своiх персонЕUIьних даних та ix обробку, в тому числi з метою оцiнки
фiнансовогО стану ПозиЧаJIьника та йогО спроможЕоСтi виконати зобов'язання au доaо"оро* позики;

8,з,5, надав згоду на те, що Кредитодавець, з метою отримання iнформацii про фiнанъовий стан Позичальника та
перевiркИ його кредиТноi icTopii, мае право звертатись до TpeTix ocib, якi пЬв'яЪанi з Позичальником дiловими,
професiйниМи, особистиМи, сiмейними або iншими стосунками, а також Бюро кредитних iсторiй;

8.З.6. надав згоду на те, що у разi невиконання або неналежЕого виконання зобов'язu"" ,rЬрaд Кредитодавцем за
цим.Щоговором, Кредитодавець мае право передати персональнi данi Позичальника TpeTiM о"Ъбuпa i"*or*u1g"", -aне обмежуючись, Бюро кредитних iсторiй, кредитним установам, кодекторським компанiям тощо) для захисту cBoix
законних прав та iHTepeciB;

8,З.7. маС згоду iншогО з подр}rкжЯ на укладенНя цьогО !оговорУ (в разi перебрання в одруженому cTaHi);
8.З.8. адреса електронноi поIцти та номер мобiльного оrr"рurфu, .u."u"."i у роздiлi 9 цього ,Щоговору, н€lлежить

позtтчальнику, i забезпеченi засобами захисту вiд доступу третiхъсiб;
8.З.9. надав згоду на отримання СМС повiдомлень з iнформатriею Кредитодавця щодо укладеншI та викоцання

цього.Щоговору.
8.4. Укладаr*rям цього .Щоговору Сторони домовились що до правочину застосовуються положеЕня Закону

УкраiЪи кПро електронну комерцiю>.

1. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

товАриство з оБмЕяtЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА

коМПАнLfl (БIЗнЕс кАПIТАЛ>

Адреса: 01001 м. Киiв, вул. Еспланаднабуд,З4l2,
офiсl8
СЩРПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити: _
Тr,{ФО:_
Рахунок: _
e-mail :_
Телефон :_

{иректор:

(шБ)

ПОЗИЧАЛЪНИК

пIБ

Ссрiя паспорту -- Номер паспорту
Виданий
Реестрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв

номер мобiльного телефону

позичалыrик:

шrБ)

ý
!

!;

I
?
t

t

l
:

ý

'a

t

}_

м,п.

Адреса
e-mai1



ГРАФIК РОЗРАХУНКIВ

l. Орiентовний графiк розрахункiв за цредитним договором Nэ

Сума кредиту

,Щодаток J\b 1

до Договору про надання
коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту за доцомогою
iпформацiйно-телекомунiкацiйних систем

вiд

вiд

м

i
|l

(траншу), гривень

повсрнення кредиту
(траншу).та сплати
процентlв, lнших

платс)кlв

Нарахована clrMa

процентiв та iнших
платежiв, гривень

Всього до сплати,

гривень

Il

t -*ь
t

N

Разом:
:

2. Загальна BapTicTb кредиту стаIlовить О/о вiд с)ми кредиту (в процентному вираженнi) абсi) або
грЕ. (

суми кредиту (в(в процентtrому вираженнi) або

ГРН. (У ГРОШОВОМУ ВИРarкеннi) i включас в себе: проценти за корист}ъанЕя кредито. yoBil,

кредиту .% вiд суплц кредиту (в процентному вираженнi) або Iрн..
рсальна рiчна процентна ставка за договором стаIIовить о//о -

риккiв фiнансових послуг 20.07.2017 лъ з23S та зареестрованоi в MiHicTepcTBi
року.

юстицii УкраiЪи 16 серпня 2017

3. Загальна BapTicTb кредитузазначена у цьому Графiку е орiентовною, яка може змiнюватися в залежност1 вlд
строку користування Позичальником кредитними коштами,
4. Платежi (KoMicii) фiнансових установ через якi Позичальник здiйснюс
користування кредитними коштами (якщо TaKi е), не входять до сутупноi
позичальником таким фiнансовим установам окремо.
5. У випадку прострочення виконаннjI зобов'язань зi сплати платежiв
Позичальник несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть (згiдно частини 2 cTaTTi
виглядi сплати процентiв за користування кредитом за пiдвищеною ставкою,
.Щоговору.

узгодженою Сторонами у пунктi 1.2.

рЕ I{ЁIJ_кLиJА п.Iдц""ц,си с т,9 BIH
КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК

* Загаьна BapTicTb кредIту та реаJIьна рiчна процентна ставка за договором
Методики, затвердженоi Розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе

грн. (у |рошовому вираженнi) та комiсiю за видачу

розрахов}ються вiдповiдно до
державне регулювання у сферi

погашення кредиту та процентiв за' BapTocTi кредиту та сплачуютъся

згiдно даного Графiку розрахункiв
625 Щивiльного кодексу Украiни) у

пIБ

Серiя паспорту .-Номер
Виданий

паспорту

е,ЩРПОУ: 40489610
Банкiвськi реквiзити:
МФО: _
Рахунок: _
e-mail : _
Телефон:_
.Щиректор:

Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв
Алреса
e-mai1
номер мобiльного телефону.

(пIБ)
:

. МП.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВrДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ )

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

(шБ)

позичальник;

г*---*"*
i

;

:

j

,



Додаток Ns 2

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

вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(надалi-<Клiенu), акцепт}ъанням цього документу надаю ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ <ФIНАНСОВА КОМПАНlЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ> (далi
"Товариство"), згоду на збiр, обробку та використанrrя iнформацiТ про мсне (cBoii персон€шьних даних) з метою, у
порядку i на умовах, викладених в цiй Згодi.

1. Клiент дае згоду Товариству на обробку своТх персонtlльних данID(, тобто вчинення таких дiй: збiр,
систеМатизацiя, накопичення, зберiгання, )дочнення (оновлення, змiну), використання, розповсюджsЕня (у тому
числi передачу), знеособлення, блокуванIuI, знищення персональних даних в наступних цiлях:

,/ виконанIuIКредитного,Щоговору;./ пропозицii продlктiв i послуг Товариства;
,/ надашня знижок i пirъгових р{ов надання кредиту;
'/ обсrryтовlъаНня позичальникiв та осiб, що подають заявку на отримання щредиту (клiснтiв) Товариства;
,/ просуванIш посJýт Товариства,
,/ Захисту пор)rшених прав Товариства
,/ ВiдсцлrленЁя прав вимоги за щредитними договорами '
,/ Залуrення TpcTix осiб з метою поверненшI простроченоi заборгованоотi

2. Перелiк персонt}льних даних, на обробку яких даетъся згода:,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
,/ адреса реестрацii i фактичного проживаннJI;
,/ мiсце народжсння;' ,/ дата, мiсяць i piK народження;
,/ цромадянство;,/ фотографiя док)rмента, що посвiдчуе особу (далi <Паспорт>);
,/ iдентифiкацiйний номер платника податкiв;
,/ найменування та реквiзипа роботодавця або навчального закладу;
/ номер мобiльного телефону;
,/ ад)еса електронноi пошти;

'/ iНша iнформацЙ, що мiститъся в документах, наданих Позичальником Товариству (далi - "Персональнi
данi"),

,/ Номер карткового (банкiвського) рахунку в ycTaHoBi банку

3. ОбРОбКа ПеРсональних даних Товариством здiйснюватиметься з метою виконанЕя укладеного Кредитного
,Щотовору.

4. ОбСЯГ Та ЗМiст Персональних даних, що пiдлягають обробцi Товариством визначаеться Товариством вiдповiдно
до вимог чинного законодавства Украiни. Товариство здiйснюе збiр персональних даних в цiлгх, зчвначеЕих вище.

5. ФаКТОМ викорисТаннrI сайry Товариства таlабо Системи Клiент пiдтверджуе, що BiH як суб'ект персонаJIьних
Даних акЦепТУе Та надае ТоВАРИСТВУ З оБМЕЖЕноЮ ВIДПоВIДАлЬНIСТЮ (ФIнАНсоВА КоМПАнIЯ
КБIЗНЕС КАIIIТАЛ) згоду на обробку та використання cBoix Пероональних даних беззастережно i без обмежень з
МеТОЮ здiЙснення статистичного аналiзу. У процесi обробки Товариство мае право передавати Персональнi данi
TpeTiM особам (включаючи, аJIе не обмежlточись, юридичним консудьтантам i колекторам), якщо це необхiдно для
ДОСЯГНеННя цiлеЙ обробки та за умови дотримання такими третiми особами конфiденцiйностi та безпеки
Псрсональних даних.

6. ТОВариство зДiйснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобiв автоматизацii, а також без
використацня таких засобiв.

7. Клiент обов'язуеться, при змiнi персональцих даних протягом строку дii Кредитного .Щоговору, надавати у
найкоротший TepMiH угочнену iнформацiю. KpiM того, шляхом пiдписання цього док}гN.rенту Клiснт надае свою згоду
На ОТРИМаНшI бУдь-яким чином та у будь-якиЙ формi повiдомлення рею]амного характеру з IидацнrI фiнансових
ПОСЛУГ (У Т.Ч. У формi коротких текстових повiдомлень (SMS), телефонного, електронцого зв'язку, паперового
Носiя). Одночасно надае повну та добровiльну згоду на зверненЕя Товариством за iнформаuiею про свiй фiнансовий
СТаН До TpeTix осiб, якi пов'язанi з ним родинними, особистими, дiловимио професiйними (у т.ч. трудовими) або
iншими стос}нками у соцiальному бутгi.

8. ,Щана згода на обробку персонаJIьних даних не обмежена TepMiHoM дii.

N9

я,



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

украiни кпро захис, персонttльних даних)), цiлrпо обробки даних i особах, яким Taki данi передаються, а також ITро

.1ой quпr, lцо Moi Персональнi данi включенi до бази персонutJIьних даних <клiенти>, власником якот е

товдриство з оБмЕжЕною вIдповIДАлЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНUI кБIЗНЕС КАПIТАЛ>, у
зв'язкУ з циI\d, я не потребуто подalльIцого письмового iнформування про вказанi вище обставини.

10. ПiдтверджУЮ, що MeHi повiдомлено про те, Iцо пiд обробкою Moik персонаJIьних даЕих розуN{iеться будь-яка лiя

або сукупъiстi дiй, здiйснюванш< повнiстrо або частково в iнформацiйнiй автоматизованiй системi та,/або в

картотекаХ 11ePCOHEtЛb[rIlD( даних, якi пов'язанi зi збиранням, реестраuiею, накопиченtUIм, зберiганням, адаптуваннrIм,

ariroo, вiдновпенням, використан}UIм та rlошцренIUIм, знеособленllям, знищеннrIм вiдомостей про мене. MeHi

вiдомо, що Товариство прийrшло на себе зобов'язання щодо захисту Moix персон€IJIьних даних та вживае технiчнlж i

органiзацiЙнtоt заходЬ щодо захисту таких персонzUIьних даних.

ll. Надаю згоду Еа обробку персональнlD( даних (акцептую даний документ) з моменту клiку на кнопцi О'Я надаю

згоду на обробку персональних даних" у Особистому Кабiнетi, доступ до якого здiйстrюеться за допомогою

упiкальноi пари Логiну Особистого Кабiнеry та Пароля Особистого Кабiнету.

Клiент

Щата
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