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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС
КАПIТАЛ>, iдентифiкацiйний код юридичноi особи 404896 l0, Свiдоцтво Нацкомфiнпослуг про ресстрацiю
фiнансовоТ установи серiя ФК Ng80l вiд 01.09.2016 р., мiсцезнаходження: м. Киiв, вул. Еспланадна, бул З4l2 офiс 18,
В ОСОбi ,Щиректора (ПIБ), який дiс на пiдставi Статуту (надалi iменуеться
"Кредlлтодавець") з однiеТ сторони, та

оби. серiя та номер паспорта.
кимiкoливидaний,aдpесa)(нaдалiiменyеться''ПoЗичaльник'')вocoбi

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

(вказати: .ruryry. довiреностi. no-*.n", ,ошg
з другоТ сторони, що iх надалi разом iMeHoBaHo "Сторони", уклали чей ffоговiр про надання коштiв у позику, в тому
числi на умовах фiнансового кредиту (налалi iменуеться "Щоговiр") про нижченаведене.

1. прЕдмЕтдоговору
1.1. Кредитодавець зобов'язусться надати Позичыrьнику кредит у cyMi гривень на

ЗасаДах cTpoKoBocTi, зворотностi, цiльового характеру використанIUI, гrrrатностi та забезпеченостi, а Позичальник
зобов'язуеться повернути Крелит та сIIлатити rrроценти за користуванIuI кредитом на умовах, визначених цим
,Щоговором.

1.2. Сума кредиту використовуеться на цiлi:

2. строки в договорI
2.1. Кредит надаеться строком на

якого с ((_) _ 20_ р., а закiнчеrrням (_) 20___1э.

2.2. Кредlтгодавець зобов'язуеться надати Позичальнику кредит в строк не пiзнiше _( ) банкiвськш< днiв
вiд дати пiдписання цього ,Щоговору.

2.3. Позичальник зобов'язусться повернути кредит та сплатити проценти за корист}ъаннrI кредитом до
закiнчення строц, визначеного п. 2. 1. цього,Щоговору.

2.4. Кредит надаеться Позичальнику готiвкою у kaci Кредитодавця (згiдно заяви Позича,тьника) або цrляхом
безготiвкового перерахуванIr;l суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заявi. Ненаданrrя
Позичальником реквiзитiв свого рахунку в банку (наланrrя реквiзитiв з помилками) або неявка Позичальника за
отриманIuIм кредиту готiвкою через касу Кредитодавця (чи ухилення iншим способом вiд отрtшланrrя кредиry), а
також невиконан}UI Позrлчальником зобов'язаннrI щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5. lФого
,ЩоговорУ (якщо зобов'язання забезпечуеться заставою таJабо порукою), звiльняе Кредитодавця вiд вiдповiдальностi
за порушеннrI зобов'язання, передбаченоrо п,2.2. цього ,Щоговору.

2.5. ,Щатою отриманшI кредиту вважаеться дата видачi Позичальнику суми кредиту готiвкою через касу
КреДитодавця, а при безготЬкових розрахунках - дата списання вiдповiдноi суми з рахунку Кредrтгодавця,
Вищезазначена дата отриманнrI кредиту зазначаеться у Графiку розрахункiв, що € Додатком до цього ,Щоговору.

2.6. ,Щатою повернення (погашення) кредиту так само як i датою сплати rrроцентiв вважаеться дата
оформлення Кредитодавцем прибуткових касових орлерiв на отрl.шланi суми, а при безготiвкових розрахунках * дата
зарахування коштiв на рахунок Кредитодавця.

Голова збррiв

* А---::-*.. Щубинський А.О,



3. ПЛАТА ЗА ItОРИСТУВАНIЛЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
3.1. Плата за корист}ъання кредитом (проценти) становить __% рiчrтих вiд сУпlи креДитУ за, кожен лень

календарнI.iхкористування кр9дитом, що становить (_=J гривень" Проценти нараховуються за фактичне число

днiв користуваншI кредитом за викпюченIUIм дшI отримання кредиту.
3.2. Плата за користування кредитопс (проценти) с фiксованою та незI\diнною протtrоNl усього строку дii

цього,Щоrовору.
3,З. Нарахування процентiв за цим .Щоговором здiйснюсться з урахуванIIJIм числа днiв у календарному роц1

(вихiдних, с""r*о"и* та неробочих днiв включн9). Кiлькiсть днiв у роцi гtриймаеться за 365 (З66).

З.4. Сторони домовились, що погашеннJI кредиту та процентiв за користування кредитом здiЙснювати\{еться

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

процентна ставка та загальна BapTicTb кредиту для Позичальника на дату укладення цього ,Щоговору, а також, yci
припущення, використанi для обчисдення такоi'ставки, зазначенi в Графiку розрахункiв, що € ,Щодатком До ЦьоГо

.Щоговору. Розмiр реальноi'рiчноТ'процентноТ ставки не залежить вiд способу надання iqредиту. Обчиолення реальноi'

рiчноi'процентноТ' ставки та загапrьноi'вартостi кредиту базуеться на припущеннi, що цей .Щоговiр ЗЕtЛишаеТЬСЯ

дiйсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець i Позичальник виконають cBoi обов'язки на умовах Та У
строки, визначенi в цьому,Щоговорi.

3.6. Якщо дата здiйснення чергових шлатежiв згiдно графiка ппатежiв припадас на вихiдниЙ (святковиЙ,

неробочий) день, то здiйснення платежiв вiдбуваеться на наступний за вихiдними (овятковими, неробочими) днями

робочий день Кредитодавця i це не вважаеться порушенням графiка платежiв.
З.6. Погашення кредиту та процентiв за користрання щредитом вiдбуваеться в такому порядкУ:

першочергово проценти, а в наступну черry - сума кредиту. У разi Еедостатностi суми здiйсненого платежУ дJuI

виконаннrI зобов'язантlя за цим ,Щоговором про споживчий кредит у повному обсязi ця cyl\4a rrогашас вимоги
Кредитодавчя у такiй черговостi:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума креjtиту та простроченi проценти за

користраншI кредитом;
2) у друIу чергу сплачуються сума кредиту та IIроценти за кOристуванIIJI креДиТоМ;

З) у третю чергу спJIачуються неустойка та iншi платежi вiдповiдно до цього flоговору.
3.8. ПростроченIuI сплати кредиту тйlабо процентiв за користування кредитом (згiдно графiка платежiв) не

зуtIиняе нарахування процентiв, KpiM випадку прийнятгя окремого рiшення про це Кредитодавцем.
. З.9. Позичальник проводить погашення кредиту та процентiв за користування кредитом через касУ

Кредитодавця за fi мiсцезнаходденIцм у вiдповiднi робочi днi та години або шляхом безготiвкового перерахУВаIIня

суми кредиту та процентiв за користування кредитом на pax}TIoK Кредитодавця, визначений роздiлом 11 цього

,Щоговору.
3.10. Bci розрахунки мiж Сторонами ведуться виключно в нацiональнiЙ валютi Украiни.

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

цредитом забезпечуеться (заспlавсlю tltа/або порук()н) пlа/або iHtttu.l,tu BudcLltttt забезпечапtя , не

забороненi законоdавсmвом) г,ciM належним Позичальнику на правi власностi майном та кошТаМи, на яКi ЗГiДНО

чинного законодавства Украiни може бути звернено стягнення,
4.2. Вiдповiдаltьнiсть за оформлення забезпеченIIJI кредиту у вiдповiдностi до вимог чинного законоДавства

та Bci витрати, пов'язанi з таким офорrо"""rм, покладаються на Позичальника (якщо зобов'язання забезпечусться

заставою Tal або порукою),
4.З. Позичальник пiдтверджуе, що майно, яким здiйснюватиметься забезпечення виконання зобов'язання за

цим,щоговором належить йому (позичальнику) на правi власностi, нс обмеlкене в обiгу, пiд заставою у TpeTix осiб не

перебувае.
4.4. На перiол дii цього ,Ц,оговору та до моменту повного виконання зобов'язань, Позичальник

зобов'язусться без погодження з Кредитодавцем не здiйснювати дiй, направлених на вiдчуження особистого

рухомого чи нер}D(омого майна.

5.IншI прАвА тА оБов,язки CTOPIH
5.]. Позttчальнuк крiлl обов'язкiв, переdбаченttх вutцезазнаLlеlluмч пункmалш цьоzо,Щоzовору, зобов'ЯзанuЙ:

5,1.1. Використати кредит за призначенням.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю Bci необхiднi док}менти для здiЙсноння перевiрки цiльового викорисТання

кредиту.
5.1.З. Вчасно здiйснювати платежi щодо погашснIuI кредиту i процентiв, нарахованих за корисТУВаннrI

цредитом, вiдповiдно до графiка платежiв.
5.1.4. Письмово повЦомляти Кредитодавця про змiни мiсця проживання, роботи, контакТних телсфоНiВ,

прiзвища або iм'Я та iншi обставини, що здатнi вплинуги на виконання зобов'язань CTopiH за цим ,Щоговором, в 30

денний строк з моменту ix виникненнlI
5.1.5. Укласти договiр щодо забезпеченнrI виконання зобов'язання Позичальником перqд КреДитоДавцеМ За

цим ,Щоговором (якщо зобов'язання забезпечУеться застаВою таlабо порукою) якщо, забезIеченIIJI зобов'язання
пiдлягае оформленню окремим договором.

5.1.6. Оплатити TpeTiM особам за свiй рахунок пов'язанi з виконанцям цього,Щоговору можливi ВиТраТИ, а

саме: оцiнку предметiв застави, державне мито, нотарiальнi послуги, cTpaxoBi платежi.
5.1.7, у випадку прострочення сплати частиЕи або всiсi с)л{и кредиту сплатити HapaxoBaHi проценти за

користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.



5.2. Позuчальнuк л4Qе право:
5.2.1, Щостроково повернуги кредит повнiстю або частково та сплатити проценти за корист}ъаЕня кредитом

виходячи з фактичного зtlJIишку i строку користувЕlння кредитом, включаючи дець погашення.
5,2,2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим кJIоIIотанняNI пр0 перенеаення cTpoKiB платежiв (повернення

кредиту таlабо сплати процентiв) у разi виникнення тиI\{часових фiшансових або iнщих ускладнень з незалежних вiд
Позичальника причин.

5.2.З. Протягом чотирнадцяти кtшендарних днiв з N{оменту укладення цього Договору вiдмовитися вiд
,Щоговору без пояснення приIIин в порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закону Украi'тrи ,,Про споживче
кредиryвання"

5.2,4. Про HaMip вiдмовитися вiд цього Договору Позичашьник повiдомляе Кредитодавця у письмовiй
формi у пtшеровому виглядi до закiнчення строку, встановленого п.5.2.3, цього Договору. Якщо Позичальник подае
повiдомлення не особисто, воно мас бри засвiдчене нотарiально або подане i пiдписане представником за наявностi
довiреностi на вчинення таких дiй.

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

5,2.6. Вимагати вiд Кредитодавця здiйснити коригування платежiв Позичальника на cyJvly вже здiйснених
Еим виплат за }мови реалiзацii Позичальником cBoix прав споживача, визначених cTaTTi 16 Закону УкраiЪи ,,Про
сIIоживче кредитування", стосовно придбаного в кредит за цим,Щоговором товару (роботи, послуги).

5.3, Креdumоdавець крiлt обов'язкiв, переdбаченuх вuLцезkiначенuIйu пункmа]чtu цьоzо,Щоzовору, зобов'жанuй:
5.З.1. Письмово повiдомляти ПозичаJIьника про змiну мiсцезнаходження а також iнших вiдомостей,

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

таlабо сплати процентiв) у зв'язку з виникненIuIм тимчасових фiнансових або iнших ускJIаднень розглlIцути таке
зверненIUI протягом 3 календарних днiв та дати чiжу i однозначну вiдповiдь. У будь-якому випадку перенесеЕня
cTpoKiB платежiв (поверноння кредиту таlабо сплати прочентiв) оформляеться додатковим договором.

5.З,3, Надати Позичальнику додаткову iнформацiю про:
- фiнансову посJýту, що пропоЕуеться надати Позичальнику, iз зазначенЕuIм BapTocTi цiеi послуги для

Позичальника;
- }мови надання додаткових фiнансових rrослуг та iх BapTicTb;
- порядок сплати податкiв i зборiв за рах}нок фiзичноi особи в результатi отриманЕя фiнансовоi поспуги;

правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового
припинеЕIлJI надаЕнrI фiнансовоi послуги;

- механiзм захисту Кредитодацем прав споживачiв та порядок урегулюваIrня спiрних цитаЕь, що
виникають у процесi надання фiнансовоi послуги;

- реквiзити органу, який здiйснюе державне регулювання ринкiв фiнансових послуг
телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;

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

- Iншу iнформаiю, передбачену Законом Украiни <Про споживче кредитування))
5,4. Креёumоёавець Jиae право:

5.4.1. Вимагати вiд Позичальника виконання ним умов цього .Щоговору.
5.4,2. Вимагати вiд Позичальника укJIадення договору щодо забезпечення виконаннJI зобов'язання

Позичальником перед Кредитодавцем за цим ,Щоговором (якщо зобов'язання забезпечусться заставою таlабо
порукою).

5.4.З. Вимагати дострокового поверненIIJI кредиту та сплати процентiв за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку наявностi хоча б однiсi iз зазначених обставин:

а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та./або процентiв за користування кредитом на строк,

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

(якщо зобов'язання забезпечуеться заставою Tal або порукою);
5.5. Yci права та обов'язки Позичальника щодо цього Договору можуIь за згодою Кредитодавця перейти до

третьоi особи.
5,6, У випадку cMepTi Позичальника, що наст}тIила до закiнчення строку дiТ цього ,Щоговору, Bci права i

обов'язки щодо цього .Щоговору переходять до його спадкосмцiв та\або покJIадаються на пор}п{ителiв за ix згодою,
вйповiдно до договору поруки.

б. зАстЕрЕжЕння позичАльникА щодо дIЙсностI умов договору
6.1. При 1кладаннi цього ,Щоговору Позичальник пiдтверджус що:
1) BiH е повнiстю дiездатним та щодо нього немас рiшень сулiв (якi набрали законноi сили та не cKacoBaHi

iншими рiшеннями) про обмеження його у дiсздатностi чи визнання недiезfiатним, а також йому н9вiдомо про

розгJUIд судами справ з вказаним вимогами;
2) його волевиrIвлення е вiльлшлм та вiдповiдае його внутрiшнiй волi;
З) BiH не перебувае пiд вппивом тяжкоi для нього обставини, що змушуе його укласти цей Щоговiр;
4) BiH чiтко усвiдомлюе Bci умови цього ,Щоговору та не перебрае пiд впливом помилки чи обману;
5) BiH вважае уN{ови цього .Щоговору вигiдними для себе, мас згоду iншого з подружжя на укладецня цього

.Щоговору (в разi перебування в одруженому cTaHi);

(адреса, номер

що надаються



6) докумет-тти, наданi iп,t для отримання крелIlт)/ с достовiрними та вiлображаютт, I-]ого реальнIлй фirrаноовий стан
на дату надаIIня локlтментiв;

7) майно, якипt забезпечусться виконання зобов'язання за tIиN{ flоговором належить йопtу тта правi власностi, не
обмежетrе в обiгу (оборотi) та пiд заставою не перебувас.

8) Позичальник пiдтвердхtуе, 1цо змiст частини TpcTboi cTaTTi 9 Закону Украiни ,,Про споживче кредитуванлtя''
i,ioпly вiдомиl"l, а КредитодавеIIь гtовiдомив Позtrчальтlику у письN,rовili формi зазначену у вказанiй ilopMi- закону
iH(lopMaltiTo,

9) ОтримаВ в письмовiЙ формi вiД КредитодавЦя до укJIадеНня.ЩоговорУ iнформацiю, вказану в частинi другiй
cTaTTi 12 Закону УкраiЪи ,,Про фiнансовi послуги та державне реryдювання ринкiв фi"u".о*"* посrцт'';

l0) Iнформацiя надана Кред,rодавцем з дотриманFuIм вимог законодавства про захист прав споживачiв та Зу
п,про споживче кредитування" та забезпечус правильне розумiння Позичальником сугi фiнансовоi послуги без
нав'язування'fi придбання.

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
7.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за поруIцення умов цього,Щоговору iгiдцо чинцого законодавства

Украiни.
7.2. Порушенням )д,Iов цього !оговору е його невиконання або неналежне виконанця, тобто викоЕаннlI з

порушеЕням )rMoB, визначених змiстом цього .Щоговору.
7.3. У разi невиконаншI або неналежЕого виконанття Сторонами власних зобов'язань згiдно цього Щоговору,

винна Сторона вйшкодовуе iншiй CTopoHi завданi цим збитки, включаючи Угýццену вигоду.
7.4. У разi порушення Позичальником вимог п.4.4, цього .Щоговору, Кредитодавець мае право звернугися з

гIозовом до суду про визнаЕIuI правочину недiйсним.

8. вирIшЕння спорIв
8.1. Yci спори, що виникають з цього ffоговору або повkзанi iз ним, вирiшуються шJuIхом

.переговорiв мiж Сторонами.
8.2. ЯкщО вiдповiдний опiр не можливо вирiшити шJUIхом персговорiв, BiH вирiшуеться в судовому порядку

вiдповiдцо до чинного законодавства Украiни:
8.2.1. Позови до фiзичноi особи пред'являються в суд за заресстрованим у встацовленому законом порядку

мiсцем'ii проживанrrя або за зареестрованим у встацовленому законом rорrд*у мiсцем if перебування;
8.2.2, Позови до юридичних осiб пред'являються в суд за ixHiM мiсцезнаходженIUIм.

- 
9. ПОРЯДОК ЗМIН I ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. ВнесенНя змiН до цьогО.ЩоговорУ оформлюсться шляхоМ пiдписання Сторонами додаткових договорiв.
9.2. Позичальник мае право достроково розiрвати цей .Щоговiр лиш9 за уп4ови дострокового поверненшI

кредиту та сплати процентiв за корист}ъання кредитом.
9.з. Кредитодавець мас право достроково розiрвати цей .щоговiр лише в разi настання обставин, визначених

п. 5.4.3, цього .Щоговору.
9.4. Щiя цього,Щоговору припинJIеться:
9.4.1. Пiспя повного виконання Сторонами власних обов'язкiв згiдно цього !оговору;
9.4,2.У випадкУ набраннЯ чинностi ухвЕlлИ або рiшеннЯ суду прО припиЕення дii цього ,Щоговору;
9.4.з. У випадкУ достроковоГо розiрванНя цього ,Щоговору в порядку, визначеному п,п. 9.2., 9.3. цього

,Щоговору,
9,5. Закiнчення строку договору не звiльняс сторони вiд вiдповiдальностi за його порушення, яке мало мiсце

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

10.IншI умови
l0.1. Щей,Щоговiр скJIадено в 2 примiрниках, по одному для кожноi iз CTopiH, що мttють однакову юридичну

с}тJIу.

10.2, Щей Щоговiр вступае в силу пiсля його пiдписання його Сторонами та передачi суми позики (крелиry)
позичальнику та дiе до повного виконання Сторонами власних обов'язкiв за цим .Щоговором,

10.3.змiст даного договору, а також вiдомостi про фiнансовi операцii, проведених вiдповiдно до даного
ДОГОВОРУ, ВИЗНаЮТЬСЯ СТОРОНаМИ КОНфiДеНЦiЙНИМИ та не пiдлягають розголошенню без згоди обох CTopiH, за
вишIтком випадкiв, передбачених чинним законодавством Украiни.

10.4. Пiдписанцям цього.Щоговору, Позичальник пiдтверджус та :

- нада€ згоду на обробку, зберiгання та використання iнформацii про нього у зв'язку iз укладенням та
виконанням цього.Щоговору на пiдставi ст. 8 ЗУ <<Про захист персональних даних);

- Еадае згоду на обробку, зберiгання, використання та I]ередачу Кредитодавцем будь-яких персонаJIьних
даЕих та конфiденцiйнот iнформацii стосовно себе TpeTiM особам з метою 1)захисту порушених прав Кредитодавця;
2)вiдсryпленнll прulв вимоги за цим ,Щоговором; 3)Залl"tення до взаемовiдносин TpeTii осiб (юридичних радникiв,
коллекторiв, оцiнювачiв, HoTapiyciB, адвокатiв, банкiв, правоохоронних органiв тощо) 4)органам державноi влади -
за ix запитом.

- iз iнформацiею, передбаченою у ст. 11 ЗУ <<про захист пра* спожЙвачiв>>, а також передбаченою
статтею 9 Закону Украi'пи <<Про споживче кредитування)> ознайомлений. Iнформацiя, надана Кредитодавцем
з дотриманням вимог 3акоцодавства про захист прав споживачiв та забезпечус правильне розумiння
Позичальником clTi фiнансовоI послуги без нав'язування ii придбання.

10.5 .Що правовiдносин, пов'язаних з укладаншIм та виконанням цього [оговору застосовуеться строк
позовноi давностi тривалiстю у 3 (три) роки та може бути збiльшений за домовленiстю CTopiH.



КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ
(<БIЗнЕс кАПIТАЛ>

Адреса:01001 м. КиiЪ, вул. Есппанаднабул,.З4/2, офiс18
е,ЩРПОУ: 40489610
Банкiвськi реквiзити: _
МФО: _
Рахунок: _
e-mail :_
Телефон;_

{иректор:

ПОЗИЧАЛЬНИК

(найменування,)

(мiсцезнаходжgння, адреса)

(реквiзити)

Щиректор

(шБ) (_)
м.п. м.п.

10.6. Пiсля пiдписання цього Договору Bci попереднi переговори за ним, лист)rвання, попереднi договори,
протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з питань, Що Так чи iнакше
стосуються цього .Щоговору, втрачаютъ юридичну силу.

10.7. I]ей договiр регулю€ться чинним законодавством УкраТни, а також Правилами про порядок Еадання

коштiв у позику, в тоl\лу числi на умовах фiнансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ <БIЗНЕС КАПIТАЛ) .

11. пцтвЕрджЕння
Пiдтвердясення, що Позичальник ознайомлений з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону Укра'rЪи <<Про фiнансовi поолуги та

державне регуJIюванIrI ринкiв фiнансовло< послуг)), Правилами про rорядок надання коштiв у lrозику, в томУ числi
на yl\doBax фiнансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАJI)

(ПозrIчш"н"Ф

12. мIсцЕзнАходжЕнIля, рЕквIзити тА пIдписи CTOPIH:

Один екземпляр ,Щоговору, а також iнформацiю, визЕачену у п.п,8-10 ст.6.1. ,Щоговору, та iнформацiю щодо реальноТ

рiчноi проценпrоi ставки згiдно п. 9) ч.1 ст.12 Закону Украiни <Про споживче кредитування)), 0тримав:

l 5
I

I



ГРАФIК РОЗРАХУIIКIВ

l. Орiентовний графiк розрахункiв за щредитним договором Nо

.t{одаток М l
Jlo логовору про надання
l<оштiв у IIозику, в тому .lислi на )..пlовах
фiтrансового кредиту
М вiд

вiд

t--'-"'"'-'
, {атавидачi

кредиту

(траншу)

Сума кредиту

(траншу), гривень

.Щата плашового

повернення кредиту
(траншу) та сплати

процентiв
Нарахована сlма

процентiв, гривень
Всього до сплати,

гривень
I

t,

l|

i Разом:
I

ý *,,- -
1

4.

iЗагальна BapTicTb кредиту становить _% вiд с

вiд суми кредиту (в процентному вираженнi) або

Загальна BapTicTb кредиt/ та реальна pioHa проце"r"u 
"r*ulu дй"оро* розраховуютъся вiдповiдно доМетодики, затвердженоi Розпоряджен"ям НацiЬнальноi KoMicii, що здiйсню. дер*u"пе регупюванIIJI у сферi

рlшкiв фiнансових послуг 20.07.2ol,/ м з2з8 та заре€строваноi в MiHicTepcTBi Йстицii УкраiЪи 16 серпня 2017
року.

реагьна рiчна процентна ставка за договором "ru"ъй
грн. (у грошовому вираженнi).

о/

пIБ

5,"Загальна BapTicTb кредиту зазначена у цьому Графiку е орiентовною, яка може змiнюватися в залежностi вiдстроку користування Позичальником кредитними коштами.
6, Платежi (KoMicii) фiнансових y.ru"o" через якi Позичальник здiйснюс погашення кредиту та процентiв закористуванШI кредитниМи коштамИ (якщо TaKi с), не входять до сукупноi BapTocTi uр"д"ф ,u ..rnu"y.*""Позичальником таким фiнансовим устаЕовам окремо.
7. У випадку прострочення виконання зобов'язань зi сплати платежiв згiдно даного Графiку розрахункiвПозичальниК несе цивiльНо-правовУ вiдповiдальнiсть вiдповiдЕо до умов договору та чинного законодавства.

,
КРЕДИТОДАВЕЦЪ ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>

Адреса : 01001 м. КиТв, вул, Еспланадна буд.З4l2,
офiс18
С!РПОУ:40489610
Банкiвськi реквiзити: _
J\4ФО: _
Рахунок: _
е-mаii:
Телефон:

Щиректор;

l

i
1

f

Серiя паспорry _Номер паспорту
Виданий
Реестрацiйний номер облiковоТ *ар*" ,ro*""nu
податкiв
АДреса
e-mai1
номер мобiльного телефону.

позичальник:

м.п.
(шБ) (шБ)

I



я,

Лодатоr< ЛЪ 2

до логовору про надання
tcotttTiB у позику, в тому числi на умовах
сРiнансового кредиту
Ns вiд

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(надалi-кКлiент>), акцептуванням цього документу надаю ТоВАРисТВУ

:
у

оБмЕжЕноЮ вшповцАлънIстЮ (ФIНАнсоВА компАнLЯ (БIЗнЕС кдПIТдЛ) (далl
"Товариство"), згоду на збiр, обробку та використання iнформацiТ про мене (cBoix персонеtльних даних) з м9тою,
rrорядку i на умовах, викJIадених в цiй Згодi.
1. Клiент дае згоду Товариству на обробку своТх персон€lльних даних, тобто вчинення таких дiй; збiр,
систематизаЦiя, накопичення, зберiгання, уточнення (оновлення, змiну), використанНя, розповсЮдження (у тому
числi_передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цiлях:,/ виконання Кредитного Щоговору;,/ пропозицiт продуктiв i послуг Товариства;

,/ надання знижок i пiльгових умов надання кредиту;,/ обслуговування позичаJIьникiв та осiб, що подаlоть заявку на отримання кредиту (клiснтiв) Товариства;,/ просування послуг Товариства.
,/ Захисту tlорушених прав Товариства,/ Вiдступлення прав вимоги за кредитними договорами,/ Залучення TpeTix осiб з метою повернення простроченоТ заборгованостi

2. Перелiк персональнtтх даних, на обробку яких дасться згода;,/ прiзвище, iм'я та по батьковi;
./ адреса ресстрацii i фактичного проживання;
,/ мiсце народження;
,/ дата, плiсяць i piK народження;
,/ громадянство;
,/ фотографiя документа, що посвiдчус особу (лалi <Паспорт>);,/ iдентифiкацiйний номер платника податкiв;,/ найменування та реквiзити роботодавця або навчального закладу;./ номер мобiльного телефону;
,/ адреса електронноТ пошти;,/ iнша iнформацiя, цо мiститься в документах, наданих Позичальником Товариству (лалi - "Персональнi

данi")../ Номер карткового (банкiвського) рахунку в ycTaHoBi банку
3. Обробка Персональних даних Товариством здiйсrшоватиметься з метою виконаннrI
,Щоговору.

укJIаденого Кредитного

4. обсяг та змiст Персональних даних, що пiдлягають обробцi Товариством визначаеться Товариством вiдповiдно
до вимогчинного законодавства УкраТни. Товариство здiйснюс збiр персональних даних в цiлях, зазцачених вищý.
5, Товариство здiйсtповатиме обробку Персональних дан!D( з використанням засобiв автоматизацii, а також без
використанIuI TaKror засобiв.
6. Клiент обов'язуеться, цри змiнi персонапьних даних цротягом строку дiт Кредитного .щоговору, надавати унайкоротший TepMiH уточненУ iнформацiю. KpiM того, шлrIхом пiдписання цього документу Клiснт 

"iju. 
.uo*o ..оду

на отриманнrI будь-яким чином та у будь-який формi повiдомлення рекJIамного характеру з наданшI фiнансових
Irослуг (у т.ч. у формi коротких текстових повiдомлень (SMS), ,епебоrrrrо.о, aпa*rро""ого зв'язку, .ranepouo.o
носiя). Одночасно надае повну та добровiльну згоду на зверненнrI Товариством за iнформаuiсю гrро с"iЙ бirа""о"иИ
cTalr дО TpeTix осiб, якi пов'язаНi з HlltrЦ родинними, особистими, дiловими, пробеСйними (у т.ч. цуловипrи) або
ilппlдли стосунками у соцiальному буттi.
7, Щана згода на обробку персонttльнlD( ДаНlD( не обмежена TepMiHoM дii.
8. ПiдтверджУЮ, Що, я проiнформований (а) про своi права, як суб'екта Персональних данLD(, визначених Законом
уtсраiни <про захист персональних данIж), uiллпо обробки даних i особах, яким Taki данi передаються, а також про
той факт, що моi Персональнi данi вкrпоченi до бази персональних даних кклi€нтиD, власником якот е
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI (БIЗНЕС КДПIТДЛ>, у
зв'язку з Iцш{, я не потребую подilльшого письмового iнформрання про вказанi вище обставини.
9. ПiдтвердЖУю, щО MeHi повiдоМлено прО те, шО пiд обробкОю Moii персонаJIьних даних розуплiеться будь-яка дiя
або сукупнiсть дiй, здiйсшованlж повнiстю або частково в iнформацiйнiй автоматизованiй системi та,/або в
картотекаХ персонttльнIlD( ДаНИХ, якi пов'язаНi зi збираншм, ресстрацiсю, накопи.IенIUIм, зберiганням, адаптуваннr{м,
змiною, вiдновленням, використанIUIм та поширенIUIм, знеособленням, знищендям вiдомостей про мене. MeHi
вiдомо, що Товариство прийrrяло на себе зобов'язання щодо захисту Moix персонаJIьних даних та вжI4вае технiчних i
органiзацiйнIж заходiв щодо захисТу таких персонiшьних даних.

Щата

Клiснт
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