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Додаткова угода №____ 

До Договору №___ про надання кредиту від 

_______________ 

(Споживчий кредит. Електронна форма) 

м. Київ ______________ року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА», код в ЄДРПОУ – 41084239 (надалі – 
Кредитодавець), в особі _______________________, який діє на підставі ________________________________, з однієї 
сторони, та _________________________ (РНОКПП - ______________________) (надалі Позичальник), з другої сторони, 
надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цю Додаткову угоду № ___ від______________________. (надалі 
Додаткова угода) до Договору № ______ про надання кредиту від _______________ року (надалі – Договір) з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем, дистанційно, в електронній формі, в порядку передбаченому Законом України 
«Про електронну комерцію», на наступних умовах: 

1. Кредитодавець та Позичальник підтверджують, що станом на__________________ сума неповернутого Позичальником 
Кредиту отриманого відповідно до умов Договору становить: ____________________ грн.  

2. Кредитодавець та Позичальник домовились, що після укладення Додаткової угоди: 

2.1. Кредит збільшується на ____________________ грн. та Кредитодавець, на умовах викладених у Договорі, 
збільшує суму Кредиту, а Позичальник отримує збільшення суми Кредиту та зобов’язується повернути Кредит 
збільшений на _____________________ у строки та на умовах викладених у Договорі. 

2.2. Після збільшення суми Кредиту, відповідно до цієї Додаткової угоди, загальна сума отриманого та 
неповернутого Позичальником Кредиту складатиме _____________________ грн. 

3. Після укладення Додаткової угоди та збільшення суми Кредиту: 

-загальна сума отриманого Кредиту становить: ___________________ грн. (п.1 та п.2.1 Додаткової угоди); -
орієнтовна реальна річна процентна ставка: ____________ процентів; -орієнтовна загальна вартість наданого 
кредиту: ______________________ грн. 

4. Комісія за  надання додаткової суми кредиту: ___________________________ грн. 

5. Враховуючи умови п.1-п.3 Додаткової угоди Сторони домовились внести наступні зміни до Договору: 

5.1. Викласти п. 2.3. Договору в новій редакції, а саме: «2.3. Строк, на який надається Кредит: ______________ 

тижнів.». 

5.2. Викласти п. 2.6. Договору в новій редакції, а саме: «2.6. Загальний розмір наданого Кредиту: ___________ 

грн.». 

5.3. Викласти п. 2.7. Договору в новій редакції, а саме: «2.7. Термін дії Договору: до ____________ року. 

» 

5.4. Викласти п. 2.8. Договору в новій редакції, а саме: «2.8. Орієнтовна загальна вартість наданого Кредиту: 
______________ грн.». 

5.5. Викласти п. 2.9. Договору в новій редакції, а саме: «2.9.Орієнтовна реальна річна процентна ставка: 
_________________ процентів. 

 
Орієнтовна реальна річна процентна ставка розрахована відповідно до методики розрахунку, що затверджена Постановою 
Національного банку України від 11.02.2021 № 16 «Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими 
установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про 
споживчий кредит». Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі 
за послуги Кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Договору. 
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості наданого Кредиту є 
репрезентативними та базуються на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що 
Договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки 
на умовах та у строки, визначені в Договорі.» 



5.6. Викласти  п.  2.11.  Договору  в  новій  редакції,  а  саме:  «2.11  Дата 
 повернення  Кредиту __________________.» 

5.7. Викласти п. 3.2. Договору в новій редакції, а саме: «3.2. Протягом строку (терміну) кредитування процентна 
ставка за Кредитом (надалі – Проценти за користування Кредитом), нараховуються за ставкою вказаною у 
п. 2.4 Договору на залишок заборгованості по Кредиту, наявної на початок календарного дня, за період 
фактичного користування Кредитом, із урахуванням дня видачі Кредиту та дня повернення Кредиту згідно 
графіку платежів: 

 

№ 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     

 

5.8. Викласти Додаток №1 до Договору (Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та 
реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит), в новій редакції, що додається до цієї 
Додаткової угоди. 

6. Всі інші умови Договору, що не змінені Додатковою угодою, залишаються чинними та Сторони підтверджують свої зобов`язання 
за ними. 

7. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. 

8. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє протягом строку дії Договору. 

9. Ця Додаткова угода укладена українською мовою у 2-х (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну 

силу та є автентичними за змістом, по одному для кожної Сторони: перший - для Кредитодавця, другий – для 

Позичальника. 

10. Ця Додаткова угода Сторонами прочитана, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, які засвідчуються 

підписами Сторін, що діють у повній відповідності з наданими їм повноваженнями та повним розумінням предмету та 

змісту Додаткової угоди. 

11. Реквізити та підписи 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: 

ПІБ_____________ 

адреса проживання: _________________________ 
паспорт:___________виданий ____________Дата 
РНОКПП _________ 

Номер електронного платіжного засобу: 
______________ 

Засоби зв’язку з Позичальником: 

 

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. 

Підписано одноразовим ідентифікатором ***** 


