
ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗОМ ДИРЕКТОРА № 12-ОД

ТОВ «БІЗПОЗИКА»

від «04» травня 2020 р.

Нова редакція. Введення в дію 05.05.2020 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 ___________________________________________________
(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 (процентну ставку, визначену цим Договором) у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Кредитодавець перераховує Кредит на рахунок Позичальника, вказаний ним у відповідній Заявці/Анкеті/Опитувальнику тощо.
Кредитодавець зобов’язується надати Позичальникові Кредит на умовах, передбачених цим Договором, а також виконувати інші

зобов’язання, передбачені цим Договором та чинним законодавством України, та має право вимагати від Позичальника
своєчасного здійснення платежів відповідно до цього Договору, а також інші права передбачені цим Договором та чинним
законодавством України.
Позичальник зобов’язується повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом (процентну ставку, визначену цим

Договором) у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а також виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором
та чинним законодавством України, та має право вимагати від Кредитодавця доступу до інформації з питань надання фінансових
послуг та інформації, а також інші права передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
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 «_______________» р.

4. Процентна ставка за Кредитом є фіксованою (надалі – Проценти за користування Кредитом) та становить
_________________________________________ 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.
Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості Кредиту базується на обраних
Позичальником умовах кредитування, викладених в цьому Договорі, і на припущенні, що Договір залишатиметься дійсним
протягом строку його дії, а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в цьому



Договорі.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги
Кредитодавця (за наявності) залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії цього Договору.

5. Позичальник зобов’язаний повернути Кредит та сплатити Проценти за користування Кредитом, дотримуючись графіку
обов’язкових платежів, наведеного нижче:

№
платежу

Дата Залишок по
основній сумі

кредиту

Проценти за
користування
кредитом

(1)

Частковий платіж
основної суми

(2)

Загальний
платіж
(1+2)

Усього
У випадку, якщо останній день строку користування Кредитом, чи дата оплати згідно графіку обов’язкових платежів припадає на
вихідний (святковий, неробочий) день, то кошти, в будь-якому випадку, повинні бути перераховані на рахунок Кредитодавця на
останній день строку користування Кредитом чи на дату оплати згідно графіку обов’язкових платежів.

6. У разі прострочення Позичальником строків сплати обов’язкових платежів, визначених п.5 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.5 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.

Неустойка, а також сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі
Договору, не може перевищувати розмір неустойки/сукупної суми неустойки (штраф, пеня), встановленої чинним законодавством
України.
У випадку прострочення сплати заборгованості за Договором, сплата заборгованості Позичальника Кредитодавцю здійснюється у
такій черговості:
у першу чергу - прострочена сума Кредиту та прострочені Проценти за користування Кредитом;
у другу чергу - сума Кредиту та Проценти за користування Кредитом;
у третю чергу - штрафи та інші платежі відповідно до цього Договору (у разі їх нарахування).

7. У випадку якщо для здійснення платежів за цим Договором Позичальник скористується послугами сервісу еквайрінг (здійснення
операцій із використанням електронних платіжних засобів), з Позичальника може бути стягнута комісія у розмірі не більше 1,5%
(півтора відсотки) від суми платежу, але у будь-якому випадку не менше 10,00 (десять) грн.

8. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього без
пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору Позичальник
повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом 7 (семи) календарних днів з
дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові
кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити Проценти за користування Кредитом, зазначені в цьому Договорі.

9. Позичальник має право достроково (як частково, так і повністю) повернути Кредит і сплатити Проценти за користування
Кредитом. У випадку якщо Кредитодавець при достроковому поверненні Кредиту не отримав достатню суму коштів для погашення
заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування Кредитом, Договір продовжує свою дію. При цьому, після
зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, графік платежів автоматично коригується (актуалізується), в
частині визначення залишку суми Кредиту та Процентів за користування Кредитом.

10. Кредитодавець має право відмовити Позичальнику в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови.

11. У разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність у
відповідності із чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

12. Зміни до Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, якщо такі зміни не є використанням права Позичальника чи
Кредитодавця, які чітко визначені Договором. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не
встановлено цим Договором або законом.



13. 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.

14. Укладаючи цей Договір Позичальник підтверджує, що: (і) до підписання цього Договору Кредитодавець надав йому всю
інформацію, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит, відповідно до вимог чинного законодавства,
та (іі) він ознайомлений, повністю розуміє всі умови, зобов’язується та погоджується неухильно дотримуватись цього Договору та
Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, текст яких розміщено на сайті Кредитодавця у
розділі Публічна інформація: https://bizpozyka.com/).

15. 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

Адреса
п/р
ЄДРПОУ
тел
e-mail:
сайт:

ЗА КРЕДИТОДАВЦЯ

___________________

ПІБ
адреса реєстрації:
адреса проживання:
паспорт:
ІПН

ЗА ПОЗИЧАЛЬНИКА

___________________ ____ ______

https://bizpozyka.com/

