ТИПОВА ФОРМА

зАтвЕр

(БIЗПоЗИкА)
1 р. JФ1O-ОЩ

!иректор
А.М. Крупела

Щоговiр ЛЬ

про надання кредиту
(Електронна форма)

м. КиiЪ

р.

<Про електронну комерцiю), на наступних умовах

L_грн.)

на засадах cTpoKoBocTi,
грн.
1. Кредитодавець надае Позичальнику грошовi кошти в розмiрi
поворотностi, платноrгi (надалi - Кредит), а Позичальник зобов'язуеться повернути
, сплатити проценти за користування Кредитом у
порядку та на yмOваJ(. визначених uим ,Щоговором про надання кредиту, та IIразилаirли пРо надання грошових коштiв у кредит фiзичним
особам-пiдприсмцяN{ (Ha_ral i - !оговiр).

Тип Кредиту: Кредит.
Строк кредиry:_ тижнiв.
Процента ставка: в день

фiксована.

TepMiH дiТЩоговорудо
р,
OpieHToBHa загальна BapTicTb на_]аного Крелиry

грн.

госпOдарськоi дiяльностi. незаlежноi професiйноТ
Щiлi (плета) Крелиту: для при:банНя ToBapiB (робiт. пос.лt,г) л.lя злiйснення пiдприсмницькоТ.
дiяльностi або будь-якоТ iншоi не забороненоi законо\1 дiя,,tьностi. l_{ей Крелит не € споживчим кредитоNl.

2. Протягомстрок),кредиТ\,ваннЯпроцентнаставказаКредитом(налаli-Проuентизакорист),ванняКредитом).нар&\овvютьсяназаr]ишок
видачi
забор.ованоСтi'по kрЬлиту," наявн\ на початок капендарного дня, за п.р,од фа*rrчного корисц"вання Кредитоп,l. iз урахуванням дня
п.rатежiв.
Графiку
згi:но
Кре.lит1
та
повернення
Кредиту
дня
3.Графiк платежiв:

J,{9

платежу

!ата

залишок по основнiй
cyMi кредиry

Проценти за
користування кредитOм

(l)

частковий платiж
основноi суми

комiсiя за
надання Крелиry

загальний
платlж

(2)

(3)

(1+2+3)

1

2

п

Усього
4.

У

Графiком платожiв, Кредитодавець мас право
разi прострочення Позичальником дати сплати чергового платежу визначеноIо
Позичальником
nopyr.nn"
штраф за кожен випадок такого
у розмiрi процентiв вiд загальноТ суми простроченоТ

"uр*Ёrуr*Й в порядку, визначеному Роздiлом 5 Правил.
заборгованостi

на cйTi
5. Позичальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений з ,Щоговором про надання кредиту та Правилами, текст яких розмiщено
та,
вiдповiдно,
ix,
неухильно
дотримуватись
Кредитодавця, nor"ia"16 розумiе Bci умови, ix змiст, суть, об'еЙ зобоЪ'язань та погодх(усться
укладае ,Щоговiр.

иого
б. Позичальник надав дозвiл Кредитодавцю на збiр, обробку, зберiгання та поширення його персональних даних з метою 0цlнки
а
кредитоспроможностi, забезпечення виконання.обоu!зu", за цим ДЪговором, iнформування про кредитоспроможнiсть та добросовiснiсть,

r

тtкож на передачу в буль-який момент будь-яких персональних даних Позичальника та iнформачii про укладення

i

виконання цього

,Щоговору в буль-якiй формi буль-яким TpeTiM особам з метою зilхисту прав та iHTepeciB Кредитодавця та повного виконання зобов'язань за

цим {оговором, а тiкож Позичальник надав дозвiл на вiдступлення права вимоги за !оговором, при цьому без особистого повiдомлення
Позичальника про таку обробку, передачу чи вiдсryплення.

7. Позичальник надtlв Кредитодавцю (його довiреним особа,л, таlабо колекторським компанiям, таlабо TpeTiM особам) дозвiл телефонувати
таlабо направляти йому iнформацiйнi повiдомлення, вимоги про сплату, та використовувати для цього буль-якi лоступнi канали зв'язку з
Позичальником, вкJIючаючи телефон, tкаунти, електронну пошту, i т.п.
8. Пiдписанням цього ,Щоговору Позичальник пiдтверджуе, що до укJIадання ,Щоговору отримав вiд Кредитодавця iнформацiю, надання якоТ
передбаченi законодавством УкраiЪи, зокрема передбачену частиною другою ст. 12 ЗУ кПро фiнансовi послуги та державне реryлюваннJ{

ринкiв фiнансовlл( послуг).

9. [оговiр може бути змiнений таlабо припинений
законOдавством УкраiЪи,,Щоговором та ПраЕидzlплд.

за взаемною згодою CTopiH, а також в iнших випадкzlх, передбачених чинним

l0. Iншi умови цього llравочину реryлюються Правилами,

правовiдносини CTopiH реryлюються законодавством УкраiЪи.
1

с

1.

12.

Мiсцем виконанням цього !оговору

е

якi с невiд'емною частиною

,Щоговору.

Yci

невреryльованi ,Щоговором

мiсцезнаходження Кредитодавця. Претензii приймаються за адресою Кредитодавця.

Юрилична адреса та реквiзити cTopiH:

Кредитодавець:

позичальник:

Мiсцезначодження

г/р

б

Пiдписано електронним пiдписом одноразовим iдентифiкатором

е-'.

g

},

