
ЗАТВЕРДЖЕНО

IIрлвилА
_НАДАIilIЯ ГРОШОВLD( КОШТIВ У КРЕД4Т, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ

ФIнАнсового крЕдIту юрид,rчнй ocoBr

ТОВЛРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIIОВЦАJЬНIСТЮ
<<БIзнЕс ПозикА)

MicTo КиТв
202l piK

'btiitвc\
пO3икА,

1

р. Л} 04



1.зАгАльнI положЕння
1,1, Правила надання грошових коцliв у кред}rry (да.гli - <Правилau) встановлюють порядок
НаДаННЯ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОriIДАJЪНIстю (БIзйс позикд) (надалi потексту - <Товариство> або кКредитодавець>>) коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансовогокредIrry, (дшi - <Кредrг>) юридичним особам (далi - кпозичальники)>) на визначений строк, порядок
укJIаденнЯ ,ЩоговорiВ про наданНя кредитУ (надалi - <.ЩоговiР>) та пов'Язаних iз цим оЪпу""rrй uтакож визначае права та обов'язки cTopiH, iншу iнформацiю, необхiдну для укладання та належноговиконання умов ,Щоговору, а також реryлюють вiдносини, що виник{лють мiж Кредrгодавцем i
r lозичальниками.
1,2, . Цi ПравиЛа розробленi вiдповiдно до вимог Констrl'ryчii УкраiЪи, Щивiльного кодексу УкраiЪи,законiв Украihи кпро фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг), ЗаконiвУкраihИ <Про захиСт праВ споживачiв>, Законiв Укiаiни кПро елекгро"'"у *оr"рцiю>, Лiцензiйних
умов провадження господарськотдiяльностi з надання фiнансових посJryг (kpiM професiйноiдiяльностi
на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою КЪбiнеry MiHicTpiB ЧкраЙ вiд 07.tZ.ZOtO р. lt91з, нормативнО-правовиХ aKTiB Нацiона.пьного банку УкраiЪи (да.пi (НБУ)), та чинного
законодавства УкраiЪи.
1,3, При провадженнi господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг, а саме на наданЕякоштiВ у позику, в томУ числi i на умовах фiнансового кредиц/, Товариство виходить з необхiдностi
забезпечення з:rхисту та поеднання irrгересiв Товариства, io.o yru"""*i" та Позичальникiв,1,4, Щi Правила Товариства застосов)лоться тiльки длlя.Щоговорiв, якi укладаються Товариством з
юридичними особами, на умовах та в перiод дii вiдповiдноi редакцii ц* пра"й.

2.визнАчЕння TEPMIHIB

?:| У цпх Правплах термiнп вжпваються у такому значеннi:1) Графiк платежiв - встаноыIюеться в .Щоговорi про надання кредиту та мiстить (зокрема)
визначення суми КредIrry, нарахоВаних Процентiв за користуванЕя Кредlтгом,ч.*ru.r""ням TepMiHy
шIатежу.

?) .Щата укладення.Щоговору - це дата пiдписання,Щоговору його сторонами.3) .ЩоговiР - це домоЫIенiстЬ КредитодаВця та ПозичаJIьника, спрямована на встановлення, змiнуабо припинення ix взаемних прав та обов'язкiв щодо надан"" ,u о6"rrуговування Крелrry, .Щоговiр
укJIада€ться в письмовiй формi,.
4) Заборговапiсть - Ёесп.пачена сума Кредrry, а також HapaxoBaHi, аJIе не сшlаченi Процешги за
користуваНня Кредитом, а також сума HapaxoBaHoi, аJIе не сплаченоi неустойки (штрафу, пЪнi) (в разiпорушення зобов'язань за .Щоговором).
5) Заявка (Анкета) - документ встановJIеноТ Кредитодавцем форми, який заповнюеться
Заявником для пiдтвердження вiдповiдностi Заявника y"o"u", якi мiстятьЙ У ur" Правилах.
6) _ ЗаявнПк - юридичНа особа, яка мае HaMip укJIасти.Щоговiр з Кредитодu"ч." (вЪяти на себе права
та обов'язки передбаченi,щоговором про надання кредиту та Пръвилъми).7) Кредит - грошовi кошти, наданi Кредитодавцем Позичальнику в розмiрi та на умовах, що
передбаченi .Щоговором. Кредит надаеться в нацiона.пьнiй ва.пютi УкраihЙ (гривнi).8) Кредштодавець - ТоВАРиСТВо З оБМЕжЕною ЁrдlоъiддrЬшстю (БIзнЕс
ПОЗИКА), код е.ЩПОУ - 41084239.
9) Позпчальнпк- це Заявник(юридичнаособа), зяким Кредитодавецьукпав,щоговiр, попередньо
встановивши (виходячи iз iнформацiI отриманоТ вiд такого Заявника та iншоТ iнформацii), що такий
Заявник вйповйас вимогам, якi визначенi цими Правилами.
l0) Процентп за корпстуванItя кредптом - процентна ставка, за якою нараховуються проценти за
користуваНrrя Креди,гом, що застосовуеться до вiдносин мiж Сторонами в порядку та у розмiрiпердбаченому .Щоговором.
l l) Сторошп - Креди-юдавець та Заявниrс/Позичальник.
2.2 Iншi невизначенi цими Правилами таlчи .Щоговором про надання кредl.rry термiни вжив€lються
вiдповiдно до чинного законодавства Украiъи.



3. IIрлвиJIА нАдАIilIя крЕд{ту

3.1 Крели,Г вида€тьсЯ стокоМ до одногО каJIендарнОго рокУ (365 календарних днiв ).3.2. Мiнiмальна таlабО максимаJIьНа сума Кредrry, якУ може потенцiйно отримати
ЗаявниdПозичаJIьниь визначаеться Креди-годавцем.
33. .щоговiр може буги укпаденим iз Заявникойпозичальником, юридичною особою, яка
вiдповйас наступним вимогаJ\,t: мае повну правоздатнiсть; е резидентом Украihи, володiс вiдкрltгим на
вJIасне iм'я поточним рахунком в украiЪському банку, грошовими коцIтами на якому вона
розпоряджаеться; дiе вiд власного iMeHi, за власним iкTepecoM, не отримуе Креди:г в якостi
представник4 агента третьоi особи i не дiе на користь TpeTboi особи.
3.4. Товариство надае Hacrymri види фiнансовЕх кредrгiв (або може надавати):
3.5.1. За цiльовим призначенням - з метою реалiзацiТ будь-якоi законноi мети ПозичаJIьника, пов'язаноi
з його статутною та господарською дiяльнiстю.
З.5.2. Запорядком видачi:
З.5.2.1. видача однiею сумою;
З.5.Z.2. видача частинами (за домовленостi cTopiH);
З.5.2,З. з можлlивiстю пролонгацiТ.
З.5.3. За типом сплати Процеrrгiв за користування Креди:том:
3.5.3.1. фiксована;
з.5.з.2. змilшована.
3.5.4. За режимом сшIати Проценгiв за користування Кредитом та основноТ суми Кредlтry:
З.5.4.1. зi сплаюю Прочеrrгiв за користування Кредlтry i основноТ суми Кредlтry у строк, вказаний у
.Щоговорi про надання кредlтry;
3.5.5. За видапrи забезпечення виконання зобов'язшrь:
З.5.5. 1 . бланковi (без забезпечення);
з.5.5.2. iз забезпеченням (порука, застава, iншi види забезпечення, передбаченi законодавством).

4. порядок нАдАння крЕд{ту

4.1. .щля перевiрки вiдповiдностi Заявника умовам, якi мiстяться у цкх Правилах, Заявник заповнюе
ЗаявкУ (Анкеry), вказуючи Bci данi, визначенi в Заявцi (AHKeTi) як обов'язковi. Заявник зобов'язаний
ВКаЗаТи повнi, точнi та достовiрнi данi, якi вiдмiченi у Заявцi, що необхiднi дrя прийнятгя
Крелиюлавцем рiшення про можJIивiсть надання Кредrтry.
4.2. Заявник зобов'язаний пц час оформлення Заявки на отримання Кредкry ознайоми:гися з
ПУблiчною iнформацiеЮi яка розмiщена на Сайгi Кредктодавця за наступним посиланням:
https://bizpozyka.com/, http://tpozyka.com/. Ушlадаючи .Щоговiр про надання кредиту, Заявник
Позичалlьник пiдтверджуе повне ознайомлення зi згаданою Публiчною iнформацiею.
43. Заявник надае свою зго.ry на те, що Кредитодавець мае право звертатись за iнформацiею про

фiнансовий стан Заявника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з Заявником дiловими, професiйними,
особистими або iшlrими стосункап{и, як для пiдтвердження повноти, точностi, достовiрностi вказаноi
iнформацii, так i дш отримання iнших вiдомостей про Заявника, якi Кредлr:годавець визнае
небхiдними для прийнятгя рiшення про моrкпивiсть надання Кредиry та подальшого виконання умов
.Щоговору.
4.4. Крдrгодавець мае право додатково вимагати вiд Заявника надання належним чином завiрених
копiй докумеrrгiв, якi Кредитодавець визнае необхiдними N|я прийняття рiшення про мокгlивiсть
надання Кредrrry.
45. Рiшення про можливiсть надання Кредrry приймаеться Кредктодавцем на пiдставi обробки
Ъявки та iшдID( дiй, пердбачених цими Правилами.
4.б. Рiшення про нqдання Крелlтry приймасться Кредrrюдавцем на пiдставi обробки данкх Заявника
та iнформачii iз дозволенкх законодавством дкереп, а також вивчення його кредlтгоспроможностi.
1.7. Cpra Крл}rry дJ,я Заявника визначаеться Крелrrюлавцем на пiдставi iнформачii'. зазначеноi в
kвцi, фiнансового стану Заявника та результату дiй, перлбаченID( чими Првrшами.
{.Е. Приforrаючи Заявrсу до розгляд/, Крдrюдавець не бер на себе зобов'язання надати Заявtпtц,
Крелrг.
{.9. КрелrrголавеIр приймае рiшення по Заявцi стосовно мо:кпивоgгi нfulання Крлкт_r,в розlrопй
строц необхiдний д.пя перевiрки вiдповiдностi Заявника умовам, якi мiстrгься у ц}о( Правшах_



4.10. Креди,годавець мас право вiдмовити Заявнику в наданнi Крелlтry без зазначення причини такоТ
вiдмови або мае право зменшити розмiр Крелrтry або строк надання Кредиry, вказаних у Заявцi.

, 4.1l. Вiдмова в наданнi Кредrrry можJIива у випадках (зокрема, аJIе не виключно): негативна
кредитна iсторiя Заявника; при заповненнi Заявки вказанi недостовiрнi таlабо помилковi данi, тощо.
4.12. Кредкгодавець iнформуе Заявника про прийняте рiшення по Заявцi стосовно мокливостi
надання КредиT через еJIеIffронний лист на адресу елекtронноТ пошти Заявника (вказану у Заявцi),
4.13. Зазатримку в надходженнi повiдомлення про прийняте рiшення по Заявцi (стосовно можливостi
надання Кредrry), спричинену проблемами в роботi елекгроннlтх таlчи телефонних слryжб i cepBiciB,
Крли,голавець вiдповiдальностi не несе.
4.14. З метою виконання вимог Законiв Украiни кПро фiнансовi пос.гryги та державне реryлювання
ринкiв фiнансових посJIуг) i кПро запобiгання та протидiю легапiзацiТ (вiдмиванню) доходiв,
одержанЕх uIочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдкення зброТ
масового знищення) щодо проведення належноi перевiрки Заявника/Позичальника та прийняття

рiшення про надання Кредиry Кредlтгодавець мае право вимагати вiд Заявника./Позичальника надання
вiдповiдних документiв та iнформацiТ.

5. ПОРЯДОК УКJIАДЕННЯ ДОГОВОРIВ

5.1 Пiсля отримання Заявником вiд Кредитодавця повiдомлення про прийняге рiшення щодо
мо)<.llивостi отримання Крелrrry Заявник звертаеться до Кредrтгодавця дlIя укJIадення .Щоговору у
письмовiй формi.
5.2 .Щля уклапення .Щоговору представнику Заявника (юридичнiй особi) необхiдно мати при СОбi

дjlя проходження належноТ перевiрки вiдповiдно до вимог Закону Украiни кПро запобiгання та
протилЬ легалiзацii (вiдмиванню) лоходiв, одержаних зJIочинним шляхом, фiнансуванню теРОРИЗму

та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищеннJI) та Постанови Правлiння НацiональнОго
банку lкраihи вiд 28 липня 2020 року Л9107 кПро затвердження Положення про здiЙснення установами
фiнансового монiторинry> офiчiйнi документи, якi повиннi буrи чинними (дiйсними) на момент iх
подання. Кредитодавець також мас право на впасний розсуд запитувати додатковi документи чи
iнформачirо., необхiдно йому дlя виконання вимог законодавства з питань запобiгання та протидiю
легалiзацiТ (вiдмиванню) лохолiв, одержаних зJIочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та

фiнансумнню розповсюддення зброТ масового знищення.
53 Прr, зверненнi Заявника/ПозичаJIьника до Кредрrгодавця, ЗаявниrdПозичаJIЬНик
ознайомлrосться з цими Правилами, надас необхiднi документи дIя проведення наJIежноi перевiРки.

5.4 Крдlтгодавеtь надае Заявнику/Позичальнику до укJIадення .Щоговору iнформачiю, необхiДНУ

.rrя прийняття рiшення ,rрб у*алеrr-r" До.о"ору вiдповiдrо до 
"пrог 

чинного законодавства.

55 Пiсля ознайомлення Заявника/позичаJIьника з пропозицiею про надання кредI{ry

Кр.лrrголавець укJIада€ .Щогов ip з Позичальником.
5.Ъ Вiд iMeHi Кредrгодавця,Щоговiр iз Позича.пьником пiдписуе керiвник або уповновalкена особц

ям :ie на пiдставi вiдповiдноi довiреностi, пiдписи яких скрiплюються печаткою Кредитодавця.

5.Т .Щоговiр iз Позича.пьником ввФкаеться уIшаденим, якщо сторони в наJIежнiй формi досягли

згоJи з ycix iсютних умов ,Щоговору та пiдписали цей .Щоговiр.
5-t kрлrr.ол""ець у вiдповiдностi до умов .щоговору надае Кредrг шляхом безготiвкового

перерахумння суми КредиT (моясltиво перерахування суми Крелrry декiлькома ,гранзакцiями) на

пото.шrrй рахунок по реквiзитам поточного рахунку Позичшrьника.

5.9 Перпабо пiд час укJIадення Щоговору, а також у прочесi виконання .Щоговору, Кредrгодавець

t a€ право отримувати вiд Позичшrьникiв та угочнювати отиману iнформацiю, яка мас icToTHe

з11ачення дJlя встановJIення рiвня кредитоспроможностi, проведення оцiнки фiнансового ста}ry,

йIз}IаченнЯ ступенЮ ризику, належностi керiвникiв, шlасникiв icтoTHoi участi, KiHцeBror бенефiuiарнlо<

цтrcшдсiв. ПозичалIьника до полiтично значущих осiб, членiв ii сiмей та осiб. пов'язаних з поriтично

tlаýrruý{и особами, тощо.
ý-l0 У випадку вiдмови вiд уклrадення Заявником ,щоговору Заявник не позба_шяеться права знов!

п0-1ати Заявку на отримання Крелl,l:ry.

б.IIрАвиJь нАрАх).вАння процЕнтIв зА користувАння KPEJI{TO}i т_{

ПОГЛШЕННЯ ЗЛБОРГОВАНОСТI

6-1 Ъ користумння Крлrюм Позичальнику нараховуються та Познча"rьннх Iювинеfl сIL]!TIiTH



КрлIтюлаВщо ПроцеНти за кориСтуваннЯ КредитоМ у розмiрi, який зазначений в.Щоговорi про нqдання
,Фед}rry. обчислення стоку користування Кредrг_ом та нарахування Прочентiв ,"-*орr"rу".rо
Крлrrюм за,Щоговором про наданЕя кредll.ry здiйснюеться за факгичну кiлькiсть калеIцарних днiв
користування Кредrгом вiдповiдно до умов ,Щоговору про надання кредиту. Таким чином, Проч"оп
за користування Кредrюм щоденно нараховуються на неповернену суму Кредиту з першого дtlя
перерахування суми Кредиry Позичальнику до дня (вк.гlючно) зазначеного у .щоговорi про наданця
Федrгу.
62 Заборгованiсть пiдлягае сшIатi шляхом безготiвкового перерахування коштiв у розмiрi суми
Ъборюваностi на поточний рахунок КредитодавIц у строк (вiдповiдно до графiку обо"'".*о"r*
rшатежiв), встановлений .Щоговором про надання кредrry,
бJ У випадку прострочення сшIати Заборгованостi за.Щоговором про надання кредиц/, сIшата
ъборmваностi Позичальника Кредитодавцю здiйснюсться у такiй чърговостi :

У ПеРШУ ЧеРry - ВЙШКОДОВуЮться в}rтрати КредrюдавLц, пов'язанi з поверненням виданого Кредrry
(суловi в}прати, витрати на державного/приватного виконавця тощо);
У ДРУГУ ЧеРry - НаРаХОВана Кредlтодавцем неустойка (пеня, штаф) - у разi ik нарахування;
У ТРgГЮ ЧеРry - ПРОСТРОЧенi Процекги за користуванЕя та прострочена основна сума Крдrry;
у четверц/ черry - Процеои за користування Кредитом;
5r п'гцr черry - основна сума Кредrry.
6-4 Якщо Позичальник здiйснив просточення сплати Заборгованостi за Кредитом, то за перiод з
першоrc дня прострочення сплати Заборгованостi по факгичну дату погашення Заборгованостi
(зархування шIатежу про спJIату Заборгованостi на поточний рахунок Кредитодавця), вмючно,
позичальнику (на розсуд Кредrгодавця) може бути нарахована неустойка (штаф, пеня) (у
Вi.ШlОВiДНОСтi з вимогами чинного законодавства). Умови нарахування неустойки (шrграфу, пенi)
вк}начаються в,Щоговорi про надання кредlrry.
6-5 КрлrюлаВець заJIишае за собою право (на впасний розсул) зменшити розмiр HapaxoBaHID(
Проuеrrгiв за користуВання Кредlтгом таlабо неустойки (штрафу, пенi), передбачених .Цоговором про
надаfiня кредI{ry, в односторонньому порядку.
б-б ПРИ ОфОРмленi шrатiжнж документiв д.пя сIuIати Заборгованостi Кредrгодавцю, Позичальник
у грфi ((призначеНЕя IшатежУ)) вке}уе iдекгифiкацiйний код за е.Щ, найменування юридичноТ особи,
даry та номер ,Щоговору.
6-7 Якщо Позичалlьник не зазначив або некоректно заповнив графу ((призначення шIатежу)
(нена.тlеrкним чином виконав свот обов'язки, за .щоговором), Кредrгодавець мае право не зарахувати
rшатi:к з мотивiв угрудненостilнеможливостi iдеrrгифiкувати ,щоговiр Позича.пьника, за яким
вiлбувасгься сшIата Заборгованостi.
6-t У РаЗi НаСтання lипадку, передбаченого п. 6.7 цих Правил, Позичальник, протягом 3
rаЛеIЦаРНИХ ДНiв з дати настання такого випадку, може зверцлися до Кредитодавця шляхом
ВаПРавлення електронного повiдомленвя на електронну адресу office@bizpozyka.com в довiльнiй формi
З Обов'язковим, зазначенням приблизного часу платежу i наданням копii шrатiжного доручення банку
ва перерахування вiдповiдноТ суми.

У TeMi елекгронного повiдомлення Позичальник обов'язково зазначае найменування юридичноi
Особн та iлеrгифiкацiйний код за еД, дату та номер.Щоговору. У разi отримання Кредrгодавцем у
Вi.Шювiлному випа,дку такого повiдомлення, Кредитодавець може (за власним розсудом) прийняти
вiшовiдний шlатiж датою його направлення (датою здiйснення гшателсу).
6-9 Над<одкення на рахунок Кредrrюдавrц гршовкх коштiв вiд Позичальника в достатньому для
СшImи yciei Заборгованостi обсязi та в строки, пердбаченi графiком гlпатежiв, е належним виконанням
эобов'гзаlпlя ПозичшIьника за.Щоговором про надання кредlтгу. У такому вип4дку.Щоговiр припиня€
cBolo дiю з дати зарахування грошовIтl( коtlггiв на поточниЙ рахунок Кредрrюдавrц.
6-10 Познчальник мае право достроково (як частково. тах i повнiстrо) поверrrуп{ Кршrг i сгшагrrпr
Гфоrcrrпr за користування Кредrгом.
5.1t У вrrпадку якщо Крлиюдавеlь при достроковому поверненнi крлrг1 не mринав.fостатнк)
сlvу кошrгiв lulя погяllrення Заборгованостi в повноц/, обсгзi за перiо: r}а.кпl.пюго корlicr}ъаrпil_
Креrтrгом,.Щоговiр продовхqrс свою дiю. При rmolry. пiоrл зараrryъдпlя грошовю( кошгЬ rra пототлd
раrуIюк Кре.шrюлавru, графiк rшате2кiв авюмmЕчIю rорщЕтьсl (аrryапiз!ттъсrl в rтшi
lrrjваченЕя залишt(у суми Крлrrry та Прочеrrгiв за Kop}rcý,,BaHH, КрелrrоI
6.12 При безготiвковому перерахувдfl{i грошовlоt коштЬ Крелrто:еапо шi pвrmr pз'rtrrri iз
зfiрп.юю в над(о,ID.(еннi кошrгiв на поючний р:rуrюк Кршrто.rашl- rrece [Iсrrчашпп_
5.13 У разi сплати Позичшrьнrпсом зайвюr коlrгiв Псзнча;ъlлп IювпЕеп шсplr}тЕ Jtr



КредrrюдаВця та подати заяву про повернення вйповцнrх KoцrTiB на вказанi lпtM бшпсiвськi ршiзrrпr
у заявi.
6.14 У випадку, якщо останнiй день строку користумння Крлrrюм, чи дата оIUIати згiдно графiry
обов'язкових rшатежiв прип4дае на вrхiдний (святковий, неробочий) день, ю коцIти, в буФ-пqor.y
випадч/, повиннi буги перерасованi на рахунок Кредrrюдавця на останнiй день ffpolry користування
Крддюм чи на дату оплати згiдно графiку обов'язкових платехiв.

7.IIРЛВЛ ТА ОБОВЯЗКИ CTOPIH ДОГОВОРУ

7-1 Сюрони .Щоговору, а cal\de Кредrгодавець та Позичалlьник, мають також (oKpiM iшrrих
зазначенI.о() насryпнi права та обов'язки.
72 Права та обов'язки Кредrподавrrя.
72.1 Креди:годавеrь мае право:
7J.1.1 ВiЛгермirтувати видачу Кредrry у разi вiдсугностi технiчноi можпивостi перерахувати
ПgЗИЧаЛьнику кошти на його банкiвський рахунок до усунення вiдповiдних технiчнlтх перешкод.
72.|2 Вимагати вiд Позичальника повернення суми Креди:ry, Процекгiв за користування Кредитом,
СПЛmИ НеУСтОЙки (rrrграфу, пенi) у разi iT нарахування та виконання ycix iнших зобов'язань,
пербаченкх rЩоговором про наiдання кредlтry.
7J.l3 Ук.пасти логовiр вiдсryплення права вимоги за вiдповiдним,Щоговором про надання кредrту з
буль-яrсою третьою особою.
722 Кредрrюдавець зобов'язаний:
722.1 Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за,Щоговором (у тому числi дострокове), як
чrcтинами, так i у повному обсязi.
7222 На ВИМОry Позичальника надавати iнформацiю, щодо посJIуг, якi надае Кредrгодавець, а також
пршр на отримання яких визначено чинним законодавством УкраiЪи.
73 Права та обов'язки Позичапьника:
7J.l Позичальникмаеправо:
73.1.1 ,Щостроково поверЕути Кредrг (повнiстю чи частково) i сшlатити Процеrrги за користування
Крлrпом.
73.1J Огримувати iнформацiю з питань наданЕя
посIц/т, якi може н4давати Кредлтодавець, та iншrу
чннннм законодавством Украiни.
73J [Iозичальник зобов'язаний:
732.1нал@ciнeoбxЙнiдoкyмerrшДIяyшaДeння.Щoгoвopyтaлocтoвipнy
iфорхацiю щодо себе, свого фiнансового стац/, тощо.
7322 Свосчасно повернути Кредит, Процеrrги за користування Кредитом, сIuIатити неустойку
(шrтраф, пеrпо) за порушення умов договору (у разi ix нарахуванrrя) у порядку, визначеному цими
[фrвшами та.Щоговором про надання кредlтry.
7J.L3 Онов.rповати своi реквiзtтги, наданi КредlrгодавIцо, цulяхом повiдомлення iх Кредrrгодавщо i
уцlддпI додатковоi угоди до ,Щоговору, не пiзнiше 3-х капеrцарнrх днiв з дня виникнення змiн у них.
73.L1 Вrпсоrтувати iншi зобов'язання, передбаченi,Щоговором про надання кредr,rry.
7.32-5 Огрпrатrr Крелит на цiлi (з метою), зазначенi в.Щоюворi про нqдання кредЕry.
7А Ушадаючи договiр, Кредитодавець пiдтверддý/е, що:
7.+t У шого е Bci необхiднi лiцензii й дозволи, необхiднi дlя видачi та обслryговування Крелlтry за
ш.I|9товором;
1I2 .Щрговiр пiдписаний з боцу Кредrrтолавця уповновФкеною на те особою та пiдписання ,Щоговору
t € lЕровrrщ9lпrям iT повновФкень.
7ý Ушадаючидоговiр,Позичальникпiлгверпсуе:
7_ý.l Що мета та порядок використанЕя ним сrгриманою Кршrгу не суперетrть ,rорIш чжf,D
frlшдlяства УкраiЪи;
7ý2 Свою здатнiсть виконувати умови цьою.Щоговору;
7_5.3 .Щоювiр не супереч}rгь буlь-яким доювiрrrrш обrrqеlпrпц шр с обоl'ш .ш
Ilпчшьlлпсц
T_ta Вiлсl.пli обставlлtll, що створюють p}tiнK ЕепаJI€аIЕогo впIOЕаЕt уш l|gщу {iщi
Gушi та/бо вrконавчi провqдlteння щодо сЕпrешrr шaftra з [Iшачrпш тоцо} що ri i в
шПrоlов Крдтrодавlц;

йому фiнансових послуг Кредитодавцем, щодо
iнформацiю, право на отримання якоi визначено



7,5,5 На денЬ пiдписаннЯ .ЩоговорУ вцсугнi буль-якi суловi провадкення (спори), розслiлування з
боку правоохоронних таlабо контролюючих органiв, що мох(ут" ia.orro таlабо негативно вIlливilти на,l фiнансовий стан та шIатоспроможнiсть Позичальника;
7.5.б ПозичальнИк не мае права вiдсryпати або iншим чином передавати буль-якi iз cBoli прав,
передавати обов'язки або переводити борг за .Щоговором без попередньоi письмовоi згоди
Кредrrгодавця;
?,5,7 Позичальник володiе BciMa документами, якi необхiднi для проходження належноi перевiрки та
формлення ,Щоговору;75,8 Наданi Позичальником Кредитодавцю документи для розгляду питання про кред}rryвання та,
вi:повiдно, дJIя прохоДження належноТ перевiрки i укладення .ЩогоЪору, u ,*о* iншi дЪкументи,
ПОВ'ЯЗаНi З ОбСrryГОВУВаННЯМ КРеди:ry, не мiстять буль-яких недоЙвiрнЙ 

"цо"о"r"й, 
скл4денi таlабо

огрlшчанi в порядку, передбаченому чинним законодавством Украihиi
7*ý,9 Позичальник визнае, що Кредитодавець укJIадае .Щоговiр, фуЕryючись на наданiй
Позича.ilьником iнформацii, яка мае icToTHe значення для Кредrгодu"ц";
75.10 Позичальник надае згоду КредитодавIдо на передачу Bcix прав i обов'язкiв Кредитодавця iншим
особам, в ю}ry числi i тих, якi мо)Iýль виникцли у майбугньомута/або пiсля виконання зобов'язань
Сторонами;.'5.1l 

Позича.пьник надае Кредитодавцю зго.ry на вiдсryплення прав вимоги борry Позичальника за
Jоговором будь-якiй третiй особi або особам без отримання на це додатковоi згоди Позичальника;T5.12 КредI{.годавець надав Позичальнику iнформацiю, визначену в ч. 2 ст. 12 Закону Украihи кПро
фiнансовi посJryги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг), а саме iнфорЙацiЙ про:
:*ý-l2.1 особу, яка надае фiнансовУ посJIуry: найменування, вiдомостi про державну ресстрацiю,iнформшrirо щодо вкJIючення до вiдповiдного державного реесту фiнансових уЪru"о", iнформацiю
шоJо наявностi права на надання вiдповiдноi фiнансовот .rосrry.и, мiсцезнаходження, контактний
теrфон i алреса еJIеIсгронноI пошти та адреса, за якою приймаються скарги Позичальника, а також про
T9"B-"r iНфРМаЧiЮ ОРГаНУ, який здiйснюе державне реryлюва"о щодо дiяльностi особи, яка надае
фiнаясовi поФtуги;
-tý,l2J фiнансовУ посJryry - загальнУ суму зборiв, гlпатежiв та iнших вLrграт, якi повинен сплатити
вrkкг. вкJIючнО з податками, або якщо конкретний розмiр не може бути визначений - порядок
в}rзначення таких вtIграт;
-*ý.l2J логовiр про на,дання фiнансових посJц/г: наявнiсть у клiента права на вiдмову вiд договору
про н&]анНя фiнансоВих посJryг; строк, протягом якого клiеrrгом 

"о*" буr" використано право на
вirчову вiд договору, а також iншi умови використання права на вiдмову Ъiд до.ойру; мiнiмальний
,-трок f,iT догоВорУ ("кЩ9 застосову€ться); наявнiсть у клiента права розiiвати чи припинити договiр,
пра8а Jострокового виконання договору, а також наслiдки таких дiй; порядок внесення змiн та
-}Dповнень до договору; неможJIивiсть збiльшення фiксованоi процеrrтноТ ставки за договором без
гш ьковоТ згоди споживача ф iHaHcoBoi посJIуги;
-5-12.1 vеханiзми зilхисту прав споживачiв фiнансовI.{х посJIуг: можilивiсть та порядок позасудового
р0-1л-.Iц,v скарг споживачiв фiнансових посJtуг; наявнiсть гараrrгiйних фоrцiв чи компенсацiйних схем,
щ0 зltстосовуються вИповiдно до законодавства.
--<-l3 Позкча.пьник повнiстю розумiе Bci умови .Щоговору, cBoi права та обов'язки за цим .Щоговором,ry*с -ш та погодtryеться з ними;
7s.la llвrrчаьшпt не обмежений у правоздатностi та укJIадання
уJаrЕщ! з трегiми особами;
?-ý.l5 Пi.щlсш*rям .Щоювору Позича.lIьник пiддвердлсуе те,

цього .Щоговору не потребуе

що BiH належним чином
rр.itаlоплrцй щодо:
Tý.l5.1 тшу Iфелrгу (крдкг, кред}rп{а лiнiя тощо);

Jýlfi ryШl IфеЛrтгУ, строк кредrrryвання, мети отримilil{я та спосiб надання Крдrrry;тs.rs3 пшrу процеrrгноТ gтавКи (фiксоваНа, змilповаНа), порядоК iT обчис.тlеШrя, у тому .пrc.lri
rlшr ш зIlнн, а також lндекси, що застосовуються дIя розрахуilry зкirповаrrоТ проlrеrrпrоi ставки;

ч{SJa вrrдrзабезпечення заКрлrrюм, необхiднiсть провелешrr оцiIfrн прешrетазбезпеrerшr
lШшlш та про те, за.пй рахунок така оцilпtа проводrrтьсх;

ПОРЯД(У ПОВеРНеШtЯ Крдrгу та сIшmп Прочекгiв за юрк-гувашrt хрGлrтоL !Епо.щ)
Ь П]В-iСПО пJIsтwЬ Тх pвuipoll та перiолш.пriстlо шrесешц, у вшJllлi грiфЬ п.flc-ir ý, рrЁrпчfi:rrrпHl5l вlглллi l9ешrпюТлiнlТграфiк rцrгцЬ коже Ее нryрцтrcr}
TS-rýa HacJlimiв проgтрочення впконаннr зобов'ваrъ зi сплgтrr плпЕrЬ yтoцy ш!i pФ.iр-
ц;сюЬ (штрафу, rreнi), rрошеlrпrоТ ставки, iшlrro< rшатеzкiц жi штосозупотъв ш cтr],wтrcr пF



lleBHKoHaHHi зобов'язання за .Щоговором;

1 {.l5.7 порядку та умов вiдмови вiд надання та одержання Кредrry;
1{.15.8 порядкудостроковогоповерненняКреди:ry;
75.15.9 ycix пропозицiй Креди:годавця, в тому чиiлi щодо видiв та умов кредитнrх про,ryктiв
Кредrrюдавця, ix особливостей та вiдм iнностей ;7s.l5.10 максимальноi суми, на яку може бути виданий Крелlтг;
75.15.1 l способiв забезпечення виконання зобов'язань за До.о"оро", якi Кредитодавець вимагае
в залежностi вiд ви,ry та суми кред}rry;
-.5.15.12
-.5.15.13

порядку та умов дострокового погаIпення Кредиry;
максимального строку, на який видаеться Креди.г;

8. ВIДIIОВЦАJIЬНIСТЬ CTOPIH

&l Сторони нес)rгь вiдповйшьнiсть за порушення умов .Щоговору та цих Правил вiдповiдно до
чннноm законодавства Украiни.
tJ Порушенням умов .Щоговору (,Щоговору про надання кредlтry та цrх Правил) е його
Еевнконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених,Щоговором
|доювором про надання кредlтry та цими Правилами).
tJ У вип4дку лiквйацii Позичальника, що наступипа до закiнчення стоку дiТ.Щоговору, Bci праваi обов'язки щодо цього .Щоговору переходять до його правонасту.r"r*i" у пор"д*у, визначеному
чннним законодавством УкраiЪи.
&{ Закiнчення сIроку лiТ.Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за порушення умов,lпе хало мiсце пiд час дiТ,Щоговору.
&5 У випqдку порушення Позичальником cTpokiB повернення Кредrry Кредlтюдавець мае право
]Ер}rупiся до суд/ за захистом cBoii законних прав i iHTepeciB.
&6- КредrrгодавеLъ надае (перераховуе) Позичал"""ку Креди,г в повному обсязi, затверд}кеному
кре.rrrгоаавuем. При цьому Кредrгодавець не несе вiдповiдальностi ,u .пrbur* буль-якй комiсiй
бшпом Позичальника у зв'язку iз зарахуванням коштiв Позича.гlьнику.

9. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

9-1 Bci спорИтанеторозУмiннЯ щодоуклаДання, викоНання, розiрВання, змiЁи, атакожз буль-яких
iлirшfr IIктань, що стосfrоться цrх Правил та.Щоговору, пiдлягають вреryJIюванню шляхом перiговорiв.)2 Скарги в порядку позасудового вреryлювання спору направляються Позичальником в
IrcbxoBoмy виглядi на поштову адресу за мiсцезнаходженням Кредитодавця або в електронному
rт.rrдi на епекгронну 4дресу Кредитодавця, вказану на Сай.гi.
!)J Якщо Сюрони не моrlýль дifrги згоди iз спiрнlтх питань шляхом переговорiв, то такий спiр

я у судовому порядку вiдповiдно до чинного законодавства Украihи.

l0. внЕсЕння змIн до договору чи IIрлвил

ra-r I$ Правнllа зsтвер.аiqуються Haкшtoм дирекrcра Крлrrтолавця та розмiuý/ються на Сайrгi дrя
ошrоцлешя Bcix зацiкашrенпr осiб.

Цl .I]9mвiр набкрае чинностi з моме}rц/ його укладеrrrrя вйповiдно до цID( Правил.
lf' lфСШrголавеrD ма€ право в односторонньому порядIry вносити змiни до ПравIul. Змiненi
Ц-- Рвrirylогъся на СаЁгi. Внесення змiн до Правил не змirпос умови .Щоговору (i вiдповiдноI
?ЦdtЬавнл, пс Його скrrадовоТ частrппr) для вже укrrqденrоt Mi:K Кршrгопавцем та Позпча.тьникамн
.kаоЁ!.
п' }aiшr До Доrоюру внос'lтюя шuIяхом укладання дод8тковIо( уюл п(цо TaKi зrrirпr rrc е
ПFСТilЦш проlа IIвпчшшппо .шr КредrподавIц, якi чiтко вrrзначенi щппr Првнmшr бо
.fuo.opor.
rr5 Дr Дрrоэору rоrв бщlr пршшнена:



За взаемною згодою CTopiH.
У iнших випадках, передбачених дiючим законодавством Украiни.

lOJ Недiйснiсть окремж умов укJIаденого ,Щоговору, встановJIена рiшенням су.ry, не мае наgriдком
к*riйснiсть всього .Щоговору, та у буль-якому разi не звiльняе Позичальника вiд зобов'яЗаrrrrя

шЕркуги Креллrг та сплатити Процешги за користування Крелrrюм i неустойку (шrграф, пеrшо) (за

рлшtостi).

rr. порядок достуItу позичАJIьникIв до договорIв, тл Iншоi шrоормдrЦi

lf.r ПвнЧальник ма€ право достуIry до iнформачii, право на отримання якоТ закрiшtене в

шощддвствi Украihи.
rrJ ПрвшIа Крлrrтолавця зберiгаються та оновJIюються на Сайтi Кредrгодавця.
llJ Договiр в двох екземIUIярD( по одному дtя кожноi iз cTopiH. Позичальник пiдтверддуе отримання

Gf;..,О ек}емrшярУ договорУ цlляхом пiдписання вiдповйного роздirry .Щоговору в екземшlярi

Крtштолавш.
ri-r У pBi втратИ свогО екземшIярУ.ЩоговорУ ПозичапьнИк мае правО звернугисЬ до Кредrтгодавця i

Gрlпх вiдповiдно завiрену копiю .Щоговору.
ll5.Щрrухеrrш, що становJIять комерцiйну таемницю, мають обмежений доступ та розголошуються у
ltF;щу, перелбаченому законодавством Украihи.
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