Примiрний договiр дiе з 02 лютого 2022 року

i

ТоВ (БIЗПоЗИкА)

2022p, J\Ъ04-ОД
!иректор
АННа

КРУПЕЛА

Щоговiр ЛЪ
про надання крgд4ffу , ,'"
(Споживчий кредит. Електронна форма)
м. КиТв

року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (БIЗНЕС

ПОЗИКА>>, код в €ЩРПОУ 4l084239
(надалi Кредитодавець), в особi
сторони, та
, з однl€l
, який дiс на пiдставi
(РНОКПП ) (надалi - Позичальник), з лругоТ сторони, надалi разом Сторони, а кожна окремо * Сторона, уклЕuIи цей .Щоговiр про надання кредиту (надалi - Щоговiр) з
використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, дистанцiйно, в електроннiй формi, в порядку
передбаченому Законом УкраТни <Про електронну комерцiю>, на наступних умовах:
1.

Термiнологiя

Колекторська компанiя - юридична особа (у тому числi небанкiвська фiнансова установа, яка вiдповiдно до
закону мае право надавати кошти у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту, таlабо послуги з
факторинry), вкJIючена до реестру колекторських компанiй, яка в iHTepecax КредитодавLUI (первiсного
кредитора) таlабо нового кредитора (у разi замiни первiсного кредитора) вiдповiдно до договору з таким
кредитодавцем таlабо новим кредитором мае право здiйснювати вреryлювання простроченоТ заборгованостi.
1,1.

Новий кредитор - особа, яка у встановленому законодавством порядку набула за цивiльно-правовим
договором або з iнших пiдстав замiни кредитора у зобов'язаннi право вимоги за договором про споживчиЙ
1.2.

кредит або iншим договором, передбаченим ст. 3 Закону УкраТни <Про споживче кредитування).

Bci iншi термiни та ix

тлумачення, що використовуються по тексту цього Щоговору, вживаюТЬся
значеннях, якi мiстяться в законодавчiй термiнологiТ УкраТни.
1.З.

2.

В

Предмет Щоговору

грн.) на
грн. (повернути
зобов'язусться
Позичальник
(надалi
а
Кредит),
засадаХ cTpoкoBocтi, повороТностi, платностi
кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та комiсiю за надання Кредиту у порядку та на умовах,
цим ,Щоговором та Правилами надання споживчих кредитiв товАриством з оБмЕжЕною
"й.па.rе""*
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (БtЗНЕС ПОЗИКА) (надалi - Правила).
2,1. Кредитодавець надае Позичальнику грошовi кошти в розмiрi

2,2.

Тип Кредиту: кредит.

2.З.

Строк, на який надасться Кредит:

Процента ставка за Кредитом: в день
, фiксована. Фiксована процентНа ставка е незмiнноЮ
протягом усього строку (TepMiHy) ,Щоговору. Встановлений ,Щоговором розмiр фiксованоТ процентноТ ставки не
може бути збiльшено Кредитодавцем в односторонньому порядку.

2.4.

грн.
Комiсiя за надання Кредиту (надалi - Комiсiя): _
РозмiР KoMiciT, встановлеНий циМ пунктоМ Щоговору, залишаетьСя незмiннИм протягоМ усього строку (TepMiHy)
Кредитодавцем в
Щоговору. Встановлений Щоговором розмiр KoMiciT не може бути збiльшено
односторонньому порядку.

2.5.

2.6,

Загальний розмiр наданого Кредиту:

_

грн.

2.7.

TepMiH дiТ Договору: до

2.8. OpieHToBHa

року.

загальна BapTicTb наданого Кредиту:

грн.

2.9, OpicHToBHa реi}льна

процентiв.
рiчна процентна ставка:
opieHToBHa реальна рiчна процентна ставка розрахована вiдповiдно до метолики розрахунку, що затверджена
ПОСТаНОвОю Нацiонального банку УкраТни вiд 11.02.202l J\Ъ lб <Про затвердження Правил
розрахунку
небанкiвськими фiнансовими установами УкраТни загальноi BapTocTi кредиту для споживача та реальноТ рiчноТ
процентноi ставки за договором про споживчий кредит). Реальна рiчна процентна ставка обчислена на ocHoBi
ПРИПУЩеННЯ, ЩО ПРОЦеНТНа СТаВка та iншi платежi за послуги Кредитодавця залишатимуться незмiнними та
застосовуватимуться протягом строку дiТ Щоговору,
ЗаСТеРеЖення: наведенi обчислення реальноТ рiчноi процентноТ ставки та opicHToBHoT загальноТ BapTocTi
НаДаНОГО Кредиту с репрезентативними та базуються на обраних Позичальником умовах кредитування,
ВИКЛаДеНИх вище, i на припущеннi, що Договiр залишатиметься дiЙсним протягом погодженого строку, а
Кредитодавець i Позичальник виконають своТ обов'язки на умовах та у строки, визначенi в Щоговорi.
2,10. Щата

видачi Кредиту

2.11. Щата

повернення Кредиту

Мета (цiлi) отримання Кредиту: для придбання ToBapiB (робiт, послуг) для задоволення потреб,

2,12.

пов'язаних з

пiдприсмницькою, незалежною професiйною дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв найманого працiвника.
Кредит е споживчим кредитом.
3.

не

I_{ей

Порядок та умови надання Кредиту

Кредитодавець зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв з дня укJIадення ,Щоговору надати
Позичальнику Кредит в cyMi вказанiй в п.2.1. .Щоговору, шляхом безготiвкового переказу коштiв (однiсю або
декiлькома транзакцiями) на поточний (картковий) рахунок Позичальника, який вiдповiдае банкiвськiй
платiжнiй картцi, що наведена в роздiлi 8 Щоговору.
3.1.

Протягом строку (TepMiHy) кредитування процентна ставка за Кредитом (надалi Проценти за
користування Кредитом), нараховуються за ставкою вказаною у п,2.4,Щоговору на заJIишок заборгованостi
по Кредиту, наявноi на початок календарного дня, за перiод фактичного користування Кредитом, iз

3.2.

урахуванням дня видачi Кредиту та дня повернення Кредиту згiдно графiку платежiв:
Лъ

платеж
у

Залишок
Щата

по
основнiй
cyMi
Крелиry

Проценти
за

користуван
ня
Кредитом

частковий
платiж
ocHoBHoi суми
(2)

Комiсiя
за

надання
Кредиry
(3)

Загальн
ий
платiж
(1+2+3)

(1)

l

2

N
Усього

та будь-якi iншi платежi за ,Щоговором пiдлягають сплатi
Позичальником у безготiвковiй формi, шляхом переказу коштiв у розмiрi вiдповiдного платежу на поточний
рахунок КредитодавцJI, що вказаний в роздiлi 8 Щоговору, у строк (TepMiH) вiдповiдно ло графiкУ платежiв.
Щатою повернення (погашення) Кредиту, так само як i датою сплати Процентiв за користування КредитОм та
iнших платежiв, передбачених умовами .щоговору, вважаеться дата зарахування коштiв на рахунок
3,З. Кредит, Проценти за користування Кредитом

Кредитодавця, що вказаний в роздiлi 8 ,Щоговору.
3.4.

В разi надходження вiд Позичальника платежу, що перевищуе розмiр перiодичного платежу, визначеного

графiкъм платежiв, Кредитолавець зараховус кошти

D

наступний перiод вiдповiдно до графiку платежiв.

платежу для виконання зобов'язання за,Щоговором у повному обсязi
ця сума погашае вимоги Кредитодавця у такiй черговостi:
l) У першУ чергУ - простроЧена сума КрелитУ та простроченi Проченти за користування Кредитом.

3.5.

У разi недостатностi суми здiйсненого

2)
3)

У другу черry - сума Кредиту та Проценти за користування Кредитом.
У третю чергу - неустойка (штраф) та iншi платежi вiдповiдно до Щоговору.

Доручас Кредитодавцю iнiцiювати, вiдповiдно до порядку повернення Креди.гу та сплати
Процентiв за користування Кредитом, списання грошових коштiв з вiдповiдного рахунку Позичальника з
Використанням реквiзитiв платiжноТ картки, що була зазначена Позичальником при отриманнi/повсрненнi
КРеДИтУ, Сплатi Процентiв за користування Кредитом та направляти ix на виконання грошових зобов'язань
ПОзичальника за цим .Щоговором у cyMi, що не перевищуе фактичноТ заборгованостi Позичальника на день
списання, у тому числi в декiлька етапiв.
3.6. ПОЗИЧаЛЬНиК

4.

4.1.

Права та обов'язки CTopiH

Позичальник ма€ право:

Повнiстю або частково достроково повернути Кредит без будь-якоТ додатковоТ плати, пов'язаноТ з
достроковим поверненням, у тому числi шляхом збiльшення суми перiодичних платежiв, про що BiH
4.1.1.

зобов'язаний повiдомити Кредитодавця з оформленням вiдповiдного письмового документа.
4.1.2. Протягом l4 кirлендарних днiв з дня укладення .Щоговору вiдмовитися вiд Щоговору без пояснення причин,
у тому числi в разi отримання ним грошових коштiв, про що зобов'язаний повiдомити Кредитодавця у
ПИСьмОвiй фОрмi до закiнчення вказаних 14 к:L,Iендарних днiв. В такому випадку Позичальник зобов'язаний
протягом 7 календарних днiв з дати подання письмового повiдомлення про вiдмову вiд !оговору повернути
Кредитодавцю грошовi кошти, одержанi згiдно з,Щоговором, та сплатити проценти за перiод з дня одержання коштiв
до дня ii повернення вкJIючно за ставкою, встановленою п. 2.4. цього Щоговору.

з питань надання йому фiнансових послуг Кредитодавцем, щодо послуг, якi
може надавати Кредитодавець, та iншу iнформацirо, роз'яснення та документи, право на отримання яких
визначене законодавством Украiни.

4,1.3. Отримувати iнформацiю

На звернення до НБУ у разi порушення Кредитодавцем та./або Колекторською компанiсю, зztлученою
Кредитодавцем, законодавства у сферi споживчого кредитування, у тому числi порушення вимог щодо
взасмодiТ iз споживачами при вреryлюваннi простроченоi заборгованостi (вимог щодо етичноi поведiнки), а
також на звернення до суду з позовом про вiдшкодування шкоди, завданоТ Позичальнику як споживачу у
процесi вреryлювання простроченоТ заборгованостi.
4.1.4.

4.1.5. Вiдступати або iншим чином передавати буль-якi зi cBoix прав, передавати обов'язки або переводити борг
за Договором лише на пiдставi попередньоТ письмовоТ згоди Кредитодавця.

4.1.б. Безперешкодно реалiзовувати

iншi права, встановленi законодавством УкраТни, цим

,Щоговором та

Правилами.

4.1.7. Подати (надiслати) з питань виконання Сторонами умов Щоговору письмове звернення до КредитодавLUI,
яке вiдповiдае вимогам Закону УкраТни <Про звернення громадян), на адресу: YKpaTHa,01133, м. КиТв,

Печерський район, вулиця Генерала Алмазова

l3, офiс

524 або електронною поштою на

адресу:

office@bizpozyka.com, або за допомогою системи отримання зворотного зв'язку Кредитодавця за посиланням:
hфs://bizpozyka.com/ualkontakty або за контактними телефонами: 0800 211 503 (безкоштовно по всiй територiТ
УкраТни).

Позич,шьник не мае права продовжувати строк (TepMiH) кредитування або строк (TepMiH) виплати
Кредиту, встановлених.Щоговором, на пiдставi звернення до Кредитодавця у паперовiй формi або в електРОннiЙ
4.1.8.

формi.

Позичальник мае право вимагати, шляхом направлення вiдповiдного письмового повiдомлення
кредитодавцю, а Кредитодавець зобов'язуеться з моменту отримання такого повiдомлення Позичальника,
припинити iнiцiювання списання коштiв iз банкiвського рахунку Позичальника на користь Кредитодавця, що
здiйснюеться з урахуванням п. 3.6. Щоговору.

4.1.9.

4.1,lg.ПозичitJlьник мае право звернутися до Кредитодавця з приводу виготовлення та отримання засвiдченоТ
копiТ !оговору на паперi. В цьому випадку Кредитодавець протягом 10 робочих днiв з моменту отримання вiд
позичальника вiдповiдного письмового звернення, здiйснюе безоплатне виготовлення та направлення
Позичальнику засвiдченоТ копiТ Щоговору на паперi, шляхом направлення документу в узгоджений Сторонами

спосiб надсилання (повторного надсилання).

4.1.1l.отримати електронну копiю пiдписаного,щоговору, в тому числi повторно, через особистий кабiнет,
вiдкритий йому Кредитодавцем на виконання умов .Щоговору.

4.2.

Позичальник зобов'язаний:

4.2.1.

Виконувати цей Щоговiр у порядку та в строки (термiни), встановленi
Щоговором.

4,2.2, Надавати Кредитодавцю yci необхiднi документи для укJIадення .Щоговору
ЩоДо себе, свого фiнансового стану, мети та характеру майбутнiх дiлових вiдносин.

Повернути Кредит, сплатити Проценти

4.2.3.

за

користування Кредитом

,Щоговором, до закiнчення строку (TepMiHy) дiТ Щоговору.
4.2.4. Оновлювати своТ персоншlьнi

та достовiрну iнформацiю

та iншi

данi, наданi Кредитодавцю, шляхом повiдомлення

платежi, передбаченi

ix

Кредитодавцю по
телефону, через Особистий кабiнет або надiславши вiдповiдне повiдомлення на адресу Кредитодавця (в тому
числi електронну пошту), не пiзнiше З-х календарних днiв з дня виникнення таких змiн.

Маючи HaMip вiдмовитись вiд Договору, строк (TepMiH) дii якого не перевищуе 14 календарних днiв,
повiдомити про такий HaMip Кредитодавця у письмовi формi (у паперовому виглядi або у виглядi електронного
документа) до закiнчення 14-го кzrлендарного дня з дня укладення Щоговору вiдповiдно до Закону УкраТни
<Про споживче кредитування).

4.2.5,

При достроковому поверненнi Кредиту (повнiстю або частково) Позичальник мае повiдомити
Кредитодавця про свiй HaMip дострокового повернення Кредиту з оформленням вiдповiдного письмового
4,2,6.

документу.
неможливiсть для TpeTix осiб здiйснити доступ до номеру телефону, вказаного в
Щоговорi. Позичальник несе ризик та негативнi наслiдки втрати, незаконного заволодiння, технiчного
перехоплення iнформацiТ тощо, вибуття з володiння мобiльного телефону Позичатtьника (зокрема, вiдповiдноТ
SIМ-карти). Позичальник гарантуе, що BiH в повнiй Mipi повiдомлений та беззаперечно усвiдомлюе, що номер
телефону також використовуеться для отримання Одноразового iдентифiкатору, введення якого буле
прирiвняне до електронного пiдпису. Ризик i всю вiдповiдальнiсть за несанкцiоноване використання цього
номера телефону несе викJIючно ПозичшIьник. Буль-яку особу, яка використuLпа TaKi засоби, Кредитодавець
безумовно вважае Позичальником i не несе вiдповiдальностi, якщо це не вiдповiдас дiйсностi.

4.2.7.

Забезпечити/гарантувати

4,2,8.

Належним чином виконувати iншi обов'язки, встановленi законодавством УкраТни, цим !оговором та
Правилами.

Кредитодавець ма€ право:
4.3.1. Створити для Позичальника Особистий кабiнет в Iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй

4.3.

Кредитодавця.

системi (надалi

- ITC)

Вiдтермiнувати видачу Кредиту у разi вiдсутностi технiчноТ можливостi перерахувати Позичальнику
кошти на його поточний (картковий) рахунок до усунення вiдповiдних технiчних перешкоД.

4.З.2,

В

у Кредитодавця надати Крелит шляхом безготiвкового
(картковий)
на
поточний
Кредиту
перерахування суми
рахунок Позичальника, який вiдповiдае банкiвськiй
платiжнiи картцi, що вказана в роздiлi 8 .щоговору, - звернутися до Позичальника щодо замiни наданих
переказу
реквiзитiв поточного (карткового) рахунку на iнший поточний (картковий) рахунок Позичальника для
суми Кредиту.

4.3.3,

разi вiдсутностi технiчнот можливостi

Вимагати вiД Позичальника повернення суми Кредиту, сплаТи KoMiciT, Процентiв за користування
кредитом, неустойки (штрафу) у разi iT нарахуваhня та виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених
!оговором.
4.3.4.

з

Позичальником

у

буль-якiй формi (в т.ч. телефонувати таlабо направляти йому

4.з.5,

Взаемодiяти

4.З.б.

ВiдстУпити Bci або частиНу праВ за циМ ,Щоговором iншим особам (новим кредиторам) без погодження
позичальника.

iнформацiЙнi повiдоМлення, вимогИ про сплатУ, та викорИстовуватИ для цьогО буль-якi доступнi канали зв'язку
з ПозичалЬником, включаючи телефон, акаунти, електронну поштУ, i т.п.) як особисто, так i з залученням
TpeTix осiб (довiрених осiб, юридичних та Колекторських компанiй тощо).

-

залучати на договiрних
компанiТ).
засадах третiхЪсiб до вреryлювання простроченоТ заборгованостi (в т.ч. юридичнi та Колекторськi

4.з.7.

В

за ,Щ,оговором,
разi прострочення Позичальником виконання зобов'язань

з
В разi прострочення Позичальником виконання зобов'язань за .Щоговором, - взаемодiяти з пов'язаними
позичальником третiми особами (в т.ч. близькими особами, представниками, спадкосмцями, поручителями,
4.з.8.

ступеня спорiднення, сусiдами,
працiвниками, роботодавцями, колегами, дiловими партнерами Позичальника, а також iншими особами,
МаЙНОВИМИ ПОРУЧиТелями, знаЙомими, друзями, родичами будь-якого

iнформацiю про яких надав Позичальник) з метою iнформування про необхiднiсть виконання Позичальником
зобов'язань за ,Щоговором iз дотриманням вимог ст.25 Закону УкраТни <Про споживче кредитування).
4.3.9.

Безперешкодно реалiзовувати

Правилами.
4.3.10.

iншi права, встановленi законодавством УкраiЪи, цим Щоговором

та

Iнiцiювати дострокове повернення Кредиry:

Кредитодавець мае право у випадку, якщо булуть мати мiсце будь-якi або Bci можливi випадки
невиконання Позичальником взятих на себе обов'язкiв та недотримання умов, передбачених цим ,Щоговором,
вимагати повернення суми Кредиту, сплати BcieT суми нарахованих Процентiв за користування Кредитом та
KoMiciT (якщо Комiсiя не була сплачена Позичальником ранiше), в повному обсязi, у разi затримання сплати
частини боргу за Кредитом таlабо Прочентiв за користування Кредитом таlабо KoMiciT на строк (TepMiH), rцо
перевищуе один календарний мiсяць;
4.3.10.1.

4.З,l0.2,

Виконання Позичальником вимоги Кредитодавця щодо повернення Кредиту, Процентiв

за

користування Кредитом, KoMiciT, вiдповiдно до умов цього Щоговору повинно бути проведено Позичальником
протягом З0 (тридцяти) календарних днiв з дати одержання такоТ вимоги вiд Кредитодавця.
Сторони пiдтверджують, що строк (TepMiH) повернення BcieТ суми Кредиту, Прочентiв за користування
Кредитом, KoMicii, що мiстяться у вимозi Кредитодавця, направленоТ Позичальнику, вiдповiдно до цього
пункту,Щоговору с змiною строку (TepMiHy) остаточного повернення Кредиту в бiк його зменшення. Сторони
домовились, що вказана в цьому пунктi вимога про повернення Кредиту, не е змiною Кредитодавцем в
односторонньому порядку умов цього Щоговору.
Сторони за взаемною згодою встановили, що визначений у п.4.З.l0.2. [оговору строк (TepMiH) починае
вiдлiковуватись з дати вручення Позич€rльнику вiдправлення, яка зазначена в повiдомленнi про вручення
поштового вiдправлення, або з дати, зазначсноi на такому листi Позичальником при отриманi Позичальником
зазначеного листа особисто. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити письмову вимоry про усунення
порушення зобов'язання Позичальнику через вiдсутнiсть за мiсцем проживання вказаноТ особи, чеРеЗ його
вiдмову прийняти поштове вiдправлення, незнаходження фактичного мiсця проживання Позичальника або з
iнших причин, письмова вимога про усунення порушення зобов'язання, вважаеться врученою ПОЗИЧаЛЬНИка у
день, зазначений поштовою службою в повiдомленнi про вручення iз зазначенням причин невручення.

4,3.10.З,

4.4,

Кредитодавець зобовlязаний:

4,4,1,Наджи Кредит Позичальнику в строки (термiни) та в порядку перелбаченому,Щоговором.
4.4.2.

Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за Щоговором (у тому числi дострокове) як частинами,

такiуповномуобсязi.

Надавати вiдповiдно до вимог законодавства УкраТни iнформачiю щодо послуг, якi надас Кредитодавець,
а також iнформачiю, роз'яснення та документи, право на отримання яких визначено законодавством УкраiЪи.

4.4,3.

4.4.4,

Забезпечити Позичальнику чiлолобовий доступ до Особистого кабiнету.

безпосередньоТ взаемодiТ з Позичальником, його близькими особами, представником,
спадкоемцем, поручителем або майновим поручителем, третiми особами, взаемодiя з якими передбачена
надаJIи згоду на таку взаемодiю, - дотримуватися вимог щодо взаемодii iз споживачами пiд
,Щоговором ,а
"*i
час врегулювання простроченоТ заборгованостi (вимог щодо етичноТ поведiнки), встановлених ст.25 Закону
Украiни <Про споживче кредитування).

4.4.5.

Пiд час

4.4.6.

Передати невiдкладно пiсля пiдписання Щоговору Сторонами примiрник Щоговору Позичальнику,
вкJIючаючи додатки до

на електронну адресу (пошту) Позичальника з використанням
роздiлi 8 Щоговору. У випадку необхiдностi повторне надсилання

,щоговору, шляхом направлення Щоговору

контактних даних, зазначених в
позичальнику примiрника .щоговору, укладеного

у

виглядi електронного документу, здiйснюеться шляхом

направлення,щоговору на електронну адресу (пошту) Позичальника.

4.4,7, Здiйснювати взаемодiю з Позичальником
УкраТни <Про споживче кредитування).
4.4.8.

у

спосiб, визначений частиною першою cTaTTi 25 Закону

та
Належним чиноМ виконувати iншi обов'язки, встановленi законодавством УкраТни, цим Щоговором
Правилами.

Кредитодавцю, залученiй ним Колекторськiй компанiТ заборонено повiдомляти iнформацiю про укJ]адення
.Щоговору, його умови, стан виконання, наявнiсть простроченоТ заборгованостi та if розмiр особам, якi не е
стороною цього !оговору, oкpiм випадкiв, передбачених законодавством УкраiЪи, самим .Щоговором та
Правилами.
4.5,

Позичальник не зобов'язаний сплачувати Кредитодавцю будь-якi платежi, не зазначенi у чьому,Щоговорi та
додаткових угодах до нього (якщо TaKi укладатимуться).
4.6.

5.

Вiдсryплення права вимоги за.Щоговором та фiксування безпосередньоi взасмодii

Кредитодавець, у встановленому законодавством УкраТни порядку, ма€ право без згоди Позичальника
вiдступити свос право вимоги за цим .Щоговором буль-якiй особi, у зв'язку з чим вiдбуваеться замiна сторони
кредитора за цим,Щоговором.
5.1.

5.2,У разi вiдступлення права вимоги за цим,Щоговором Кредитодавець, протягом l0 (десяти) робочих днiв

iЗ

дати вiдступлення права вимоги повiдомляе Позичальника про такий факт та про передачу персональних даних
спосiб, визначений
позичальника, з наданням iншоi iнформачiт визначенот законодавством Укратни,
частиною першою cTaTTi 25 Закону УкраТни <Про споживче кредитування).

у

Позичальник надае згоду, а Кредитодавець (а у разi зЕUIучення, Новий кредитор або Колекторська компанiя)
визнае обов'язок здiйснювати фiксування кожнот безпосередньот взаемодiт з питань врегулювання
прострочеНоi заборгоВаностi (у разi виникнення) з ПозичiUIьником, представником, спадкоемцем, або третiми
особами, за допомогою вiдео- таlабо звукозаписувального технiчного засобу, з обов'язковим попередженням
зазначених осiб про таке фiксування.
5.З.

б.

Вiдповiдальнiсть CTopiH

СтороНи несутЬ вiдповiдаЛьнiстЬ за порушеНня умов .Щоговору вiдповiдно до Цивiльного кодексу УкраТни,
Закону УкраТни <Про споживче кредитування), iнших нормативно-правових aKTiB законодавства Украiни та
цього Щоговору.
6.1.

Закiнчення строку (TepMiHy) дiт Договору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за порушення таlабо
невиконання умов Щоговору, якi мали мiсце пiд час дii !оговору.

б.2.

У разi

прострочення Позичальником дати сплати чергового платежу, визначеного графiком
платеясiво Кредитодавець ма€ право нараховувати штраф за кожний випадок такого порушення cTpoKiB
сплат на початок наступноaо д*r" пiсля дня обов'язкового платежу' визначеного графiком платеясiвl Що

б.з.

встановлю€ться
1)

У

у розмiрах, що наведенi нижче, та Правил:

разi прострочк, nu 1 день, розмiр штрафу встановлю€ться

в розмiрi -

-

'/о вiд загальноi суми

простроченоi заборгованостi.
вiд загалЬноi сумИ
в розмiрi 2) Уразf прострочкпн а2 днi, розмiр штрафу встановлю€ться
простроченоi заборгованостi.
-"/"
в розмiрi
"/о Вlд загальноi суми
3) У разi ,rро"rро"*" на 3 днi, розмiр штрафу встановлю€ться
простроченоi заборгованостi.
б.4.

Розмiр кожного окремого штрафу в залежностi вiд наявнот загальноi суми прострочених платежiв

починаючи з 4 дня заборгованостi:

Розмiр загальноi прострочки, грн.

Розмiр штрафу,

грн._

за порушення
Сторона Щоговору, яка порушила зобов'язання, звiльняеться вiд вiдповiдальностi
або
форс-мажорних обставин
зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення стаJIося внаслiдок випадку
6.5.

Укратни та уповноваженими
(обставини непереборноi сили), що засвiдчуються Торгово- промисловою палатою
нею регiональними торгово-промисловими палатами,
6.б.

У

випадку порушення прав Позичальника, неналежного виконання

чи

невиконання !,оговору,

Кредитодавець несе вiдповiдаЛьнiстЬ згiдно iз законодавством УкраТни, Правилами та цим.Щоговором.

7.Iншi умови
7.1. .Щоговiр

набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами i дiе до дати вказаноТ в
л.'2.7 .,Щоговору.

7.2.

Пiдписуючи цей Щоговiр, Позичальник надае згоду на таке:

7.2.|,На створення Особистого кабiнету Позичальника в ITC Кредитодавця та його використання для
iнформування Позичальника про умови !оговору, додаткових угод до ,Щоговору (якщо TaKi укJIадатимуться),

Правил тощо; отримання будь-яких повiдомлень (у т.ч. письмових у формi електронних документiв) вiдповiдно

до вимог законодавства; а також

-

укладення правочинiв (в т.ч. договорiв), лолаткових угод про змiни

,Щоговору у формi електронного документа з використанням електронних пiдписiв (в т.ч. електронних пiдписiв

Одноразовим iдентифiкатором).

На доступ до iнформацiТ, що скJIадае кредитну iсторiю Позичальника, та на збiр, зберiгання, використання
та поширення через бюро кредитних iсторiй, що вкJIюченi до Сдиного ре€стру бюро кредитних iсторiй (в т.ч.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КПЕРtIIЕ ВСЕУКРАiНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ> (М.
Киiв, ,Щнiпровський район, .. вул. евгена Сверстюка, буд. l l)j ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстЮ (УKPAIHCЬKE БЮРо КРЕДИТнИх IСТОРIЙ) (м. Киiв, ву,ц. Грушевського, l-д);
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (МIЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНIО( IСТОРIИ) (м. КиiЪ, пр.
Перемоги, бул, 65, оф. 306), а також iнших, перелiк яких розмiщений на сайтi Кредитодавця), iнформацiТ щодо
Позичальника та Кредиту, визначеноТ Законом УкраТни кПро органiзацiю формування та обiгу кредитних
iсторiй>.
'7.2,2.

'7,2.3,На передачу iнформачiТ про укJIадення,Щоговору, його умови, стан виконання, наявнiсть простроченоТ
заборговаНостi та Т розмiР будь-якиМ TpeTiM особаМ (в т.ч. близьким особам, представникам, спадкоемцям,

поручителям, майновим поручителям, знайомим, друзям, родичам будь-якого ступеня спорiднення, сусiдам,
працiвникам, роботодавцям, колегам, дiловим партнерам Позичальника, а також iншим особам, iнформацiЮ
про яких надав Позичальник), iз дотриманням вимог ч. б ст. 25 Закону Украiъи кпро споживче кредитування).

здiйсненнЯ обробкИ персонi}льниХ даниХ в частинi фото та вiдеоматерiалiв iз зображенням
Позичальника, його близьких осiб, представника, сIIадкоемця, поручителя або майнового поручителя, TpeTix
осiб, взаемодiя з якими передбачена !оговором та якi надали згоду на таку взаемодiю.
'7.2,4,

На

На використання Кредитодавцем та залученими ним на договiрних засадах третiми особами (в т.ч.
юридичними iа Колекторськими компанiями) адрес електронноТ пошти таlабо HoMepiB засобiв зв'язку
Позичальника, повiдомлениХ ниМ Кредитодавцю, для надсилання Позичальнику будь-яких документiв,
'7.2.5.

повiдомлень та iнформацiт, в т.ч. тих, щодо яких законодавство Укратни встановлюе обов'язкову письмову
(електронну) форму.

вiд Кредитодавця iнформачiТ, яка носить рекJIамно-iнформацiйний характер, щодо умов
надання Кредитодавцем iнших послуг, у спосiб, визначений Кредитодавцем на власний розсуд.
'7,2.6.На отримання

у формi електронного
iдентифiкатором).
Одноразовим
пiдписiв
документа з використанням електронних пiдписiв (в т.ч. електронних
'1,2.'l.Ha укJIадення додаткових

7.3.

угод та будь-яких iнших документiв до .Щоговору

Пiдписуючи цей,Щоговiр, Позичальник пiдтверджуе таке:

(в т.ч. кредитного посередника)
Що укладання Щоговору Позичальник отримав вiд Кредитодавця
iнформачiю та документи, надання яких передбаченi законодавством УкраТни, зокрема передбачену ст, 9
кПро
За*о"У УкраТнИ <<Про споЖивче кредиrу"u"""rr, Паспорт споживчого кредиту, ч.2 ст. 12 Закону УкраТни
про
а
також
послуг>,
умови ,Щоговору i
фiнанЬовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових

7.З.l.

Правила, що розмiщенi на сайтi Крелитодавця.
7,4.

Пiдписанням цього .Щоговору Позичальник:

надае Кредитодавцю (Колекторським компанiям, Новому кредитору) дозвiл використовувати данi
буль-який
ПозичальНика, зазнаЧенi в ЩогОворi таlабО окремО повiдомлеНi ПозичалЬникоМ Кредитодавцю у
з
Кредитодавцем
отриманi
законно
спосiб, зокрема, uше не виключно через особистий кабiнет, а також данi, якi
7.4.1.

iнших джерел;
7.4.2.

пiдтверджуе, що:

зв'язку е: телефонний
обраними Позичальником для koMyHikauiТ та взаемодiт за цим ,щоговором засобами
через sМs(iнформування за номерами ,елефонi" буль-якими доступними каналами, в тому числi

-

повiдомлення, через сервiси передачi даних (viьеr, whatsApp, Теlеgrаm, тощо) та шляхом використання
ПРОГРаМНОГО ЗабеЗПеЧеННя або технологiЙ без залучення працiвникiв Кредитодавця, HoBol,сl крслитора,
КОЛеКТОРСЬКОТ компанii); електронний (з використанням електронноТ адреси таlабо Особистого кабiнету),
поштовий (за адресою лроживання/перебування/реестрацii);
- yci обранi Позичальником засоби зв'язку е рiвноцiнними та жоден з них не визначений Позичальником як
прiоритетний;
- нада€ дозвiл використовувати обранi засоби зв'язку Кредитодавцю (Колекторським компанiям, Новому
кредитору) для взасмодiТ при врегулюваннi простроченоi заборгованостi з Позичальником з дотриманням
обмежень щодо взаемодii, якi визначенi в cTaTTi 25 Закону УкраТни кПро споживче кредитування);
7.4.3. надае Кредитолавцю (Колекторським компанiям,
iншi засоби зв'язку з Позичальником у разi, коли:

Новому кредитору) дозвiл використовувати будь-якi

- взаемодiя з Позичальником не вiдбулася протягом двох робочих днiв iз дня першоТ спроби зв'язатися iз
Позичальником через засiб зв'язку, обраний Позичальником; або
- номер телефону та iншi данi, наданi Позичальником i якi використовуються для взаемодiТ за допомогою
обраного засобу зв'язку, не е дiйсними; або
- нема€ пiдтвердження вiдправлення текстових, голосових та iнших повiдомлень через обраний Позичальником
засiб зв'язку або ix отримання Позичальником.
7.4,4. Позичальник ознайомлений з .Щоговором та Правилами, повнiстю розумiе Bci умови,
зобов'язань та погоджусться неухильно дотримуватись ik тао вiдповiдно, уклав.Щоговiр.

ix змiст, суть, об'ем

7.4.5. Позичальник до моменту укJIадення цього .Щоговору отримав всю необхiдну iнформацiю про кредитного
посередника Кредитодавця вiдповiдно до ст. б Закону УкраТни <Про споживче кредитування)).
7.4.6.

Позичальник отримав вiд Кредитодавця Bci документи та iнформацiю, якi ПозичЕшьник запросив у

Кредитодавця до моменту укладення,Щоговору.

Вказаний Позичальником (з метою отримання Кредиту) поточний (картковий) рахунок, а також iншиЙ
поточний (картковий) рахунок, який у разi потреби може бути надано Позичальником Кредитодавцю, НаЛежать
саме Позич€L,Iьнику i жоднiтретi особи не мають до нього доступу чи жодних прав щодо нЬоГо.

7.4.7.

7.4.8.
7.5.

Позичальник дiе за згодою другого iз подружжя (за наявностi).

Згода Позичальника на обробку персональних даних:

Пiдписуючи цей Договiр, Позичальник надае дозвiл Кредитодавцю, кредитному посереднику, Новому
кредиторУ (у разi вiдступлеНня КредиТодавцеМ прав за цим ,Щоговором iншiй особi), а також TpeTiM особам,
залученим Кредитодавцем (новим кредитором) на договiрних засадах (в т.ч. юридичним та колекторським
компанiяМ), на Bci види обробки (в т.ч. збирання, накопичеНня, зберiгання, змiнУ, використання, поширення,
передачу (в т.ч. транскордонну), видалення, знищення тощо) його персональних даних (у тому числi з
iнформацiйних(автоматизованих) систем) з метою оцiнки його кредитоспроможностi,
"r*opr.ru""",
y-u!a""" цього ,Щоговору (та будь-яких додаткових угод та iнших документiв за ним), створення особистого
кабiнету Позичальника в ITc Кредитодавця, забезпечення виконання,щоговору, iнформування Позичальника та
вiдповiдно до .Щоговору TpeTix осiб про кредитоспроможнiсть, добросовiснiстЬ таlабО кредитнУ
заборгованiсть Позич€шьника, а також на передачу в будь-який момент буль- яких персональних даних
Позичальника та iнформацiт про укJIадення i виконання цього ,Щоговору в буль-якiй формi будь-яким TpeTiM
особам (в т.ч. бюро кредитних iсторiй, банкам, фiнансовим установам, кредитним посередникам,
Кредитодавець уклав цивiльно-правовi таlабо господарсько-правовi
Колекторсьпr* *о"пuнiям, особаr, a
"n"r,
захисту прав та iHTepeciB
договори, органаМ державноТ влади та мiсцевого самоврядування тощо) з метою
особистого повiдомлення
без
при
цьому
Кредитодавця та повного виконання зобов'язань за цим ,Щоговором,
7.5.1.

на
пьзичальника про таку обробку, передачу чи вiдступлення, а також для виконання обов'язкiв, покладених
Кредитодавця законОдu""iuо' УкраТни, в т.ч. Законом УкраТни <Про протидiю запобiгання та протидiТ
легалiзацiТ (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдження зброТ масового знищення).

змiнений таlабо припинений за взасмною згодою CTopiH, шляхом укладення додаткових
кабiнет Позичальника з
угод до До.о"ору (в т.ч. у формi електронного документа через особистий
пiдп"Ъiu, в т.ч. електронних пiдписiв Одноразовим iдентифiкатором), а також в
використанп"1,a
"п"фонних
iнших випадках, передбачених законодавством УкраТни, ,Щоговором та Правилами,
7.6, ,ЩоговiР може бутИ

чиннi на момент застосування, становлять один
Цей Щоговiр, Bci додатки та додатковi угоди до нього, що
як один i той самий
правочин та, якщ0 iнше прямо не вказано в них, мають тлумачитись i застосовуватись
юридичний документ.

7.7,

7.8.

Мiсцем виконанням цього Щоговору е мiсцезнаходження Кредитодавця. Претензii приймаються за адресою
Кредитодавця.

Спосiб (способи) iдентифiкацiт та верифiкачiт Позичальника з урахуванням вимог, визначених нормативноправовими актами НБУ з питань здiйснення установами фiнансового монiторинry:

7.9.

нЯн.lЛежHoТпеpевipкиПoзичальникaвiДпoвiДнo
злочинним
до вимог Закону Укратни "про запобiгання та протидiю легалiзацiт (вiдмиванню) доходiв, одержаних
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброт масового знищення" та нормативноnpuuouo.o акта Нацiоrчл""о.о банку УкраТни з питань здiйснення установами фiнансового монiторингу.

Технологiя (порядок) укJIадання ,Щоговору: ,Щоговiр укладаеться з використанням iнформацiйнотелекомунiкацiйних ir.r.r, дистанцiйно, в електроннiй формi, в порядку передбаченому Законом УкраТни
кПро електронну комерцiю) шляхом пропозицiТ укласти ,Щоговiр (оферти) Кредитодавцем та iT прийняття
7.10.

(акцептування) ПозиЧzшьником. .ЩоговiР укладаетьСя в порядКу, передбаченомУ Щивiльним кодексом УкраiЪи
та Господарським кодексом Украiни, а також iншими актами законодавства УкраТни.

пiдписуе
7.11. Порядок створення та накладання електронних пiдписiв Сторонами .Щоговору: спочатку .Щоговiр

Позичальник одноразовим iдентифiкатором, який був згенерований та надiсланий на фiнансовий номер
позичальника Кредитодавцем, потiм Щоговiр пiдписус Кредитодавець квалiфiкованою електронною печаткою
кредитодавця з квалiфiкованою електронною позначкою часу,
коштiв (однiею
7.12, Спосiб перерахування Позичальнику Кредиту: в безготiвковiй формi, шляхом переказу
або декiлькома транзакцiями) на поточний (картковий) рахунок Позичальника, який вiдповiдае банкiвськiй
платiжнiй картцi, що наведена в роздiлi 8 ,Щоговору.
7.1з.

Iншi умови цього правочину реryлюються Правилами. Yci неврегульованi .Щоговором та Правилами

7.14.

Невiд'емною частиною цього Щоговору е .Щодаток Ns1 - Таблиця обчислення загальноТ BapTocTi кредиту

правовiднОсини CTopiH регулюються законодавством УкраТни,
для споживача та реальноТ рiчноТ процентноТ ставки.
8.

Реквiзити та пiдписи CTopiH
позичальник:

Кредитодавець:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кБiзнес Позика>

адреса прOживання:

мiсцезнаходлtення:

паспорг:

п/р

Код СДРПOУ:41084239
Телефн:

.в,

_

рнокпп

Номер електронного платiжного засобу;

Веб-сайти:

Лiцензiя, видана Нацкомфiнпослуг,
593,
розпOрядження вiд l 1.05.20l 7 рокуNчl

Засоби зв'язку з Позрнальником:
Телефонний:

Пiдписувач:.

Електронний:

Тип пiдпису:

Пошповий:

Посада пiдписувача:

[ата:

примiрник цього Щоговору пропrу направити мен1 на
Фекгронну поtrlту, вказану як елекгронний засiб зв'язку з
Позича.пьником та погод)ýтось, що додаткове пiдтверлження
вимагасться, такий докумеrrг
одержашШ ,ЩоговорУ
ввшкасться одержан}lм Позрнальником з часу вiдправлення

не

Кредlтгодавцем. За вiдсугностi повiдомлення вiд Позичальника
про неотримаrшя примiрника Щоювору, примiрник Щоговору
ввuDкаеться наданим

Крещподавцем Позичальнику,

Пiдписано електронним пiдписом 0днOразовим iдентифiкатором
номертелефону:
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