ДОГОВІР №__
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
м. Київ

“___” ______ ____ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39008887, місцезнаходження: 03115, Україна, м. Київ, вулиця
Пушиної Феодори, будинок 30/32, здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи ФК №В0000357 від 14.09.2021 р. та ліцензії виданої згідно розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
13.06.2017 року №2512 (надалі іменується "Позикодавець") в особі Директора Богун Вікторії
Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_____________, паспорт серія _____ №_______ виданий _____________, “___” ______ ____ року,
ідентифікаційний код ___________, місце проживання: ________________________ (надалі іменується
"Позичальник"), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона", уклали цей Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту (надалі іменується "Договір") про наступне:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Позикодавець на умовах цього Договору надає Позичальнику грошові кошти в позику у
сумі ___________ (______________) гривень 00 копійок (далі – «Сума позики»), на умовах строковості,
зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник
зобов’язується повернути Позикодавцеві Суму позики, проте не менше суми отриманої в позику на
дату укладення цього Договору через ____ (____________) місяців з моменту укладення даного
Договору, тобто “___” ______ ____ року та сплатити проценти за весь період користування позикою у
розмірі ___% (_______________) процентів річних на умовах та в строки, відповідно до умов цього
Договору.
1.2. Сторонами погоджено механізм зміни розміру нарахування процентів за користування
грошовими коштами, який викладено в п.5.4, п.5.5. та п.5.6 Договору. Даний механізм зміни розміру
нарахування процентів за користування позикою застосовується автоматично при наявності
передбачених Договором підстав для його застосування та є виключним наслідком неналежного
виконання Позичальником умов Договору та діє до повного усунення Позичальником порушень у
виконанні зобов’язань.
1.3. Процентна ставка за цим Договором погоджується Сторонами, є фіксованою та становить
_______% (_____________) процентів річних. Виплата процентів за користування грошовими коштами
здійснюється Позичальником щомісячно відповідно до умов цього Договору.
1.4. За кожен місяць користування грошовими коштами Позичальник зобов’язаний сплатити
Позикодавцеві ____% (____________) процентів річних від Суми позики. Виплата процентів за
користування грошовими коштами здійснюється Позичальником щомісячно відповідно до умов цього
Договору.
1.5. Строк дії Договору: Позика надається строком на ___ (______________) місяців від дати
отримання позики Позичальником, тобто з “___” ______ ____ року до “___” ______ ____ року
включно. Договір набуває чинності з моменту його укладання (підписання сторонами). У разі
невиконання/неналежного виконання Позичальником зобов’язань з повернення Суми позики, процентів
за користування позикою, сплати пені, штрафів та інших нарахувань, передбачених Договором, дія
цього Договору продовжується до повного виконання зобов’язань, включаючи день фактичного та
повного розрахунку. Після закінчення строку, на який видано позику, проценти за користування
позикою нараховуються у розмірі визначеному в п.1.1. Договору, пеня за неналежне виконання
Позичальником зобов’язань нараховується в розмірі, визначеному в п.5.2 Договору до повного
розрахунку за Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за
його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору та не припиняє нарахування Позикодавцем
процентів за Договором у частині невиконаних зобов’язань.
1.6. Позика надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування Суми позики на
поточний рахунок Позичальника. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання
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реквізитів рахунку з помилками чи ухилення іншим способом від отримання позики), звільняє
Позикодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п.1.1 цього Договору.
Позичальник зобов’язується повернути Суму позики та проценти за користування позикою у повному
обсязі шляхом внесення платежів на рахунок Позикодавця відповідно до умов цього Договору та
Графіку платежів (Додаток №1 до Договору).
1.6.1. Інформація стосовно реальної річної процентної ставки, орієнтовної загальної вартості
кредиту, додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання позики міститься в
Додатку №1 до даного Договору, складають ___% річних (реальна річна процентна ставка). Орієнтовна
загальна вартість позики ___________ (________________) гривні ___ копійок.
1.7.
Сума процентів сплачується одночасно з поверненням Суми позики відповідно до умов
Договору та Графіку платежів визначеним Додатком №1 до даного Договору. Позикодавець має право
надіслати Позичальнику повідомлення з остаточними сумами платежів та розрахунком електронною
поштою, смс-повідомленням або іншими контактними даними, вказаними у п. 9.4. даного Договору.
1.8. Позичальник вправі здійснити дострокове погашення позики.
1.9. Цільове призначення позики: __________________________.
2.
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИКИ
2.1. Виконання Позичальником зобов’язань за Договором (повернення Позики, сплата
процентів за користування Позикою, комісій, штрафних санкцій та інших нарахувань, передбачених
Договором) може забезпечуватись _________________.
3.
УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ
3.1. Позика надається Позикодавцем шляхом перерахування суми коштів, визначеної в п.1.1.
даного Договору, на поточний рахунок Позичальника, зазначений у даному Договорі. Датою передачі
коштів у позику згідно з даним Договором є дата списання відповідної грошової суми з банківського
рахунку Позикодавця.
3.2. Повернення позики Позичальник здійснює у строки, визначені цим Договором, відповідно
до Графіку платежів, наведеного в Додатку №1 до даного Договору.
3.3. Датою повернення відповідної суми коштів, чи то процентів за користування коштами, чи то
комісії, чи то Суми позики, є дата зарахування відповідної суми коштів на банківський рахунок
Позикодавця.
3.4. Якщо останній день для сплати Суми позики або процентів за користування позикою
припадає на вихідний або святковий день, то такий платіж повинен бути здійснений в останній робочий
(банківський) день, що передує такій даті платежу.
3.5. Проценти за користування позикою нараховуються Позикодавцем щомісячно, на суму
фактичного залишку коштів отриманих у позику, не пізніше останнього банківського дня місяця, за
період з дати надання позики по останній календарний день місяця, в якому надана позика та надалі з
першого дня по останній календарний день місяця, в день дострокового розірвання цього Договору, а
також в день закінчення строку на який надано позику у відповідності з п. 1.5. цього Договору, за період
з першого календарного дня місяця, в якому відбувається погашення позики по день, що передує
погашенню позики.
3.6. Проценти за користування позикою, передбачені у п. 1.4. даного Договору, сплачуються
Позичальником щомісячно, не пізніше __ (__________) числа місяця, наступного за місяцем
користування позикою, а також в день закінчення строку, на який надано позику, у відповідності з п. 1.5.
цього Договору, в день повного погашення заборгованості за позикою, в день повного дострокового
погашення заборгованості або в день дострокового розірвання цього Договору відповідно до умов
Договору. У разі якщо останній день для сплати (погашення) процентів припадає на вихідний або
святковий день, то така сплата здійснюється в останній робочий (банківський) день, що передує такій
сплаті.
3.7. Сторони домовились, що погашення позики та процентів за користування позикою
здійснюватиметься згідно Графіку платежів, яким регламентовано періодичність, строки та розміри
платежів, наведеного в Додатку №1, що є невід’ємною частиною даного Договору. Графік платежів,
наведений в Додатку №1 до даного Договору є діючим виключно за умови його повного дотримання
Позичальником. У разі несплати в цей період платежу, передбаченого Графіком платежів, наведеного в
Додатку №1 до даного Договору, Позичальнику будуть нараховані штрафні санкції, згідно п.п.5.2.,5.3 та
підвищений відсоток, відповідно до п.5.5. за кожен наступний день від дати платежу до моменту
виконання зобов’язань, передбачених даним Договором.
3.8. Сторони домовились, що для здійснення оплати процентів, передбачених даним пунктом
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Договору, а також будь-яким іншим пунктом даного Договору, Позичальнику не потрібно отримувати
від Позикодавця додаткових документів, як то Рахунку на оплату тощо. Позичальник погоджується з
тим, що даного Договору достатньо для здійснення оплати процентів за позикою, а також для
здійснення повернення Суми позики Позикодавцю. Позичальник також погоджується з тим, що він не
має права посилатися на відсутність будь-яких документів від Позикодавця, крім самого тексту даного
Договору, як на підставу не здійснювати або затягувати здійснення чергової оплати процентів або Суми
позики. Зазначені вище в даному пункті правила застосовуються до всіх грошових зобов’язань
Позичальника, передбачених даним Договором.
3.9. У разі якщо Сума позики залишається неповернутою після закінчення строку надання позики,
передбаченого у п. 1.5. даного Договору, на таку суму неповернутих коштів продовжують
нараховуватися проценти у розмірі ___% процентів річних за кожен календарний місяць користування
коштами понад строк, встановлений даним Договором, до моменту повернення коштів Позикодавцю.
3.10. Позика вважається повернутою в момент зарахування суми коштів на банківський рахунок
Позикодавця, зазначений у розділі 10 цього Договору.
3.11. Деталізована інформація щодо визначення орієнтовної сукупної вартості позики при
нарахуванні основних процентів у відповідності умов Договору визначена у Графіку платежів,
наведеного в Додатку №1, який є невід’ємною частиною до Договору.
3.12. У разі застосування штрафних санкцій передбачених цим Договором через порушення
умов Договору в частині строків оплати процентів та суми позики, сукупна вартість позики збільшиться
на суму нарахованих пені, процентів та інфляційних нарахувань передбачених цим Договором.
3.13. Графік платежів розраховується на дату підписання Договору. У випадку виникнення
будь-яких змін, за ініціативою Сторони або Сторін або на підставі законодавства України чи умов
Договору, Графік платежів може бути змінено шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової
угоди. У випадку дострокового (часткового або повного) погашення позики за ініціативою
Позичальника, новий графік не розраховується.
3.14. У разі якщо у Позичальника є заборгованість перед Позикодавцем за Договором,
Сторонами встановлюється наступна черговість погашення Позичальником заборгованості за цим
Договором:
- прострочені проценти;
- прострочена сума основного боргу;
- строкові комісії;
- строкові проценти;
- строкова заборгованість за основним боргом;
- штрафи, пені (у разі виникнення), які підлягають сплаті за порушення умов цього Договору.
3.15. Сторони погоджуються, що Позикодавець має право змінювати вищезазначену черговість
погашення заборгованості в односторонньому порядку.
3.16. У випадку, якщо Позичальник має заборгованість зі сплати більше, ніж одного платежу
(тобто зі сплати процентів повністю або частково, або комісій або інших грошових зобов`язань) за цим
Договором, сплата (погашення) його грошових зобов’язань за такими платежами відбувається згідно із
термінами/строками виникнення заборгованості Позичальника, починаючи з найдавнішого (за строком
виникнення) платежу і включно до поточного платежу, дотримуючись черговості сплати (погашення),
вказаної у цьому пункті Договору, стосовно кожного окремого платежу.
3.17. У випадку перерахування грошових коштів на погашення будь-яких грошових зобов`язань
Позичальника за цим Договором у порушення черговості, визначеної п. 3.14. цього Договору,
Позикодавець вправі самостійно перерозподілити кошти, що надійшли в рахунок погашення таких
грошових зобов`язань, відповідно до черговості, викладеної в п. 3.14. цього Договору шляхом
проведення відповідних бухгалтерських проводок.
3.18. Зобов’язання за цим Договором можуть бути виконані іншою ніж Позичальник особою,
про що Позичальник зобов’язаний повідомити Позикодавця.
4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
4.1. Позикодавець зобов'язується:
4.1.1. З урахуванням умов, встановлених цим Договором, надати позику у розмірі, визначеному в
п.1.1 даного Договору.
4.1.2. Забезпечити Позичальника консультаційними послугами з усіх питань, що стосуються
цього Договору.
4.1.3. Ознайомити Позичальника з правами, передбаченими нормою ст.12 Закону України «Про
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фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Правилами про порядок
надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту та надати Позичальнику
додаткову інформацію про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок
урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, реквізити органу,
який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.
4.1.4. Повідомляти Позичальника про зміну даних, визначених розділом 10 цього Договору
протягом 5 (п’яти) днів, з моменту виникнення таких змін, шляхом направлення повідомлення у спосіб
визначений цим Договором.
4.1.5. Виконувати інші зобов’язання передбачені цим Договором.
4.2. Позичальник зобов'язується:
4.2.1. Надати Позикодавцю усі необхідні документи для укладення цього Договору та достовірну
інформацію щодо своєї особи, фінансового стану, мети отримання позики.
4.2.2. Повернути отриману суму позики у встановлені цим Договором строки.
4.2.3. Сплачувати проценти за користування позикою у строки встановлені цим Договором.
4.2.4. Своєчасно сплачувати проценти за користування позикою на умовах і в порядку,
передбачених цим Договором згідно Графіку платежів, наведеного в Додатку №1 до даного Договору та
комісії встановлені цим Договором.
4.2.5. Повідомляти Позикодавця про зміну даних визначених розділом 10 цього Договору
протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення повідомлення у спосіб,
визначений Договором.
4.2.6. Протягом всього строку дії Договору самостійно або на вимогу Позикодавця надавати
документи, що підтверджують платоспроможність Позичальника.
4.2.7. Протягом всього строку дії Договору письмово повідомляти Позикодавця про початок будьяких судових проваджень, що можуть вплинути на фінансовий стан Позичальника, стороною яких є
Позичальник.
4.3. Позикодавець має право:
4.3.1. Вимагати повернення суми позики, у тому числі у формі фінансового активу.
4.3.2. На забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором.
4.3.3. Перевірки достовірності первинних документів, що підтверджують цільове використання
позики.
4.3.4. Проведення аналізу документів Позичальника, що підтверджують його платоспроможність.
4.3.5. Вимагати дострокового повернення суми позики та всіх передбачених платежів за цим
Договором у разі порушення Позичальником зобов’язань за цим Договором.
4.3.6. Протягом строку дії Договору Позикодавець має право приймати виконання зобов’язань за
цим Договором від третьої особи, і підписанням цього Договору Позичальник дає свою згоду на це.
4.3.7. Відступити право вимоги за цим Договором з наступним повідомленням Позичальника
протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту укладення Позикодавцем з цього приводу Договору.
4.3.8. Інші права, передбачені чинним законодавством України.
4.4. Позичальник має право:
4.4.1. Отримувати від Позикодавця консультаційну допомогу з усіх питань, що стосуються
позики.
4.4.2. Отримувати інформацію з питань фінансових послуг, які надає Позикодавець, а також
інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.
4.4.3. Доступу до інформації щодо діяльності Позикодавця у відповідності та обсягах,
передбачених ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», що є підтвердженням ознайомлення з положеннями вищезазначеного Закону.
4.4.4. Користуватися отриманими в позику коштами відповідно до цільового призначення,
визначеного у п.1.10. даного Договору.
4.4.5. Звернутися до Позикодавця з питання пролонгації терміну дії Договору, письмово
повідомивши Позикодавця за 5 (п’ять) робочих (банківських) днів.
4.4.6. Здійснювати дострокове погашення позики.
4.4.7. Інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним
законодавством України. Порушення умов цього Договору вважається його невиконанням або
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неналежним виконанням або отримання позики Позичальником при використанні недостовірно,
неповної або помилкової інформації.
5.2. Позичальник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати передбачені проценти
за користування позикою.
5.2.1. За письмовим рішенням Позикодавця, розмір пені, передбачений в п.5.2 цього Договору,
може бути зменшений або анульований (не нараховуватись).
5.3. Позичальник, який прострочив строк виконання грошового зобов’язання за цим Договором з
оплати процентів та/або суми позики, на вимогу Позикодавця зобов’язаний сплатити штраф, у розмірі
10% від простроченої суми позики та/або суми неоплачених процентів.
5.3.1. За письмовим рішенням Позикодавця, розмір штрафу, передбачений в п.5.3. цього Договору,
може бути зменшений або анульований (не нараховуватись).
5.4. У випадку коли Позикодавцем застосовані до Позичальника штрафні санкції у вигляді пені,
остання розраховується Позикодавцем з дати виникнення обставин, що є підставою до застосування
пені, до дати припинення цих обставин включно. Отримані від Позичальника грошові кошти
Позикодавець враховує в день їх зарахування.
5.5. Сторони дійшли згоди про те, що у випадку порушення Позичальником графіку платежів
(Додаток №1 до Договору), а саме: несплати планового щомісячного платежу в повному обсязі, в строки
передбачені Графіком платежів, з наступного дня позика за Договором автоматично визнається позикою
з підвищеним ризиком. Протягом строку визнання позики з підвищеним ризиком, проценти за
користуванням позикою нараховуються в розмірі __ % річних від Суми позики.
5.5.1. За письмовим рішенням Позикодавця, підвищений відсоток, вказаний в п.5.5. цього
Договору, може бути зменшений, анульований або повернутий до початкових відсотків, вказаних
відповідно до п.1.1 цього Договору.
5.6. З наступного дня після усунення Позичальником порушень виконання зобов’язань в повному
обсязі, включаючи сплату нарахованих процентів за користування позикою в розмірі, передбаченому
п.5.5.Договору, нарахованої пені, а також інших штрафних санкцій за рішенням Позикодавця, така
позика вважатиметься позикою з нормальним режимом сплати, проценти за користування позикою
нараховуватимуться у розмірі, визначеному п.1.1 даного Договору.
5.7. Позичальник, який прострочив строк виконання грошового зобов’язання за цим Договором з
оплати процентів та/або суми позики, на вимогу Позикодавця зобов’язаний сплатити Позикодавцю
неустойку у розмірі 1% від суми невиконаного грошового зобов’язання за кожен день такого
прострочення. Міра відповідальності, передбачена даним пунктом Договору може застосовуватися
одночасно із застосуванням до Позичальника відповідальності, передбаченої у п.п. 5.2, 5.3 та п.5.5.
даного Договору. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань
Позичальником на підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної
Позичальником у позику.
5.8. Закінчення строку дії цього Договору не припиняє нарахування процентів за користування
позикою у разі прострочення Позичальником строку повернення Суми позики. Проценти в такому разі
продовжують нараховуватися на суму неповернутої позики у розмірі, встановленому у п.п. 1.1 та 1.4.
даного Договору, до моменту повернення Суми позики у повному обсязі за даним Договором. Датою
повернення позики або її частини вважається дата зарахування відповідної суми коштів на банківський
рахунок Позикодавця, вказаний у даному Договорі.
5.9. У разі якщо Позичальник порушить свій обов’язок зі сплати будь-якого з платежів,
передбачених Графіком платежів (Додаток № 1 до даного Договору), і таке прострочення становитиме
більше 30 (тридцяти) календарних днів, Позикодавець, крім відповідальності Позичальника,
визначеної у п.п. 5.2., 5.3., п.5.5. та п.5.7 даного Договору, має право вимагати негайного дострокового
повернення Суми позики, строк виплати якої ще не настав, у повному обсязі, а також негайної сплати
всіх платежів, строк виплати, яких настав згідно Графіку платежів (Додаток № 1 до даного Договору).
Відповідна вимога може бути направлена Позикодавцем Позичальнику електронною поштою, по
факсу, поштою за контактними даними, вказаними у п.9.4. даного Договору, або передана особисто
іншій належним чином уповноваженій особі Позичальника. При цьому Позичальник не може
посилатися на факт неотримання ним такої вимоги від Позикодавця як на підставу не виконувати свій
обов’язок зі сплати Суми позики та всіх платежів наперед, передбачених Графіком платежів (Додаток
№ 1 до даного Договору), якщо Позикодавець направив відповідну вимогу у спосіб, вказаний вище у
даному пункті Договору.
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6.
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ
6.1. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Сторонами в період його дії на
підставі взаємної згоди.
6.2. Будь - які зміни та/або доповнення умов даного Договору, якщо інше не встановлено
умовами цього Договору, мають юридичну силу в тому випадку, якщо вони оформлені письмово,
підписані повноважними представниками Сторін, якщо інше не встановлено Договором.
7.
ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Припинення дії Договору здійснюється відповідно до положень цього Договору та діючого
законодавства України.
7.2. Договір може бути припинений та /або достроково розірваний за взаємною згодою Сторін
шляхом підписання Додаткової угоди даного Договору.
7.3. Договір може бути розірваний з ініціативи Позикодавця у разі надання Позичальником
недостовірної інформації для укладення цього Договору та у разі відкриття провадження судом по
справам з майновими вимогами до Позичальника чи відкриття виконавчого провадження з майновими
вимогами до Позичальника, виявлення інших боргів Позичальника.
7.4. Договір може бути достроково розірваний з ініціативи Позичальника у випадку невиконання
Позикодавцем зобов’язань по перерахуванню позики відповідно до умов цього Договору.
7.5. Позичальник має право розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення
позики та сплати процентів за користування позикою з розрахунку терміну фактичного користування
позикою.
7.6. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися
від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання Позичальником грошових коштів.
7.7. Позичальник зобовязаний повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані за цим
Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до ії повернення.
7.8. Позичальник повенен повідомити Позикодавця про відмову від Договору у письмовій формі
(у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових
підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін в порядку, визначеному
законодавством України) та протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання повідомлення про
відмову від договору повернути грошові кошти відповідно до умов Договору.
8.
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
8.1. Позикодавець зобов'язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового
стану Позичальника, яка складає конфіденційну інформацію, за виключенням випадків, коли розкриття
конфіденційної інформації без погодження з Позичальником є обов'язковим для Позикодавця у
відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.
8.2. Позичальник погоджується, що умови, передбачені п.8.1. цього Договору щодо збереження
конфіденційної інформації, не поширюються на випадки розкриття Позикодавцем третім особам
інформації щодо Позичальника, якщо такий обов'язок встановлено законами України.
8.3. Позичальник зобов'язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового
стану Позикодавця, яка стала йому відома у зв’язку з даним Договором. У разі якщо така інформація
буде розголошена Позичальником, Позикодавець має право пред’явити Позичальнику вимогу про
компенсацію завданих Позикодавцю таким розголошенням збитків, а Позичальник зобов’язується
компенсувати такі збитки Позикодавцю.
9.
СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до “___” _______
____ року (включно), але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за
даним Договором.
9.2. Правовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним
законодавством України.
9.3. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує: свою здатність виконувати умови
цього Договору; що він володіє всіма необхідними документами, що необхідні для оформлення даного
Договору; на день підписання Договору відсутні будь-які судові спори, розслідування з боку державних
контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та
платоспроможність Позичальника; надані Позичальником документи для розгляду питання про
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надання позики та інші документи, пов'язані з обслуговуванням позики не містять будь-яких
недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством;
відсутні будь-які перешкоди для виконання цього Договору на день його підписання; Позичальник
повністю розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов'язки за цим Договором і погоджується з
ними; цей Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов'язковими для
Позичальника.
9.4. Контактними даними Сторін з метою ведення переписки, виставлення рахунків, направлення
листів, запитів, звернень та інших документів, обміну іншою кореспонденцією згідно з даним
Договором є наступні:
Для Позикодавця:
– електронна адреса: ___________________________;
– поштова адреса: ___________________________
– мі______________________________________________________Для позичальника:
– електронна адреса: ___________________________;
– поштова адреса: ___________________________;
– місцезнаходження: ___________________________;
___________________________.
9.5. Всі повідомлення/ листи/ вимоги, які направляються Сторонами одна одній у відповідності з
цим Договором за допомогою пошти або кур’єрської служби вважаються поданими належним чином,
якщо вони надіслані цінним листом з описом або кур'єром за місцезнаходженням відповідної Сторони.
Відправлення повідомлення за адресою Позичальника вважається дата, зазначена на повідомленні про
вручення, яка надається Позикодавцю відділенням зв'язку при отриманні листа з повідомленням про
вручення Позичальнику, або дата, зазначена в повідомленні, яке отримане Позичальником особисто.
Повідомлення/ лист/ вимога направлена Позикодавцем також вважається отриманою Позичальником
у разі відмови Позичальника від одержання такого повідомлення/ листа/ вимоги, закінчення
встановленого строку зберігання повідомлення/ листа/ вимоги на поштовому відділенні або
неможливість його вручення у зв'язку з відсутністю Позичальника за зареєстрованою адресою
(місцезнаходженням/ місцем проживання), зазначеному у реквізитах цього Договору та у п. 9.4 даного
Договору.
9.6. Позичальник погоджується з тим, що права вимоги Позикодавця за даним Договором
можуть бути відступлені іншій особі без згоди Позичальника.
9.7. Будь-які платежі за цим Договором, що їх здійснює Позичальник, здійснюються на
банківський рахунок Позикодавця, зазначений у розділі 10 даного Договору. У разі отримання рахунку
від Позикодавця з банківськими реквізитами, відмінними від тих, що вказані у розділі 10 даного
Договору (зокрема у разі нарахування пені за даним Договором), Позичальник зобов’язаний отримати
письмове підтвердження від Позикодавця за підписом керівника про те, що банківські реквізити
Позикодавця змінилися. В іншому випадку платіж, здійснений Позичальником на банківський
рахунок, відмінний від того, що вказаний у розділі 10 даного Договору, не буде зараховано в рахунок
оплати від Позичальника на користь Позикодавця за даним Договором.
9.8. Сторони домовились, що спори, які виникають у зв'язку з укладенням та виконанням даного
Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку неможливості вирішення спорів
– у судовому порядку за місцезнаходженням Позикодавця.
9.9. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в
цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього
таких положень та в будь-якому випадку не звільняє Позичальника від зобов’язання повернути позику,
сплатити проценти за користування позикою та нести відповідальність, передбачену цим Договором.
9.10. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним
чином не впливають на їх зміст і тлумачення.
9.11. Умови цього договору можуть бути змінені та/або доповнені за взаємною згодою Сторін
шляхом підписання відповідної додаткової угоди у письмовій формі.
9.12. Усі неврегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним
законодавством України.
9.13. Позичальник засвідчує, що умови цього Договору є розумними, справедливими,
добросовісними та не містять дисбалансу прав та обов’язків Позикодавця та Позичальника.
9.14. Сторони засвідчують, укладення цього Договору відповідає вільному волевиявленню
Сторін, жодна із Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, не помиляється стосовно
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обставин, що мають значення (природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови Договору) та
умови Договору є взаємовигідними для кожної із Сторін.
9.15. Позичальник підтверджує, що:
9.15.1 отримав від Позикодавця до укладення цього Договору інформацію, вимоги надання якої
передбачені законодавством України;
9.15.2. інформація, надана Позикодавцем з дотриманням законодавства України, забезпечує
правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.
9.16. Позичальник проінформований та надає згоду на те, що Позикодавець має право
контролювати ризики, пов’язані з наданням послуг Позичальнику. З цією метою Позичальник надає
Позикодавцю згоду на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, передачу, збір,
зберігання, використання та поширення інформації щодо нього та цієї позики, в порядку, визначеному
Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", через
ПАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33691415, адреса:
02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 11 (далі – Бюро). Позичальник надає згоду, що інформація для
формування його кредитної історії буде передана Бюро. Ця згода діє до моменту повного погашення
всіх зобов’язань Позичальника перед Позикодавцем, незалежно від часу та підстав їх виникнення.
9.17. Шляхом підписання даного Договору, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних», Позичальник підтверджує надання ним своєї згоди на обробку персональних
даних Позичальника Позикодавцем у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційної системи бази персональних даних клієнтів та передачу даних третім особам з метою
забезпечення реалізації відносин у сфері надання фінансових послуг.
9.18. Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії забороняється повідомляти
інформацію про укладення споживачем договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання,
наявність простроченої заборгованості та її розмір, які не є строноною цьогоДоговору.
9.19. Підписанням даного договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений з положеннями
ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
та Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «БІЗНЕС
РІТЕЙЛ ГРУП».
9.20. Цей Договір складено українською мовою в трьох оригінальних примірниках в простій
письмовій формі – по одному для кожної із Сторін. Третій примірник призначений для нотаріуса, як
підстава посвідчення іпотечного договору (договору застави, за умови нотаріального посвідчення). Всі
примірники мають однакову юридичну силу та відповідно кожна Сторона Договору отримала по одному
примірнику Договору з додатками до нього.
10.
АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"
_________________________________
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 39008887
ідентифікаційний номер/код ________________
IBAN: _____________________________________ паспорт (для фіз. осіб) ______________________
Місцезнаходження: __________________________ IBAN: ___________________________________
Тел.: _______
Місцезнаходження: ________________________
e-mail: _____________________________
Тел.: _______
e-mail: _____________________________
Директор _______________________ /В.М. Богун/

___________________________/___________/

Текст Договору мною прочитаний, зрозумілий та погоджений.
Оригінал Договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового
кредиту №_ від “___” ______ ____ року, з додатками, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС РІТЕЙЛ
ГРУП» та Позичальником __________________, мною отримано “___” ______ ____ року.
______________ (_____________________).
Підпис
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Додаток №1
до Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту №___ від “___” ______ ____
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
1. Сторони погодили наступний Графік платежів, згідно з яким Позичальник повертає отриману
за Договором Суму позики, а також нараховані згідно з Договором проценти Позикодавцю:
№ платежу
Дата
Проценти за
Сума позики
Загальний місячний
користування
платіж
платежу
(грн.)
позикою
(грн.)
(грн.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
…
Всього:
2. За умови дотримання виконання Графіку платежів, реальна річна процентна ставка cтановить
розмір процентної ставки, визначеної п.1.1 цього Договору.
3. Орієнтовна загальна вартість позики складає __________ (_______________) гривні __ копійок,
станом на дату укладення Договору та включає а себе:
3.1. Суму позики __________ (__________) гривень 00 копійок.
3.2. Проценти за користування позикою _____________ (__________________) гривні __ копійок.
4. Наведений розрахунок орієнтовної сукупної вартості позики є умовним. Фактична сукупна
вартість може змінитися за умови настання обставин визначених п. 3.12. Договору.
5. Цей Графік платежів укладено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із
Сторін та є невід’ємною частиною Договору.
6.
АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
_________________________________
ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 39008887
ідентифікаційний номер/код ________________
IBAN: _____________________________________ паспорт (для фіз. осіб) ______________________
Місцезнаходження: _________________________ IBAN: ___________________________________
Тел.: _______
Місцезнаходження: ________________________
e-mail: _____________________________
Тел.: _______
e-mail: _____________________________
Директор __________________ /В.М. Богун/

___________________________/___________/
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Додаток №2
до Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту №___ від “___” ______ ____

1
Всього
ПОЗИКОДАВЕЦЬ: ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 39008887

ПОЗИЧАЛЬНИК: _________________________
ідентифікаційний номер/код ________________

IBAN: _____________________________________

паспорт (для фіз. осіб) ______________________

Місцезнаходження: _________________________

IBAN: ___________________________________

Тел.: _______
e-mail: _____________________________

Місцезнаходження: ________________________

Директор

________________________________ /В.М. Богун/

Тел.: _______
e-mail: _____________________________
_______________________________________________/_______________/
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Загальна вартість кредиту, грн

ставка, %

Реальна річна процентна

осіб-1

інші послуги третіх

послуги страховика

послуги оцінювача

послуги нотаріуса

за розрахунковокасове
обслуговування

посередника-1

інша плата за
послуги кредитного

комісійний збір

кредитодавця-1

інші послуги

за обслуговування
кредитної
заборгованості
комісія за надання
кредиту

Проценти за користування
кредитом

Сума кредиту за
договором/погашення суми
кредиту

Чиста сума кредиту/сума
платежу за розрахунковий
період, грн

Кількість днів у
розрахунковому періоді

Дата видачі кредиту/дата
платежу

№ з/п

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит
Види платежів за кредитом
платежі за додаткові та супутні послуги
кредитного
кредитодавця
посередника
третіх осіб

Додаток №3
до Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту №___ від “___” ______ ____
№
з/п

Комісії за Договором:
Назва комісії

Розмір комісії

Комісія щодо збільшення
строку кредиту

0% від суми
зобов’язання на дату
внесення змін без ПДВ

Нарахування та сплата комісії здійснюється
одноразово у день підписання додаткової
угоди до Договору

0%
від
суми
зобов’язання
на
дату
Комісія щодо змін в умовах
внесення змін без
2. кредитування стосовно
ПДВ, але не більше
забезпечення
0грн.

Нарахування та сплата комісії здійснюється
одноразово у день підписання додаткової
угоди
до
Договору
забезпечення.
Нарахування здійснюється тільки при зміні
умов договорів застави, поруки тощо

1.

Комісія щодо зміни
3.
графіку погашення кредиту

4.

Комісія за надання коштів
у позику (за наявності)

Строки сплати

0% від суми
зобов’язання на дату
внесення змін без
ПДВ, але не більше
0грн.
0% від суми
зобов’язання на дату
надання коштів у
позику без ПДВ

Нарахування та сплата комісії здійснюється
одноразово у день підписання додаткової
угоди до Договору та графіку погашення
кредитної заборгованості.
Нарахування та сплата комісії здійснюється
одноразово в день підписання Договору.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 39008887

ПОЗИЧАЛЬНИК _________________________
ідентифікаційний номер/код ________________

IBAN: _____________________________________

паспорт (для фіз. осіб) ______________________

Місцезнаходження: _________________________

IBAN: ___________________________________

Тел.: _______
e-mail: _____________________________

Місцезнаходження: ________________________

Директор ________________________ /В.М. Богун/

_________________________________/ _______________/

Тел.: _______
e-mail: _____________________________
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