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Товариствозобмеrсеною,вiдrовiдальпiстю,lБЕзIIЕчнЕАгЕнтствонЕоБкдшхкРЕд4тIв", Свiлоruвопро*""rачЬОЬ*совоiйаповикNs14б(надалi
- <ПозrкодавеЦь>), в оссrбi ,ЩиРкгора Крu вича IBaHa СергiйовИча, що дiо на пiДставi Стаryry, Iшатник податКу на прибуток на йr-"""* пЬставж, з однiеi сторни,
та
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l,За циМ,ЩоговороМ ПозккодавеrЕ зобов'lвуегьсЯ передати Позrrчшrьнику у власнiсть грошовi коlгги (надалi <Позику>), на поrодженнЙ умовами Договору строк
(падалi - <СтрОк Позикиr>), ш;rm<ом ik пец:ра:<увавяя на банкiвський каргКовий paxyBroK Позичальнпка а Позпча;ьrшк iобов'язуеться оо".р*уrr. Позиколавчевi таку
ж суму грошовrо( коштiв у деНь закiнченюr CTporg Позrпс.r, або достроково, та сплатити Позикодазщо шату (Прцеrrгu) вiд суми Позики,
2. Параметри та умови f[озrки, п8раI.{сгри, порялок i графiк поверненrrя Позики та спшати Прчеrгiв:

Супr Позllкп __ грЕ.

Строк Позпкп (Стрк .Щоговору) _ _ днiв,

Безовr процептпr cTrBKr О/о / день _ _ % (фiксоваmrй)

3. Прченти за цим .Щогсrвором нар{цовую гься щоденно, вкJIючлочи дати оrриманнri та пов€рненЕя, на заJrиIцок Позики тц у випадry д(ютркового ii поверпепня,
пiдlягаrсrь вiдповцному перержуЕку,
4. Пi,щисапням цьою ,Щоговору Позичальв ta< пiдтвердкуq що:
4.1.Пoзичaпьнlжoзнaйoмивсянacaй.riffi:ffiЗпoвв:oюiнфopмaцieющoдoПoзикoдaвцятaйoгoпoсJryги,щoпeрдбачeнаст.l2ЗУ
<Про фiнансовi послугиlв дерr(авне реryлlовання рлнкiв фiнаrrсовгх посrryi>>.
4,2, ПОЗИЧаЛЬННК {: Y9r':ЧY "Чr9Т,Чl ОlО_Ж..вивчив uей .Itоювiр та ПравЕла наjIання грошовlо< коIптiв у позику, у тому числi i на умовах фiнансового кредиry,poзмlЩeнlнасaЙтiffir'&шiЁiiЁ&rW(надалi.,Пpaвила..),ikзмiст,cyть,oб'eмзo6oв'язаньCmpiнтaяаслiдкиyкJtaдeIilrяuьoгo.Щoгoвopyйoмy
зрзумiлi.
4.3. ПозичальпИк надаВ дозвiл ПозпкоДаrrrцо на збiр, обробку, зберiгаrпrЯ та поIциреннЯ його перона.пьню( данrх з метою оцiнки його кредитоспромоltностi,
забезпеченнЯ викондiltЯ СторнамИ зобов'язаrЪ за цrп.r .ЩоIювоРом, iнфорIчrуваНня п]р кр€дrюспроможнiиъ та добросовiснiсть, а також на передачу в буль-л<ий
момекг буль-якю< пеrюоIlаIьню( даних По:llичаrrьrпrка та iнфрмацii про укладення i в,rконання чього .Цоговору в буд-якiй формi бу,ш-я<им трегiru особамз метою
захисту прав та iпTepcirl ПозIrкодавrц та повною впкомнЁя юбов'язань за цrпr .Щоговором, а тiжож на вiдступлевня права впмоги за .Щоюворм; при rpoMy без
особпстого повiдомленrш Позичапьпика пrlо тачl обробку, пердачу чи вiдстуIшенЕя.
4.4. ПОЗПЧаЛЬКrК НаЛЯВ Г[ОЗrrКОДаВЩО (Та Йrrю довiрним особам) лозвiл тtлефнумтrr та направJIяти йому iнформацiйнi повiдомлення, претензii, вимоrи про сrrлат},
та викорисювувати дIя пьою бУдь-якi досrуmri канапt зв'язку з Позпча.rrьником, вкJIIDчаючи телефон, акауrrги, соцмережi, елекгронну пошry, i т.п.
5. ЩеЙ ,ЩОЮВiР УКJrаДеЕIО ДПСТаПЦiйНО, lr елекгроннiй формi, з використrшням iнформачifiно-телекомунiкацifuirх систем, 

-IIIJIл(ом 
надсплш{Itя електропного

повiдом;rенrrЯ пр прийпяттЯ (акцетп) про:lrозицii, та пiдписаrrО накJIаденняМ електронноrО пiдпису одfiорil}овим иеrrтифiкатором. Вйповйно до положео- Зооrу
укрiни "про елекгронl4l комерфю",щогоl;liр пршрiвlпоеться до укJIадеяого в письмовiй формi.
6. ,Щоювiр укладений в р:зультатi зваженоrо рiшенrrя Сюрiв, на взаемовигiднrо< умовш<, 

"Jrrринципаr. 
Ф.с1.6,627 Цивiльною кодексу Украihи, згiдно якю< Сторони

е вЬrшми в укладеюri доrcвору, виборi коlrгратвнта та визначенlli умов договору,, з урахувatнням вимог рзумн(ютi та справедливостi. ,Щоювiр дiс з момЪкry
перерш(уваIrня Суми ПозlrкЯ протпом CTE:,Icy Позики, але в бу,чD-л<оltу випаку до пOвного виконilЕItя зобов'язакь за цим .I[оювором.
7. Змiна або прИпиненЕя .в о.щОсторонньоU у пОряд(у договiрнlос зобов'язапь повнiстю| чп частково, а пжож одностороння вiдмоваЬiд ix виконання, не доrryскаються,
лtщо iвше не встлrовлено законом чи Пра;,илаrrrи,
8. ПозпчальнIlК нес€ повrry вiдповiдальцiи ь перд Позtкоддвцем за повернешfi Позики, сlшаry Процешгiв та належне виконанrrя зобов'язань зit цим .Щоговорм yciM

та чинIlого законодавств:L
9. Мiсцем виконаrпrя цього.щоювору е мiс:.tезяахолження Позпкодавчя. Претензii приftмаються за адрсою Позикодавця.
10, Iншi умови цьог0 правоIшЕу рryrпоют,,ся Правилами, якi е певiд'емною частинокl .Щоювору.

позикодлвЕr{ь
TOB'I БЕЗIIЕЧНЕ АГЕFПСТВО НЕОБЦrЦIIr( КРЕД4ТIIУ'
YKpаiHa, 0l0l0, м. КиiЪ, IIлоща АрсеЕальнi]ь буд. lБ
СДПОУ 39861924, Тел.0 800 214 1l ,

Лiцензй НдlЩомФнПосJтуТ вiд 19. l l . 2015 poIcy
на Еаддпlя копггiв у позику, в юму числi i ra умовах
Фiнансового крдrту, безстрокова.
.Щиркгор I.C. Крпвпч
Елекгронппfi пiдппс одlrоразовпм iдеlrтч фiкrтором

позичА.IIьник
1 .lIрiзвище, Iм'я, По-батьковi
2,,Щата нардкення , 3. IПН
4. Паспорг IЬ, серiя, виданиfi
5.,Ддреса:
6. Поrпговаадрса
7,'Гел. .8. e-mail
9, Ржунок:
Е.пекгронвпf, пiдппс одноразовпм iдептпфiкатором
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