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ПРИМIРНИЙ ДО
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про надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту
<<
,20_ року

Киiв

)>

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ (БIЗНЕС
кАпIтАл>, iдентифiкацiйний код юридичноi особи 40489610 , мiсцезнаходження: 01001, м. КиiЪ, вул. Еспланадна,
3412, ОфiС 18 , В особi дцректора Шляхежа Бориса Володимировича, який дiе на пiдставi

"Кредитодавець")

з

однiеi

-

Статугу (надалi iменуеться

сторони,

та

(вказати наЙменранrrя, мiсцезнаходжешul та реквiзити сторони або ПIБ фiзичноi особи, серiя та номер паспорта, ким i
коли виданий, ап,реса)
(надалi iменуеться "Позичальцик") в особi
(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)
що дiе на пiдставi
(вказати: статуту, довiреностi, положення тощо)
З ЛРУГОi СТоРони, що iх надалi разом iMeHoBaHo "Сторони", уклаJм цей.Щоговiр про надання коштiв у позику, в тому
числi i на умовах фiнансового кредиту (надалi iменуеться ",Щоговiр") про ншкченrlведене,
1.

прЕдмЕт договору

у cyMi
) гривень на засадах
cTpoKoBocTi, зворотностi, цirъового характеру використацшI, ппатностi та забезпеченостi, а Позичальник зобов'язуеться
повеРЦДи Кредит та сплатити проценти за корист}ъtlнIUI кредитом на )д{овах, визначених цим.Щоговором.
1.2. Супла кредиту використовуеться на цiлi:
1.1. Кредlтгодtlвець зобов'язуеться надати Позичальнику кредит

2.

строки вдоговорI

2.1. Кредит надаеться строком на
якого е (_)
20*р,, а закiнченням
20___р.
2.2. Кредитодавець зобов'язуеться надати Позичальнику кредит в строк не пiзнiше

(_)

_

дати пiдписаншI цього,Щоговору.

_(

) банкiвських днiв вiд

2.З. Позичальlпак зобов'язуеться поверн}ци кредит та сплатити цроценти за користуваннrI кредитом до
закiнчення строку, визначеного п. 2.1. цього,Щоговору.
2.4. Кредит надаеться Позичальнику готiвкою у Kaci Кредитодавця (згiдно заяви Позичальника) або шляхом
беЗГотiвкового перерахуваншI суми кредиту на рахуЕок, вказаний Позичальником у заявi. Ненадантrя Позичальтликом
РеКВiзитiв сВого рахУнку в банку (надання реквiзитiв з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту
Готiвкою через касу Кредитодавця (dи ухипентrя iншим способом вiд отриманlrя кредиry), а також невиконання
Позичальником зобов'язаншI щодо забезпеченrrя кредиц, передбаченого п. 5.1.5. цього .Щоговору (якщо зобовОязання
забезпечУеться заставою таlабо порукою), звiльrrяе Кредитодавця вiд вiдповЦальностi за порушення зобов'язання,
передбаченоrо Tl. 2.2. цьоrо .Щоговору.
2.5. ,ЩаТою отриМання кредиту ввtDкаеться дата видачi Позичальнику суми кредиту готiвкою через касу

Кредитодавця,

а при

безготiвкових розрахунках

-

дата списання вiдповiдпоi срtи

з

рахунку Кредитодавця,

ВиЩезазначена дата отримання кредиту зазначаеться у Графiку розрахункiв, що е Додатком до цього ,Щоговору,
2.6. .ЩаТою ПоВерненнlI (погатттgllня; кредиту тtж само як i датою сцлати процентiв вважасться дата оформлення
Кредитодавцем прибугкових касових орлерiв на отриманi суми, а при безготiвкових розрахунках * дата зарахуванцrI
коштiв на рахунок Кредитодавця.
3.

ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ

3.1. Плата за корисц/вЕlннrl цредитом (проценти) становить _ % рiчних вiд суми кредиф за кожен день
КОРИСТУВiIНШI КРеДИТОМ, що станоВиТь t_)
гривеIrь. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днiв
корисТУвulнюI кредrтом за викJIюченнIIм дIrlr отриманнrI кредиту. Огшата посл)г, пов'язаних з виконанням цього

,ЩоговорУ, а саме: оцiнка предметiв застави, державне мито, нотарiальнi послуги, cTpaxoBi пrrатежi

позичальником.

-

вiдшкодовуютъся

3.2. Пдата за користування кредитом (процснти) е фiксованою та незмiнцою протягом усього строку дii цього

,Щоговору.

3.з. Нарахування цроцентiв за цим.щоговором здiйснюеться з урахуванням числа днiв у календарному роцi

(ВШriдних, святкових та неробочих днiв включно). Кiлькiсть днiв
у роцi приймаеться за З65 (З66).

3,4. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентiв за корисцвання кредитом здiйснюватиметься

згiдно графiка платежiв, що с Додатком до цього.Щоговору.
З.5, Вiдповiдно до вимог частини 4 cTaTTi 11 Закону Украiни " Про захист прав споживачiв'П сукупна BapTicTb

кредиту для Позичальника ( у процентному значеннi та грошовому виразi) з урахуванням вiдсотковоi (прочентноi)
отавки за щредитом та BapTocTi Bcix постцт, пов'язаних з oдержанIUIм, обс,тцтовувЕIнIUIм, погашеннrIм крсдиту та
укдадешUIМ цього ,ЩогоВору за умовИ дотриманнЯ ПозичагьнИком ГрафiкУ розрахlнкiв, що е Додатком цього ,Щоговору
Та ВРllХОВУIОIIи ВиТрап{, повkзанi з оформленням забезпечення щредиry вiдповiдно до п.4.2. Щоговору, становить
грн., або _% вiд сlми отримЕlного кредиту та вкJIючае в себе:
3,5.1. Проценти за користуваIIня кредитом
грн.або _% вiд оуми кредиту;
3,5,2. BapTicTb послуг оцirловача
грн. або
вiд суми кредиту ( за наявностi);

_Yо

грн. або _% вiд суми кредиту ( за наявностi);
HoTapiyca
грн. або _оА вiдср{и кредиту ( за наявностi);
страховика
грн. або _ % вiд сlми rредиту ( за наявностi);
З,5.7. BapTicTb iнших посJгуг
(вказати iншi послуги, якi оплачус Позичальник
грн. або _
вiд суми кредиту ( за наявностi).
3.5.4. !ержавне мито
3.5.5. BapTicTb посJýг
3,5.6. BapTicTb пocJr},г

О/о

при отриманнi кредиry)

Сгшата Позичальником BapTocTi iнших посJýл, пов'язаних з },кJIаденн;Iм цього Щоговору, одержанням, обсrцговуваIхUIм

та погашенням кредиту, цим.Щоговором не передбачена,

3.6. Якщо дата здiйсненшI чергових п.патежiв згiдно графiка платежiв црипадае на вшriдний (святковий,
неробочий) день, то здiйснення гrrатежiв вiдбуваеться на наступний за вихiдними (святковими, неробочими) днями
робочий день Кредитодавця i це не вважаеться пор).шеншш графiка платежiв.
3.7. Погашення кредиту та процентiв за користрання кредитом вiдбраеться в такому порядку: першочергово
проценти, а в настуIшý/ черry - сума кредиту.
З.8. ПРОСТРОЧеНшI сIшати кредиту таlабо процентiв за користуваншI кредитом (згiдно графiка платежiв) не
зупиIUт€ HapaxyBaHIuI rцlоцеrrтiв, KpiM випадку приiтнятгя окремого рiшення про це Кредитодавцсм.
3.9. Позичаrьник проводить погашенIUI кредиту та цроцентiв за користуванIUI кредитом через касу
кредитодавця за Ti мiсцезнаходженням у вiдповiднi робочi днi та години або шляхом безготiвкового перерахуваFгня суми
кредиту та процентiВ за користув€tнЕя щредитОм на рахуноК КредитодавЦя, визначений роздiлом 1 1 цього .Щоговору.
З.10, Bci розрахунки мiж Сторонами ведуться викJIюtшо в нацiональнiй валютi Украiни.
4.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4,1. Зобов'Язання ПозиЧЕUIьника щодо сво€часного
щредитом

забезпечуеться

_

поверЕеннrr Iýредиту та сплати процентiв за користування
(засплавою mа/або порукою лпа/або iнtuuлtu вudамu забезпечення , не

за6opoнeнi,o*o"odo,"*"o@чaльникyнaпpавiвлaонoстiмaйнoмтaкoшTaМи,нaякiзгiДнoчиннoгo
законодЕtвства Украiни може буп.r звернеЕо стягненIuI.

4.2, Вiдповиальнiсть за оформлешrя забезпечеш{я кредиту у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та
на Позичальнr,ка (якщо зобов'язання забезпечуеться
заставою таlабо порукою),
4.З. ПозичаЛьник пiдтвеРджус, щО майно, яким здiйснЮватиметьсЯ забезпеченНя виконаннЯ зобов'язанЕя за цим
,щоговором нzlлежить йому (позичальнику) на правi власностi, не обмежене в обiry, пiд заставою у TpeTix осiб не

Bci витрап.t, пов'язанi з таким оформленlrям, покJIадаються

перебувае.

4.4, На перiод дii цього ,Щоговору та до моменту повного виконанIUI зобов'язань, Позичальник зобов'язуеться

без погоджеrтня з Кредитодавцем не здiйснювати дiй, направлених на вiдчуження особистого рухомого чи нерухомого

майна.

5. IншI прАвА тА оБов,язки cToPIH
5.1. ПоЗuЧальнuк t<piM обов'жкiв, переdбаченuх вuu|езсlзначенuJиu пункmаJчru цьоео ,Щоzовору, зобов'жанuй:
5.1.1. Використати кредит за призначsшfiм.

кредиту.

5.1.2. НаДавати Кредитодавцю Bci необхiднi документи для здiйснешrя перевiрки цiльового використанЕя

5.1.3. Вчасно здiйснювати платежi щодо погашення кредиту

щредитом, вiдповiдно до графiка платежiв.

i

процентiв, нарахованих за користуваЕшI

5.1.4. ПИсьмово повiдомляти КредитодЕIвця про змiни мiсця проживаншI, роботи, контактних телефонiв,
прiзвища або iм'я та iншi обставини, що здатlтi впJIиrrупа на виконання зобовпязань CTopiH за Iц4м ,Щоговором, в 30
денний строк з моменry ix виникнення,
5.1.5. Укласп,l договiр щодо забезпеченнlI виконанIuI зобов'язання Позичальником перед Кред.rтодавцем за цим
,Щоговором (якrдо зобов'язання забезпечуеться заставою таlабо порукою) якщо, забезпечення зобов'язання пiдлягае
оформленню окремим договором.
5.1.6. Огшrатити TpeTiM особам за свiй рахунок пов'язанi з виконанIuIм цього ,Щоговору можливi витрати, а саме:
оцilпсу предметiв застави, державне мито, нотарiальнi посrцги, cTpaxoBi платежi.

5.1.7.

У

випаДкУ прострочення сплати частини або BcieТ суý{и кредиту сплатити HapaxoBaнi проценти за

корисТУВанця цредитоI\{ виходячи з фактичного строку користрацця
5. 2. Позuчальнuк .lаae право :

кред{гоп.l, вкIIIочаючи день погацIенIUI.

5.2.1. flocTpoкoвo поверrrупп кредит повнiстю або частково та сплатити проценти за користуванця кредитом

ВихоДячи з фактичного залишку i строку користування цредитом, включаючи день погашенIIJ[.

5.2.2, Звертатися до Кредитодавця з письмовим кJIопотанцям про перенесеrтня cTpoKiB платежiв (повернентlя

IФеДИТУ Та./або сплати процентiв) у разi виникненшI тимчасових фiнансових або iншlтх ускпаднень з незалежних вiд
Позича.тrьника прш{ин.
5,3, Креdumоdавець KpiM обов'жкiв, переdбаченuх вuulфазначенuJl4u пункmсrfuru цьоzо,Щоzовору, зобов'жанuй:
5.З.1. Письмово повiдомлятrл Позичальника про змiну мiсцезнаходження а тtкож iнших вiдомостей, зазначених
у роздiпi 1 l цього Щоговору протягом 30 калеlцарних днiв з моменry ix виникнення

5.З,2. У разi письмового звернення Позичапьника щодо перенесення cTpoKiB платежiв (повернення кредиту
таlабо сплати процентiв) у зв'язку з виникненIuIм тимчасових фiнансових або iнших ускладнень розгляIтуги таке
ЗВерненIUI протtrом 3 календарних дпiв та дати чiтку i однозначну вiдповiдь. У будь-якому випадку перенесення cTpoKiB
платежiв (повернентrя кредиту таlабо сплати процентiв) оформлясться додатковим договором.
5.3.3. Надати Позичальнrд<у додаткову iнформацiю про:
фiнансову посJýту, що пропонуеться надати Позичальниrgl, iз зазначенням BapTocTi цiеi посrrуш для

Позичальника;

послуги;

-

)rмови надання додаткових фiнансових посJtуг та ix BapTicTb;
порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноТ особи в результатi отримання фiнансовоТ

-

правовi наслiдки та порядок здiЙснеlтня розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового

щршIиценшI наданшI фiнансовоi посJýти;

-

механiзм захистуКредитодацем прав споживачiв та порядок уреryлювання спiрних
питань, що виникаютъ у процесi наданшI фiнансовоi посJrуп,I;
- реквiзити органу, якиЙ здiЙсню€ держЕIвне реryлювЕlння ринкiв фiнансових посJýт (ашlеса, номер
телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв;
- розмiр винагороди фiнансовоi устrlIIови у разi, коли вона пропонуе фiнансовi посл}ти, що
надtlються iншими фiнансовими установtlI\,Iи.
5.4. Креdumоdавець мае право:
5.4.1. Вимагати вiд Позичальника виконання ним yI|{oB цього.Щоговору.

5.4.2. Вимагати вiд Позичальника укJIаденIшI договору щодо забезпечення виконання зобов'язання

ПозичальникоМ перед Кредитодавцем за цим,Щоговором (якщо зобов'язаtшlя забезпечуеться заставою таlабо порукою).
5,4.3, Вимагати дострокового повернення кредIr:ту та сплати процентiв за весь фактичний строк корисчвання
цредитом у випадку наявностi хоча б однiеi iз за:tначених обставин:
а) використання Позичальником кредиту не за призначеншIм;
б) затрIшrаrrтrя сIIлати Позичаlьником частини кредиту та/або процентiв за користування кредитом на строк, що
rrеревищуе один кщIендарний мiсяць;
в) перевищеннlI суl\{ою заборгованостi сlми кредиту бiльш як на десять вiдсоткiв;
г) несгrтrати Позича.пьником бiльше однiеТ виплати, яка перевищуе п'ять вiдсожiв вiд суrrли кредLrry;
Д) невиконатrня Позифтдьником визначеного п. 5.1.5, цього .Щоговору обов'язку щодо забезпечення кред{ту
(якщо зобов'язанЕя забезпечусться застi}вою таlабо порlкою);

5.5.

Yci права та обов'язки Позичальника щодо цього

TpeTboi особи.

.Щоговору Mo)Iý,Tb за згодою Кредитодавця перейти до

5.6. У випадq/ cMepTi Позичальтмка, що наступила до закiнченIuI строку дii цього .Щоговору, Bci права i
ОбОВ'язки щоДо цього ,Щоговору переходять до його спадкоемцiв та\або покдадаються на пор}лrителiв за Тх згодою,
вiдповiдтrо до договору порlки.
6. ЗАстЕрЕжЕнIIri позиtIАльникА щодо
]rMoB
6.1. При укладаннi цього .Щоговору Позичальник пiдтверджус що:
1) BiH с повнiстю дiездатним та щодо нього немае рiшень судiв (якi набрали законноi сили та не cKacoBaHi iншими

дIйсностI

договору

рiшенrrями) про обмеження його у дiездатностi чи визнання недiездатним, а також йому невiдомо про розгляд судами
сцрlв з вказаним вимогами;
2) його воJIевиIIвленIrI е вiльним та вiдповiдае його внугрiшнiй волi;
3) BiH не перебувае пiд вгrливом тяжкоТ для нього обставиIти, що змушуе його укласти цей.Щоговiр;
4) BiH чiтко усвiдомлюе Bci умови цього .Щоговору та не перебрае пiд впллтвом помилки чи обману;
5) BiH вважае умови цього .Щоговору вlтiдп.rми для себе;
6) докуr,,rенти, наданi iм для отримЕlнIuI кредиту е достовiрними та вiдобрtuкають його реальний фiнансовий стан на
дату IrаданшI докуплентiв

;

7) майно, яким забезпечуеться виконаннlI зобовОязання за цим.Щоговором належить йому на правi власностi, не
обмежене в обiry (оборотi) та пiд заставою не перебlъае.

7. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЪ CTOPIH
7.1. СторонИ несутЬ вiдповiдальнiсть за порушення )л!rов цього.Щоговору згiдно чинного законодавства УкраiЪи.

7.2, Порушеншш умов цього Договору е його невиконаншI або неналежне виконання, тQбто виконанюI

з

поруIценням )длов, визначених змiстом цього,Щоговору,

7.3, У разi невиконання або нен:шежного виконання Сторонами власнI,D( зобов'язань згiдно цього ,Щоговору,
винна Сторона вiдшкодовуе iншiй CTopoHi завданi цим збитки, вкJIючЕIючи угtуцену вигоду.
'l .4. У
разi порушення Позичаrrьником вимог п.4.4. цього .Щоговору, Кредитодавець мае право зверЕУгисЯ З
позовом до суду про визнЕlнIuI правоIIиЕу недiйсним.

8.1.

Yci спори, що виникають

8. вирIшЕння спорIв
з цього Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються шЛJIхоМ

переговорiв мiж Сторонами.
8.2. Якщо вiдповiдний спiр не можJIиво вирiшиттл шJuIхом псреговорiв, BiH вирiшуеться
вiдrовiдно до tIишного законодавства Украiни:

в сУДоВоМУ

ПоРЯДКУ

8.2.1. Позови до фiзичноi оооби пред'являються в суд за зареестрованим у встановленому зtконом порядку
мiсцем ii проживапн я або за зареестрованим у встановленому законом порядку мiсцем ii перебрання;
8.2.2. Позови до юридшIншr осiб пред'являються в суд за ixнiM мiсцезнахоДженнlIм.
9. ПОРЯДОК ЗМIН I ШРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1, ВнесенНя змiН до цьогО,ЩоговорУ оформлюетЬся шJUIхом пiдписання Сторонами додаткових договорiв.
9.2. Позичальник мае право достроково розiрвати цей.Щоговiр JIише за умови дострокового повернення креДиТУ

та сплати процентiв за користування кредитом.

9.З, Кредитодавець ма€ право достроково розiрвати цей.Щоговiр лише в разi настання обставин, визначених п.

5.4,3. цього,Щоговору.

9.4. Щiя цього ,Щоговору припиЕяеться:
9.4,1, Пiсля повного виконанrul Сторонами власних обов'язкiв згiдно цього ,ЩоговорУ;
9.4.2.У випадку набранIuI чинностi ухваша або рiшення суду про црипинення дii цього ,ЩоговоРУ;
9.4.3. У випадку досц)окового розiрвання цього Договору в порядку, визначеному п,п. 9.2., 9.3, цього ,Щоrовору.

9,5, Закiнчення строку договору не звiльняе сторони вiд вiдповiдальностi за його порушення, яке мilло мiсце пiд
час дii договору (вiдповiдно до ст,631 ЩК Украiни),
10.

IHшI

умови

10.1. Щей .ЩоговiР складенО в 2 примiрНиках, пО одномУ для кожноТ iз CTopiH, що мають однакову юридичну
сшry.
власнLD(

10.2. I]еЙ flоговiР встулае в сиJry з моменту пiдписання його Сторонами та дiе до повного виконання Сторонами
обов'язкiв за цим .Щоговором.

10.з.змiст даного договору, а також вiдомостi про фiнансовi операцii, цроведених вiдповiдно до даного

договору, визнаються сторонами конфiденцifoiими та не пiдrягають розголошенню без згоДи ОбОХ CTopiH, За
виIIятком вигrадкiв, передбачених чинним законодавством Украiни.
10.4. Пiдписанцям цього,Щоговору, Позичальник пiдтверджус та :

- шада€ згоду нл обрйкуо зберiгання та використанЕя irrформацii про нього у зв'язку iз укладенням та
виконанням цього,Щоговору на пiдставi ст. 8 ЗУ <<Про захист персональних даних>;
- iз iнформацiею, передбаченок} у ст. 11 зУ (про захист прав споживачiв> ознайомлений. Iнформацiяо

надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодлвства про захист прав споживачiв та

забезпечус
правильне розумiння Позичальником cyTi фiнансовоi послуги без нав'язування ii придбання.
10.rДо правовiдносин, пов'язаних з укладаншIм та виконанням цього ,Щоговору застосовусться строк позовноi
давностi тривалiстrо у 3 (три) роки та може буги збiльшений за домовленiстю CTopiH.
tO.C. пiслЯ пiдписанrrЯ цього flогоВору Bci попереднi переговорИ за ним, листування, попереднi договори,
протоколи про намiри та буФ-якi iiтшi ycHi або письмовi домовленостi cTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються
Iцого Договору, втрачають юридичну сиJry.
10.7. I]ей договiр реryJIюсться чинниМ законодЕIвсТвом УкраiЪи, а також Правилами про порядок надаЕня коштlв
позику,
у
У ToIvry числi i на yMoBtIx фiнансового кредиту в ТоВАРИствI з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю

-

(ФIнАНСоВА коМПАнIя <<БIЗнЕс кАПIТАJI>,

11.

пцтвЕрджЕння

Пiдтвердження, що Позичальник ознайомлений з нормами ч. 2 статгi 12 Закону Украiни кПро фiнансовi посrт}тта та
в тому числi i на
державне реryJповання ринкiв фiнансових послуг) та Правилами про порядок наданшI коштiв у позику,

рпЪ"u* фi"uнсо"о.о кредиту ТОВАРИСТВА
КОМIЬНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>

З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА

(Позичальник)

12.

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДIИСИ CTOPIH:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
IСТЮ <ФIНАНСОВА КОN{ПАНШ

ПОЗИЧАЛЬНИК
нЕя

4

Укрщна, 0l001, м. Киiв, вул. Еспланадна,3412, офiс
Тел. 536-01-56

кодеДРПОУ 40489610

р/р Nч 26501052600961 в
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[одаток J\bl

до.Щоговору Ns _

про цаданця коштiв
у позику, в тому числi i на

. умовах фiнансового кредиту
20_ р

вiд

"_"

ГРАФIК ПЛАТЕЖIВ
щим графiком встановлюються перiодичнiсть та розмiри платежiв Позичальшика
з повернення кредиту та

сIIлати процентiв за користуванIUI Iiредитом, а
саме:

Нарахований
процент

.Що

сплати

щей Графiк Укладений У дво1 оригiнальних примiрниках по одному
для кожноi iз cTopiH та е невiд,емною частиною
[оговорУ про наданшI коштiв у позику' в тЙгу чЙслi i на
кредиту
упловах
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Nэ

_

вiд

,, ''
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МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
(БIзнЕс кАпIТАЛ>

УкраiЪа, 0l001, м, Киiв, вул. Еспланадна,34l2,офiс 18
Тел.536-01-56
кодеДРПоУ 40489610
р/р N 26501052600961
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