
ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
(інформація, обов’язкова для ознайомлення Позичальником)

1. Інформація та контактні дані Кредитодавця
Найменування Кредитодавця та його структурного
або відокремленого підрозділу, у якому поширюється
інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС ПОЗИКА»

Місцезнаходження Кредитодавця та адреса
структурного або відокремленого підрозділу, в якому
поширюється інформація

м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 624

Ліцензія/Свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 880 від
06.04.2017р.

Номер контактного телефону +38 (044) 364-62-95
Адреса електронної пошти office@bizpozyka.com
Адреса офіційного веб-сайту www.bizpozyka.com

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
(за наявності)

Найменування кредитного посередника -
Місцезнаходження -
Номер контактного телефону -
Адреса електронної пошти -
Адреса офіційного веб-сайту* -

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань Позичальника
Тип кредиту кредит
Сума/ліміт кредиту, грн. гривень
Строк кредитування тижнів
Мета отримання кредиту на задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною

професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника
Спосіб та строк надання кредиту безготівковим шляхом, протягом трьох банківських днів
Можливі види (форми) забезпечення кредиту без застави
Необхідність проведення оцінки забезпечення
кредиту

ні

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової
участі) Позичальника за умови отримання кредиту на
придбання товару/роботи/послуги, %

-

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для
Позичальника

Процентна ставка, відсотків річних
Тип процентної ставки фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної ставки -
Платежі за додаткові та супутні послуги
Кредитодавця, обов’язкові для укладання
договору, грн.:

зазначаються розмір платежу та база його розрахунку

1. відсутні
2. відсутні
….
Застереження: витрати на такі послуги можуть
змінюватися протягом строку дії договору про
надання кредиту
Платежі за послуги кредитного посередника, що
підлягають сплаті Позичальником, грн. (за наявності)

відсутні

Загальні витрати за кредитом, грн.
Орієнтовна загальна вартість кредиту для
Позичальника за весь строк користування кредитом
(у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі),
грн.
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для
Позичальника є репрезентативними та базуються на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на
припущенні, що договір про надання кредиту залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і

mailto:office@bizpozyka.com
http://www.bizpozyka.com


Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Кредитодавця
залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про надання кредиту.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати
наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для Позичальника.

5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення при укладанні Договору про надання кредиту Кредитодавець надає

Позичальнику проект Графіка платежів
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб,
обов’язкові для укладення договору/отримання
кредиту, грн.

ні

1. послуги нотаріуса ні
2. послуги оцінювача ні
3. послуги страховика ні
… ні

6. Додаткова інформація
(за наявності)

Наслідки прострочення виконання та/або
невиконання зобов’язань за договором про

надання кредиту:

(зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови його
застосування)

Пеня відсутня
Штрафи Штраф за кожний випадок прострочення Позичальником строків сплати

обов’язкових платежів нараховується окремо в залежності від наявної
загальної суми прострочених платежів на початок наступного дня після
дня обов’язкового платежу, та встановлюється у розмірах що наведені
нижче.
У разі прострочки на 1 день, розмір штрафу встановлюється в розмірі -
______________% від загальної суми простроченої заборгованості.
У разі прострочки на 2 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі -
______________% від загальної суми простроченої заборгованості.
У разі прострочки на 3 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі -
______________% від загальної суми простроченої заборгованості.
Розмір кожного окремого штрафу в залежності від наявної загальної суми
прострочених платежів починаючи з 4 дня заборгованості:

Розмір загальної прострочки, грн. Розмір штрафу, грн.

процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту

ні

інші платежі відсутні
7. Інші обставини, які повідомляються Позичальнику

Позичальник має право безкоштовно отримати копію проекту договору про надання кредиту у письмовій чи електронній формі за
своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови Кредитодавця від продовження процесу укладання договору із
Позичальником.
Позичальник має право відмовитися від договору про
надання кредиту протягом 14 календарних днів у
порядку та на умовах, визначених Законом України
«Про захист прав споживачів».

так

Позичальник має право достроково повернути кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням.
Договором про надання кредиту може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового
повернення кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про надання кредиту можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті кредиту, та будуть залежати
від проведеної Кредитодавцем оцінки кредитоспроможності Позичальника з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про
майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

Дата надання інформації:
р.

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною протягом сроку дії договору



Підпис Кредитодавця:

______________________/

ПІБ, підпис Позичальника

___________________/

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, що
були надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх
потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик
запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за
таким договором.

ПІБ, підпис Позичальника
________________________



ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗОМ ДИРЕКТОРА № 6

ТОВ «БІЗПОЗИКА»
від «21» січня 2020 р.

Нова редакція. Введення в дію 23.01.2020 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
(нова редакція)

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
(договір про споживче кредитування)

м. Київ ____________ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА», код ЄДРПОУ – 41084239, в особі
___________________________________________________________, який діє на підставі___________(надалі – Кредитодавець),
з однієї сторони, та
___________________________________________________________ (ідентифікаційний номер - _____________) зареєстрований
за адресою: ________________________________________________, місце проживання якого за адресою:
___________________________________________________________ (надалі - Позичальник), з іншої сторони,
надалі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона, -

уклали цей Договір № ______________ про надання кредиту від _____________ року (надалі - Договір) про наступне:

1. Кредитодавець надає Позичальнику кредит в розмірі ___________________________ на засадах строковості, поворотності,
платності (надалі - Кредит), а Позичальник зобов'язується повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом у
порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Кредит, наданий Кредитодавцем Позичальнику, забезпечується всім належним Позичальнику майном, коштами та активами, що
належать йому на праві власності, не зважаючи на терміни, коли і як вони були придбані, і на які може бути звернено стягнення в
порядку, встановленому законодавством України.
Тип Кредиту: кредит.
Загальний розмір наданого Кредиту: ________________ грн.
Орієнтовна загальна вартість наданого Кредиту :_____________грн.

2. Кредит надається Позичальнику протягом 3 (трьох) банківських днів із дня підписання цього Договору. Кредит надається строком
на ______________ тижнів, де першим днем є дата списання коштів з рахунку Кредитодавця.
Кредит надається Позичальнику з метою реалізації його будь-якої законної мети, для задоволення потреб, не пов’язаних з
підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника

3. Строк дії Договору – з дати його підписання та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не
пізніше, ніж до «__»__________20__ р.

4. Проценти за користування Кредитом за цим Договором є фіксованими та становлять _______________ процентів за кожен день
користування Кредитом. Протягом строку кредитування, визначеного у цьому Договорі, проценти за користування Кредитом
нараховуються на залишок заборгованості по Кредиту, наявну на початок календарного дня, за фактичне число календарних днів
користування Кредитом, із урахуванням дня видачі Кредиту та дня повернення Кредиту.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка становить ______________________________ процентів.

5. Позичальник зобов’язаний повернути Кредит та сплатити Проценти за користування Кредитом з урахуванням наступних умов:
5.1 Позичальник здійснює погашення заборгованості по Кредиту шляхом сплати обов’язкових щотижневих платежів щотижня

кожного/ї __________________, які він зобов’язаний здійснювати регулярно не пізніше дат, установлених графіком платежів, що
наведений у п.6 цього Договору.
5.2 Мінімальна сума обов’язкового щотижневого платежу для Позичальника визначається графіком платежів, що наведений у п.6

цього Договору, але у будь-якому разі не може бути менше ____________________ гривень.

6. Позичальник зобов’язаний повернути Кредит та сплатити Проценти за користування Кредитом з урахуванням наступного графіку
обов’язкових платежів:

№
платежу

Дата Залишок по
основній сумі

кредиту

Проценти за
користування
кредитом

(1)

Частковий платіж
основної суми

(2)

Загальний
платіж
(1+2)

1
2
3
...
N



Усього

7. У разі прострочення Позичальником строків сплати обов’язкових платежів, визначених п.6 цього Договору, Кредитодавець
може нарахувати штраф за кожний випадок порушення строків сплат. Штраф за кожний випадок нараховується окремо в
залежності від наявної загальної суми прострочених платежів на початок наступного дня після дня обов’язкового платежу,
визначених п.6 цього Договору, та встановлюється у розмірах що наведені нижче.
У разі прострочки на 1 день, розмір штрафу встановлюється в розмірі - ________ % від загальної суми простроченої
заборгованості.
У разі прострочки на 2 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі - ________ % від загальної суми простроченої
заборгованості.
У разі прострочки на 3 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі - ________ % від загальної суми простроченої
заборгованості.

Розмір кожного окремого штрафу в залежності від наявної загальної суми прострочених платежів починаючи з 4 дня
заборгованості:

Розмір загальної прострочки, грн. Розмір штрафу, грн.

Максимальний розмір штрафу встановлюється чинним законодавством України.

8. Недійсність окремих положень цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності всього Договору та, в
будь–якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов’язання повернути кредитні кошти та інші платежі, передбачені
умовами цього Договору.

9. Цей Договір про надання кредиту та Правила надання грошових коштів у кредит разом складають єдиний документ (надалі –
«Договір») та визначають усі істотні умови надання Кредиту. Укладаючи цей Договір Позичальник підтверджує, що він
ознайомлений, повністю розуміє всі умови, зобов’язується та погоджується неухильно дотримуватись цього Договору (з
урахуванням Правил надання грошових коштів у кредит, текст яких розміщено на сайті Кредитодавця у розділі Публічна
інформація: https://bizpozyka.com/).

10. Позичальник підтверджує, що до укладання Договору отримав від Кредитодавця інформацію, вимоги надання якої передбачені
законодавством України, в тому числі інформацію передбачену ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» яка необхідна
для отримання споживчого кредиту, включаючи інформацію що, наведена в Паспорті споживчого кредиту та Правилах про
надання грошових коштів у кредит, а також надання якої передбачено ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «БІЗПОЗИКА»
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 624
п/р UA 76 300346 0000026503016388901 в ПАТ «Альфа-Банк»,
МФО 300346
Код ЄДРПОУ 41084239
тел. +38 (044) 364-62-95
e-mail: office@bizpozyka.com
сайт: www.bizpozyka.com

ЗА КРЕДИТОДАВЦЯ

___________________

ПІБ
адреса реєстрації:
адреса проживання:
паспорт:
ІПН
р/р ____________________, МФО ____________
картка _________________

ЗА ПОЗИЧАЛЬНИКА

___________________ __________

https://bizpozyka.com/
mailto:office@bizpozyka.com
http://www.bizpozyka.com

