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1. зАгАльнI положЕнIIя
1.1. Програма лояльностi для споживачiв фiнансових послуг ТоВ кБI3ПоЗикА) (далi за текстом -

програrа) визначае порядок i умови функшiонування програми лояльностi, яка передбачае надання

потенцiИним клiентам тадiючим клiентам ТоВ кБIЗПоЗИкА) (далi за текстом - Товариство) рiзного

роду знижок на процентну ставку за кредитом, списання заборгованостi за кредитом повнiстю або

uuaino"o, або отримання вiдповiдного заохочення в рамках дiючих Акцiй при укJIаденнi Кредитного

договору з Товариством.
1.2. Програма лояльнОстi длЯ потенцiйнИх та дiючиХ к.гliентiв Товариства - це система лояльностi,

що е компЛексоМ маркетингОвих, органiзацiйниХ та iнших процедур, спрямованих на пiдтримання

довгострокового iHTepecy споживача до послуг Товариства, що надаються онлайн на Сайтi

Товариства.

2. тЕрмIни тА визнАчЕннrI
2.1. В цiй Програмi використовуються насryпнiтермiни.
Дкцiя - захiд ТЬвариства, направлений на формування та пiдтримку стабiльного рiвня зацiкавленостi

та обiзнаностi споживачiв щодо отримання фiнансових послуг Товариства в YKpaTHi. Умови АкцiТ

визначаються у Правилах АкцiТ, якi затверджуються нак€вом керiвника Товариства.

Кредитний до.оuiр - цивiльно-правова угода, укJIадена мiж Товариством i Позичальником, яка

визначае змiст взасмних праВ i обов'язкiв CTopiH щодо отримання Позичальником КредиЦ вiд

Товариства.
Заборгованiсть - сума грошових коштiв, що складаються з суми отриманоТ Позичальником Кредиry,

процентiв за користування нею, а також штрафiв, пенi та плати за користування чужими коштами,

якщо Taki нарахування здiйсненi на пiдставi Кредитного договору,
заохочешня - визначенi привiлет, якi Позичальники мають моrкливiсть отримати у випадку

виконання ними умов вiдповiдних Акцiй.
промокод - "пaцi-"rе 

технiчне рiшенняо що дозволяе отримати Позичальнику кредит зi знижкою в

роЪмiрi до 99,99Yо вiд дiючоТ процентноi ставки по позицi,

}nr**u - моrкпивiсть для Поз""-"""ка сшIачувати проценти за КОРИСТУВаННЯ КРеДИТОМ За

процентною ставкою в розмiрi нижчому за стандартну процентнУ ставкУ абО звiльненнЯ

Позича.пьника вiд обов'язку сплачувати проценти за користування Кредитом на певний перiод часу

або до кiнчя строку дiТ Кредитного договору.
Iнформацiйно-телекомунiкачiйна система (ITC) - сукупнiсть iнформачiйних та

,елъ*ъrу"iкацiйних систем Товариства, яка працюе в форматi Сайry(iв) Товариства, в рамках яких

реалiзуютЬся технолоГii обробкИ iнформачiТ з використанням технiчних i програмних засобiв i якi у
прочесi обробки iнформачii дiють як едине цiле.
особистий кабiнет - розлiл на Сайтi(ах), який е частиною lнформаuiйно-телекомунiкачiйноi

системи Товариства, до "*оaо 
Позича.гlьнику надаеться доступ, захищений Логiном особистого

кабiнеry ,u ПчропaNI входу до Особистого кабiнеry Позичальника, створений для зберiгання

договiрнот документачi'l, пiдтвердження особи Позичальника та взасмодiт Позича-пьника з

Товариством.
переможець - Учасник, який виконав умови акцiтта отримав право на отримання заохочення,

кръдит - грошовi кошти, що наданi Кредитодавцем Позичальнику в розмiрах та на умовах,

"йз"аrе"rх 
.Щоговором, для задоволення потреб Позичал ьника,

Позичальrrик (Клiент) - бiз"""а особа, фiзична особа-пiдприемець, яка перебувае в договiрних

вiдносинах з Товариством,
проценти - грошовi кошти, що нараховуються на суму Крелиц i е платою за користування таким

Кредитом.
комiсiя - плата

договору.

за видачу Кредиry, сплата якоТ може бути перелбачена умовами Кредитного

Сайт - сукупнiсть веб-сторiнок без обмеження piBHiB icpapxiT, досryпних в мережi IHTepHeT з



домонним, яке перебува€ у володiннi або корисryваннi Товариства, а також мобiльнi

Товариства для рiзних операцiйних_систем. Пiд час вживання b""u""""" кСайт) у чiй

мастЬсянаУВаЗlяксУкУпнlстЬвеб-сторiнок,запосиЛанняМhttрs://Ьizроzl

додатки
Програмi

ffiioдчасy,нaякий.ToBapиcтBoнадaеКpедитПoзича.гlЬникyвiДпoвiднoДoyмoB
Кредитного до.оuору (iз зазначенням кiнцевоi дати Строку КрелитУ),

2.2,Iнlлiтермiни, *i u*""uоться у uiй lt;;;i "чй" 
змiст та значення, передбаченi Правилами

надання кредитiв, якi дiяли в Товариствi на даry укпадення Позичальником Кредитного договору,

умовами Кредитних договорiв, укладених' , Ы,"..u"и Товариства, та положеннями чинного

законодавства УкраТни.

3. зАгАлънI положЕння
3.1.tиПрограманереryлюепорядокУклаДенняКредитнихдоговорiвмiжПозичztльникамита
Товариством. IIя Програма лояльностl iадае 

"о*пn.ъi"" 
Позичальникам отримувати знижку на

процентtry ставку "Ь, iЙ*.ннi Кредитного договору, отримувати повне, або часткове списання

заборгованостi, або отимувати заохочення за Дкцiями, якi провадяться Товариством,

4. знижки тл зАохочЕння
4. l. 3нижки моrý/ть надаватися Товариством:

yciM клiентам згiдно дiючих умов Кредитних договорiв;

-УсiмклiентамзгiДнодiючихУмовАкчiйоякiпроводятьсяТоваристВом;
-пеВниМгрУпаМклiентiв,ВизнаЧенимзаВстаНоВленимиТовариствомкритерiямивiдповiДно

до затверддених Товариством умов Акчiй;

- певним групам клiенiiв, персонiшьно визначеним Товариством без застосування певних

критерiiв вiдповiдно до затверджених Товариством умов Акuiй;

_ на пiдставi промокодiв п."по"f-п"|Ъпi*у bi,",iB, яким надано промокоди згiдно дiючих

умов Акuiй, якi проводяться Товариством;

- на пiдставi ;ь;ъ;й *i.rru", якi мають промокод, не залежно вiд того чи надано

промокод персонаJIьно KJIleHTy дiЙчих умов Дкчiй, якi проводяться Товариством;

- iндивiryаJIьно окремим KJIleHTaM Товариства на пiдсiавi наказу керiвника Товариства,

виданого . urrч"поi'iнiцiативи *.fiu""*u iouupr"r"u або за зверненням r<лiента,

4,2. ЗастоСуваннЯ знюккИ здiйснюетЬся за наяВностi передбачених вище пiдстав, Позичальник

отримуе вiдомостi про наявнiст" ""r**, 
lц,,"*о" самостiйного перегляду iнформачii в Особистому

кабiнетi. Iнформачiя про можJIивlсть отримання знижк, "о*, 
po,"iury"u""i Товариством на Сайтi

або надсилатися клiентам та потеfiцiйним клiснтам будь-якими засобами зв'язку,

4.3. ЗаохоченюI надаються Товариством вiдповiдно до умов дкцiй за умови виконання учасниками

Акцiй Умов Акuiй, _____ л.,,,.,,,,,, обл lM або потенцiйним
4.4. Умови Акцiй, якi передбачають надання знижки або заохочення кпl€нтi

клiентам Товариства, затвердя(уються наказом керiвника Товариства,

4.5. ПрезЮмуеться, що lФie}П uOo 
'оr.пЧiйниЙ 

клiенТ То"ар"ства, який виконав умови Дкцii,

погод2куеться iз застосуванням до нього чiеТ Програ"" no",""ocTi i надання йому у зв'язку з циМ

знижки та/або заохочення , ,!

4.6. погаше"ня позиrчшьником заборгованостi за кредитним договором iЗ ВИКОРИСТ"'*_" :iaТ:]
Товариством знюкки за Кредитним договором е конкпюдентною дiею Позич,UIьника, яка свlдчить

про прийняття ним наданих Товариством умов погашення заборгованостi за Кредитним договором

Xi;:.#;f#IJT"XXHJ,1;" за дкцiями, передбаченi цiсю Програмою,. не сумуються мiж собою та не

сумуються a l"rr"" *r**u", u" ч*цi"rr, якi проходять в Товариствi, за винятком, коли можJIивlсть

такого сумуванЕя прямо передбачена правиJIам; o1_1]1 
11:u" 

умовами застосування промокоду,

4.8. ЗнижК а таlабо заОхоченшI, нчда"i Позичальни*у "iлпо"lлно 
до цiсI Програми, не може бути

об'еднана зi знижками iнших Позичальникiв,

4.9. знижк ита/абозаохочення, передбаченiцiею Програмою тЫаООlr,llY]О*ui'l:У]Г"_:]::
переданi iншим пъrr.,-"rr*а"феri" особам за винятком, коли моrкливiсть такот передачl прямо

п.рйОч"""а Правилами дкцiт таlабо умовами застосування промокоду,

5. СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСП КЛI€НТIВ

5.1. В межах цiеi Програми Товарист;;;право здiйснювати, а шlieHT - отримувати повне, або

часткове списання заборгованостi за Кредитним договором' - | -

5.2. Товариство мае право здiйснювати безумовне списання заборгованостi клiснта за Кредитним
2



договором, тобто таке, яке здiйснюеться без виконання клiснтом Товариства певних дiй або умов, В

такому випадку клпiент мае право вiдмовитись вiд списання заборгованостi шляхом подання

вiдповiдного звернення Товариству. У разi отримання зzвначеного звернення Товариство зобов'язане

скасувати проведене 
".r"aunr" 

заборгованостi к.гtiснта за Кредитним договором,

5.З. Безумо"пa 
"nrau"цg 

auOop.o"u"ocTi Позичальника,а {р"д""им договором може здiйснюватися

на пiдставi накшу керiвника Товариства або на пiдставi Правил Дкцii, затверркених наказом

керiвника Товариства вiдповiдно до Тх умов,

5.4. Позича.гlьник отримуе вцомостl про безумовне списання заборгованостi Позичzцьника за

кредитним договором шляхом самостiйного перегляду iнформачiт в Особистому кабiнетi,

Iнформачiя npo О".!rо"й 
"п"".r*rя. 

заборговапо"ri По."ч€uIьника за Кредитним договором може

розмiщуват"." тоuч'р";;;;*;; aайтi або 
"*""пur".я 

ПозичалЬНИКУ бУЛЬ-ЯКИМИ ЗаСОбаМИ ЗВ'ЯЗКУ'

5.5. товариство мае право здiйснювати списання заборгован*,i у1:::_:1Irу,"им 
договором за

умови вчинення Позичальником певних дiй, зокрема, але не викпючно: здiйснення часткового

Позича-гlьником погашення заборгованостi за Кредитним договором у запропонований TepMiH,

виконання iнших умови Акцii тощо,

5.6. списання заборгованостi позичальника за КредитНИМ ДОГОВОРОМ За УМОВИ _:Т::_:,::
Позичмьником певних дiй здiйснюеться згiдно з Правилами Дкцii, затверджених HaKztзoM керlвника

Товариства"iдпо"iд'одоiхУмов.СписаннязаборгованостiПозича.ltЬниказаКрелитнимДогоВороМ'
що проводиться за умови вчинення Позичальником певних дiй, здiйснюеться на пiдставi наказу

керiвника Товариства, що вида€т""" у u"nuo*y 
""*o"ut{"" 

Позичальником вiдповiдних умов Дкцii,

5.7. Товари"r"о "о*" 
повiдомлят" ilо."ч-iникiв про мохсливiсть списання Тм заборгованостi за

Кредитним договором за умови вчинення Позичальниками певних дiй одним або комбiнацiею

наступних "по.ооiui'рййй-" .iнформа_чiю 
дч if самостiйного перегляду Позичальником в

особистому кабiнетi, розмiщуват" i"фЙ;]ю на СаИтi, надсилати Акцiйнi пропозицii Товариства

ПозичальнЙку буль-якими засобами зв'язку, 
_^ ла^rtллфr,лDА лпL.

5.8.окремиМнапряМкомзастосУВанняцiеi.ПрограмисПоВнеабочастковесписаннязаборгованостt
Позичальникам, якi перебувають на службi 

'в 
З'бройних силах Украiни або лавах територiальноТ

оборонИ Украiни, на якиХ не поширЮоi"." перелЬаче"_i чинниМ законодавством УкраТни соцiальнi

гарантiЙ вiйськовосЛужбовцiв, що 
""p"oOu"ulo,b 

обмеження в нарахуваннях за Кредитним

договором.

6. IIрАвА I оБов,язки cToPIH 
^^lnRnnaur

6. l. З метою своеi iнформованостi щодо наявНостi знижок, заохочень ,/"б"л::::ання заборгованостl

за КредитНим договоРом Пози_чальниК повинеН реryлярнО перевiряти наявнiсть повiдомлень вiд

Товариства "" с;;;-'" о.ооъ"rому кабiнетi, 
'смс-пЬвiдомленнях, в електронних листах на

елекгроннiй поштi Позича.гlьника, зазначенiй при укладеянi Кредитного договору, у соцlальних

мережах .{" було-"*r*-"".".*ерах (Instag.u,, Ёu"ЁЬооk, Messenger, ViЬеr тощо),

6.2. ТоварИство маС правО без повiдоМленнЯ припинитИ участЬ в Програмi лояльностi будь-якого

Позичальника у випадках: l Е^ _._.лл л:__л_iп_ат Ar- недотримання Позичальником цiеТ Програми таlабо умов вiдпо"lryllР_л
.наданняпо.'"-"""комiнформацiТ,якаВВодитЬВоМаtry'чиенедостоВlрною.

6'3'_ТОМРИСТВ:"Нi;'Н":НТfiд 
вно€ити_11111 а також скасувати (припинити дiю),

np".y.rrn"r" дiю цiеТ Про.раr", без. попереднього iндивiдуального повiдомлення

поrr"-"п"*i". iнформачi" npo вказанi змiни гryблiкуеться на Сайтi Товариства

- в буль-який час на свiй розсуд вносити,"l11]i]:I:кдостоково::11r-" (припиНиТИ ДiЮ)

бУДь-якихПравилАкцЦбезпопереднЬогоiндийдуа.гlьногоповiдомЛенняПозичальникtв'а
шляхом rrоuЙо"п""ня Позичальникiв про це н_а Сайтi Товариства

Продовжуючи участь u Проrрч"iпо"п"по"i або буль-якiй дкцiТ, Позичальник погод'*(уеться

з умовами i змiнами вhрограмiлояльностi або Правилах Акцiт,

7. зАключнI положЕння т__л_.,л..ллr. то Uё
7.1. Вiдносини, що виникають мiж Позичальником .та _товариством 

та не вреryльованl даною

Програмою'реryлюютьсяПравилаМинаДанНякредитiв,якiдiяливТовариствiнадаЦУКпаденНя
Позичальником Кредитного oo.o"opy,-l"o"u"" Кредитних договорiв, укJIадених з кJIlентами

Товариства, та положеннями до чинного законодавства Украiни,


