
ТИПОВА ФОРМА
дiе з 19 серпня 2021 року

н

Щоговiр N
про надання креди

(Споживчий кредит. Електронна

м. КиiЪ

ТОВАРИСТВО З ОБМВЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ

1. Кредитодавець надае Позичальнику грошовl кошти в розмlр1
поворотностl, платностl

у порядку та на умовах,

Тип Кредиту,: Кредит.

Строк кредиту: _ тижнi
Процента ставка: в день

(надалi - Крелит), а Позича,rьник зобов'язуеться

визначених цим Щоговором про надання kредиту

фiксована.
Копriсiя за на]ання Кредиту (далi- КомiСiя):-.- ГРН.

Загальний розмiр наданого Крешrry:
TepMiH riТ Щоговору: до 

--- 
р.

OpieHToBHa загальна BapTicTb наданого Кредиry:

зАтвЕр
ТоВ (БlзПозИКА>

р. Nel4-0fl
.Щиректор

Крупела

----р.
(БIЗНЕС ПОЗИКА), код еДРПОУ-41084239, в особi

(налалi - Кредlтгодавець), та

надал1 - Позичальник), уклали цей

дисlilнцlино, в електроннiй формi, в порядсу

в.

грн.

OpicHToBHa реальна рiчна пРоцентна ставКа: -.- процентlв.

IJiлi (мета) Крелиry: для придбання ToBapiB (робiт, послlт) для задоволення потреб, не пов'язаних з пiдприемницькою, незалежною

професiйною дirпr"i.* або виконанням обов'язкiв найманого прачiвника. I-[ей Крелит с споживчим кредитом,

2. Протягом строку кредит}tsання процентна ставка за Кредитом (налалi- Проценти за корисryвання Кредитом), нарахов),Iоться на залишок

заборгованоСтi'по kрЬлиry, HaJ{BHy на початок каJlендарного дня, за перiол фактичного користування Кредитом, iз ура,куванням днlI видачl

Крелиry та дня пов9рнення Кредиry згiлно Графiку платежiв,

3.Графiк платежiв:

4 4
I 0в4239

ý,fý(д"

Nь
плате}кч Щата

залишок по основнiй
cl,Mi крелиту

Прошенти за
кOристування кредитOм

(1)

частковий платiж
основноТсуми
(2)

Комiсiя за надання

Крелиту(3)
загальний
платiж
(l+2+з)

1

2

n

Усього

4. У разi прострочення Позичальником дати сплати чергового ллатO{ry визначеного Графiком платежiв, Кредитодавець мае право

".й;й; штраф за кожний випадоК такогО порушення cTpoKiB сплат на початок наgгупного дня пiсля дня обов'язкового плате}ку,

u"'."ur."o.o ГрафiкЬМ платежiв, що встановJIЮсться у розмiРахJ що. наведенi нижче та вiдповiдно Розлi"пу 5 Праци,t,

У разi простРочки на l день, розмiР штрФУ 
"..*оui,оЪri.lв рЪзмtрi - _-й *iд.urальноТ сlлlи простроченоi заборгованостi,

У разi простРочки на 2 днi, розмiР штрафУ 
".*пЬuп..Й" 

, розмiрi- _И" вiд загальноТсуми простроченоi заборгованостi,

У разi простРочки на З днi, розмiР шпрафУ u.*пrоuБ.rrс" в розмiрi -- %вiд загальноТ iуми простроченоТ заборгованостi,

РозмiР кожногО окремогО штрафУ в залежностi вiд наявноi загальноi суми простроченю( платежiв почина}очи з 4 дня заборгованостi:

якии дiс на пiдсrавi

енокпп-
систем,

на наступних умовах:
Щоговiр про наданш{ кредиту з використанням
передбаченому Законом УкраiЪи кПро елекгронну



Розмiр загальноТ прострочки, грн. Розмiр rrграфу, грн.

5. ПозичальНик ма€ право повнiСтю абО частковО достроково. поверн}"ги кредиJ без буль-якоТ додатковоТ плати, пов'язаноТ з достроковим

поверненняМ, у томУ числi ш.llяхОм збiльшенНr"aуr" перiол"r""* платежiв, про щО BiH зобов'язаний повiдомити Кредитодавця з

оформленням вiдповiдного доt(умента.

6. Позичальник мас право протягом l4 календарних днiв з дня укладення Щоговору вiдмовитися вiд Щоговору без пояснення причин, у тому

числi в разi отримання ним грошових коштiв, npo ,ло.оооJязаний повiдомити К^рлитолавuя у письмовiй формi ло закiнчення вказаних 14

каJ]ендарних днiв. В такому виПаДку Позичальник зобов'язаний протягом 7 календарних днiв i дzlти подання письмового ]I""ryу::": :|:
,ЙЙ.Ы'"iо froro*opy пйрry"" Кр.д"rодu"цrо грошовi кошти, одержанi згiдно з ,Щоговором, та сплатити проценти за перlод з дня

одер11€ннЯ коштlВ до дня lх повернення вкJIючно за ставкою, встановленою пунктом 1 цього !оговору,

7. Позичальник пiдтвердкус, що BiH ознайомлений з Щоговором_про надання кредиту та .[lравилами, текст яких розмiшено на сайтi

Кредитодавця, повнiстю розумiс Bci умови, K a*i.r, ay"o, оО'a* зобоЬ'язань та погодку€ться не}хильно дотримуватись ж, тц вiдповiдно,

уIOtадас Щоговiр.

8. Позичальник надав дозвiл Кредитодавцю на збiр, обробку, зýерiгання та поIIIиреннJI його персональних данч З, метою оцiнки його

hредитоспроМожностi, забезпечення виконання зобоЬиrапо ru,r"* Дiоrоrором, iнформрання про кредитоспроможнiсть та добросовiснiсть,

а також на передачу u dyoi,п"и момент будь-яких персональних дu"й [lоa"чil"lьника та iнформаuiт про уrсчадення i виконання цього

flоговору в буль-якiй формi буль-яким TpeTiM особам . йеrою захисту прав та iHTepeciB Кредитодавця та повного виконання зобов'язань за

чим ЩоiЬuорЬr, u ra*o* Позичzlльник надав дозвiл на вiдсryплення права вимоги за,Щоговором,

9. Пiдписанням цього Щоговору Позичальник:

1) налае КредитодавIдо (колекюрським комланiям, новому

таlабо окремо повiдомленi Позича-llьником Кредитодавцо у
данi, якi законно отриманi Кредиюдавцем з iншихджерел;

rqелитору) дозвiл використовувати данi Позичаьника зшначенi в Щоговорi

оуд*rйй Ьпосiб, .опр.йц але не виIO1ючно через особистий кабiнет, а також

2) пiлтверlчкус. шо:
- обраними llозичальником для koMyHikauiТ та взасмодii за цим Щоговором засобами зв'язку с: телефонний (iнформуванш за номерами

телефонiВ будь-якимИ досryпнимИ каналами, - ,.Й ч"ы .,.pbi SМS-повiдомлення, черёз сервiсЙ передачi даних (ViЬеr, WhatsApp,

Telegram, тоцо) m шляхом використаннJI npo.pu*nb.o забезпЬчення або технологiй без за,чучення працiвникiв Кредитолавця, нового

кредитора, колекторськОi компанil); .п.оrропп"Й (з використанням електронноТ адреси таlабо оЪобистого кабiнеry), поштовий (за алресою

проживанн_я/перебрання/реестраuii); __ _,_.у_плл..,,л_
--!r.i 

"Ор""iПй"йоп"по' 
.u.об".r'r.,ry с р_iвноцiнними та жоден з них не визначений Позичальником як tlрlоритетнии;

- нада€ дозвlл викоРистовуватИ обранi засобИ .u;r.ф Кредитодавчю (колекторським компанiям, новому крелитору) для взаемодii при

вреryлюваннi простроченоТ заборгованостi з Позичальником з дотриманням обме*е", щодо вза€модil якi визначенi в сrатгi 25 Закону

УiНХJ'Н.filЖХТ#itrЖi;Йим компанiям, новому крелитору) дозвiл використовувати буль-якi iншi засоби зв'язку з

Позичальником у разi, коли:

- взаемодiя з Позичальником не вiдбулася протягом двох робочих днiв iз дня першоi спроби зв'язатися iз Позичальником через засiб

зв'яз}ry' обраниЙ ПозичальниКопl; абО 
пLником i якi викописто " 

I допомогою обраного засобу зв'язку, не €- 
"оЙ.р 

iелефону та iншi данi, наданi Позичальником i якi використов},ються для взасмод1l зz

ДiЙСНИМИ; абО 
цq пiпппаRпення тексто[ . повiдомлень через обраний Позичальником засiб зв'язкУ абО tx- немас пiдтвердкення вiдправлення TeKcToBtD! голосових та lнших

отримання Позичальником.

10. ПiдлисанНям цьогО .ЩоговорУ I lозичальник пiдтверджуе, що до укJ]адання ,Щоговору отримав вiд Кредитодавця iнформацiю, надання

якоi передбаченi законодавством YKpaiH", ,о*рйпф.лОЬЬну .r. 9 Зu*оrу УкраiЪи <Про 
:::т"91. 

кредитуванш{>, Паспорт споживчого

кредиту, частиноЮ оруiй .r. iz ЗУ кПро 4iHaHcoBi посл}тLrта_державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг), а також примlрник

Гiрuur,i(у формi елекфонного документа), що розмiщенi на сайтi Кредитодавuя.

l 1. У разi прострочення виконання зобов'язань за,Щоговором, Кредитодавець мас правО залуIатИ TpeTix осiб до вреryлюваннЯ

про.rроч."Ьт.uЬор.о*"Ъ.ri ;r"rу числi юридичпi * noi.oropcbKi компанii, а Кредитодавець, новий колектор, колекторська компанlя

ма€ право звертатися лоф.ri* осiб у порялф та на умова,\, перёдбачених ст. 25 Закону Украiни кПро споживче кредитуваннJI), з метою

iнформування про необхiлнiсть викЬнанн, гio."ч-in"KoM зобов'язань за flоговоро*. По.йч-опик надас згоду на передачу iнформаrrii про

укладення Щоговору, його умови, стан виконання, наявнiсть про.rроr."Ь,'iЪор.Jruпо.тi та iT розмiр буль-яким TpeTiM особам, в тоlлу числi

його близьким особам, iз лЬтриманням вимог ч. б ст. 25 Закону УкраIни кПро споживче кредиryвання>. Позичальник мае право на

.;;р".;^; йЬУ у рi.iй*рЬ.""" Кр.ш*дuвцем таlабо поп.*ор.о*ою компанiсю законодавства у сферi споживчого hредитування, у

тому числl порушеннЯ вимог щодО взаемодiТ iз споживачами при вреryлюваннi простроченоi заборгованостi (вимог щодо ети-чноТ

повёдiнки), а йко* на зверненнЯ до суДУ злозовоМ про вiдшкодуваннJl шкоди, завданоi ПозичаJlьниtry як споживачу у процес1

вреryлювання простроченоl заOоргованостl.



|2, .Щоговiр може бlти змiнений таlабо припинений за вза€мною згодою CTopiH, а такоЖ в iншиХ випадка& передбачениХ чинниМ

законодавством УкраiЪи, Щоговором та Цраццдац!д,

1З. lншi умови цього правочинУ реryjIюються Цраццдацц, якi с невiд'емною частиНою Щоговору. Yci невреryльованi Щоговором

правовiдЙсини CTopiH реryлюютося законодавством УкраiЪи,

14. Мiсцем виконанням п.ього ,Щоговору с мiсчезнаходкення Кредитодавця. Претензii приймаються за адресою Кредитодавця,

15. Юридична адреса та реквiзити cTopiH:

Кредитодавець:

Мiсцезна,коддення:
п/р

КодСШПОУ
Телефон:
Веб-сайг Засоби зв'язку з Позичальником:

Пiдписано електронним пiдписом одноразовим

iлентифiкатором __=---.

позичальник:

в



  

Додаток №1 до Договору № _________________ про надання кредиту від _________________ р. 

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки 
 

 

 

 

 
№ з/п 

 

 

 
Дата видачі 
кредиту/дата 
платежу 

 

 

 
Кількість днів у 
розрахунковому 
періоді 

 

 
Чиста сума 
кредиту/сума 
платежу за 
розрахунковий 
період, грн 

Види платежів за кредитом  

 
 

Реальна 
річна 
процентна 
ставка, % 

 

 
 

Загальна 
вартість 
кредиту, 
грн 

 

 

сума кредиту за 
договором/погашення 
суми кредиту 

 

 

проценти за 
користування 
кредитом 

платежі за супровідні послуги 

кредитодавця 
кредитного посередника 
(за наявності) 

третіх осіб 

за 
обслуговування 
кредитної 
заборгованості 

комісія 
за 
надання 
кредиту 

 
інші послуги 
кредитодавця 

 
комісійний 
збір 

інша плата 
за послуги 
кредитного 
посередника 

за 
розрахунково- 
касове 
обслуговування 

 
послуги 
нотаріуса 

 
послуги 
оцінювача 

 
послуги 
страховика 

інші 
послуги 
третіх 
осіб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1  x   x           x x 

2                x x 

…                 x x 

n                x x 

Усього x                 

 


