
Затверджено  

Наказом Директора 

 ТОВ «БІЗПОЗИКА»  

№ 22 від 22.11.2022 року 

Примірний Договір діє з 23.11.2022 р. 

Договір №  

про надання кредиту 

(Електронна форма) 
м. Київ ____________________р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА», код 
ЄДРПОУ – 41084239, в особі____________________, який діє на підставі ______________ 
(надалі – Кредитодавець), та Фізична особа-підприємець ___________________ 
(РНОКПП_________), (надалі - Позичальник), уклали цей Договір про надання кредиту з 
використанням інформаційнотелекомунікаційних систем, дистанційно, в електронній формі, в 
порядку передбаченого Законом України «Про електронну комерцію», на наступних умовах: 

1. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти в розмірі ___________грн. 
(______________________ грн.) 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 про надання кредиту, та 
Правилами про надання грошових коштів у кредит фізичним особам-підприємцям (надалі – 
Договір). 

Тип Кредиту: Кредит. 

Строк кредиту: ___________ тижнів. 

Стандартна процентна ставка: в день ___________, фіксована. 

Знижена процентна ставка за Кредитом: в день ______________, фіксована. 

Комісія за надання Кредиту (далі - Комісія): ________________ грн. 

Загальний розмір наданого Кредиту: ________________ грн. 

Термін дії Договору до ______________ р. 

Орієнтовна загальна вартість наданого Кредиту : ____________ грн. 

Цілі (мета) Кредиту: для придбання товарів (робіт, послуг) для здійснення підприємницької, 
господарської діяльності, незалежної професійної діяльності або будь-якої іншої не забороненої 
законом діяльності. Цей Кредит не є споживчим кредитом. 

2. Протягом строку (терміну) кредитування процентна ставка за Кредитом (надалі – Проценти 
за користування Кредитом), нараховуються за ставкою вказаною у п. 1 Договору на залишок 
заборгованості по Кредиту, наявної на початок календарного дня, за період фактичного 
користування Кредитом, в залежності від дотримання Позичальником графіку платежів, що 
вказаний в п. 3. Договору і розраховується в порядку описаному нижче. 

2.1. У разі якщо погашення Кредиту здійснюється згідно погодженого Сторонами графіку 
платежів, що наведений в п. 3 до Договору, чи в разі дострокового повернення суми 
наданого Кредиту, то зобов’язання Позичальника по сплаті Процентів за користування 
Кредитом розраховуються відповідно до Зниженої процентної ставки, що вказана в п. 1 
Договору. 

2.2. Сторони домовились, що у разі якщо повернення Кредиту не здійснюється згідно 
погодженого графіку платежів, що наведений в п. 3 Договору, (за виключенням 
дострокового повернення Кредиту), у наслідок чого виникає прострочка по Кредиту, та 
строк цієї прострочки більше семи календарних днів то умови про нарахування 
Процентів за користування Кредитом за Зниженою процентною ставкою втрачають 
чинність і до відносин між Сторонами застосовуються правила нарахування процентів 
за Стандартною процентною ставкою, що вказана в п. 1 Договору. При цьому, 



нарахування процентів за Стандартною процентною ставкою починається з восьмого 
календарного дня, від дня простроченого платежу, передбаченого графіком платежів, що 
вказаний в п. 3. до Договору, та до закінчення терміну дії Договору. 

У випадку не повернення будь-якого з платежів у строки, передбачені графіком платежів, 
Кредитодавець здійснює відповідне коригування зобов’язань Позичальника, в тому числі з 
врахуванням скасування умови про нарахування процентів за Зниженою процентною ставкою, 
при чому проценти за користування Кредитом нараховуються на фактичний залишок суми 
Кредиту. Всі нараховані проценти за користування Кредитом мають бути сплачені не пізніше 
дати кожного із наступних чергових платежів, при цьому Сторони погодили, що Кредитодавець 
надає Позичальнику оновлений графік платежів шляхом відображення такого графіку в 
Особистому кабінеті Позичальника. Скасування умови про нарахування процентів за Зниженою 
процентною ставкою та початок нарахування процентів за Стандартною процентною ставкою 
на умовах, викладених в цьому Договорі не є зміною істотних умов цього Договору. 

3. Сторони на момент укладення Договору встановили наступний графік платежів, 
припускаючи, що Позичальник буде його дотримуватись і застосовуватиметься Знижена 
процентна ставка: 

4 

№ 
платежу 

дата Залишок 
по 
основній 
сумі 
кредиту 

 

Проценти за 
користування 
кредитом 

(1) 

Частковий 
платіж 

(2) 

Комісія за 
надання 
кредиту 

(3) 

Загальний 
платіж 

(1+2+3) 

1       

2       

…..       

N       

Усього     

 

5 У разі прострочення Позичальником дати сплати чергового платежу визначеного Графіком 
платежів, Кредитодавець має право нараховувати штраф за кожен випадок такого 
порушення Позичальником у розмірі ____________ процентів від загальної суми 
простроченої заборгованості в порядку, визначеному Розділом 5 Правил. 

6 Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з Договором про надання кредиту та 
Правилами, текст яких розміщено на сайті Кредитодавця, повністю розуміє всі умови, їх 
зміст, суть, об’єм зобов’язань вважає їх справедливими та погоджується неухильно 
дотримуватись їх, та, відповідно, укладає Договір з вільним волевиявленням. 

7 Позичальник надав дозвіл Кредитодавцю на збір, обробку, зберігання та поширення його 
персональних даних з метою оцінки його кредитоспроможності, забезпечення виконання 
зобов'язань за цим Договором, інформування про кредитоспроможність та добросовісність, 
а також на передачу в будь-який момент будь-яких персональних даних Позичальника та 
інформації про укладення і виконання цього Договору в будь-якій формі будь-яким третім 
особам з метою захисту прав та інтересів Кредитодавця та повного виконання зобов’язань 
за цим Договором, а також Позичальник надав дозвіл на відступлення права вимоги за 
Договором, при цьому без особистого повідомлення Позичальника про таку обробку, 
передачу чи відступлення. 



8 Позичальник надав Кредитодавцю (його довіреним особам, та/або колекторським 
компаніям, та/або третім особам) дозвіл телефонувати та/або направляти йому інформаційні 
повідомлення, вимоги про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали 
зв'язку з Позичальником, включаючи телефон, акаунти, електронну пошту, і т.п. 

9 Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що до укладання Договору 
отримав від Кредитодавця інформацію, надання якої передбачені законодавством України, 
зокрема передбачену частиною другою ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг». 

10  Позичальник не має інших документів, що посвідчують його особу, окрім документа, 
реквізити якого зазначені в розділі 16 цього Договору 

11 До правовідносин, пов’язаних з укладенням, виконанням, невиконанням цього Договору, 
включаючи правовідносини з нарахування та сплати неустойки, застосовується строк 
позовної давності тривалістю у десять років (ст.ст. 257, 259 ЦК України). 

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

13 Договір може бути змінений та/або припинений за взаємною згодою Сторін, а також в інших 
випадках, передбачених чинним законодавством України, Договором та Правилами. 

14 Інші умови цього правочину регулюються Правилами, які є невід’ємною частиною 
Договору. Усі неврегульовані Договором правовідносини Сторін регулюються 
законодавством України. 

15 Місцем виконанням цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця. Претензії 
приймаються за адресою Кредитодавця. 

16 Юридична адреса та реквізити сторін: 

Кредитодавець: 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Бізнес Позика» 

Місцезнаходження:  ________________ 
п/р UA_______________________в 
_________________, Код ЄДРПОУ: 
41084239 

Телефон: 0800211503 

Веб-сайти: _______________ 

Ліцензія, видана Нацкомфінпослуг, розпорядження від 

11.05.2017 року №1593. 

Позичальник: 

Фізична  особа-підприємець  _________________ 

адреса проживання________________________ 

паспорт: _____________виданий_________________ 

РНОКПП___________________ 

Номер електронного платіжного 

засобу:___________________ 

 

Примірник цього Договору прошу направити мені на 

електронну пошту, вказану як електронний засіб зв’язку 

з Позичальником та погоджуюсь, що додаткове 

підтвердження одержання Договору не вимагається, 

такий документ вважається одержаним Позичальником 

з часу відправлення Кредитодавцем. За відсутності 

повідомлення від Позичальника про неотримання 

примірника Договору, примірник Договору вважається 

наданим Кредитодавцем Позичальнику. 

 


