Додаток 1 до Правил про надання грошових
коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора ТОВ «ФК «Є ГРОШІ
КОМ»
№ 22-З від «12» липня 2021р.
Корецька І.С.

ЗГОДИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КЛІЄНТА
Я,

, ідентифікаційні

дані
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, ким
та коли виданий, адреса реєстрації, адреса реєстрації)

підтверджую ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» (код за

ЄДРПОУ 43067861) наступне:
- Я підтверджую, що дію особисто та для власної вигоди, будь-яка інша особа,
в інтересах або до вигоди якої (вигодонабувач), або яка прямо чи
опосередковано контролює мої дії, в тому числі має можливість впливати на
рішення, що приймаються мною (бенефіціарний власник) - відсутня.
- Я підтверджую, що ознайомився з документами, розміщеними на сайті ТОВ
«ФК «Є ГРОШІ КОМ» та вірно розумію суть фінансової послуги без
нав’язування її придбання.
- Я підтверджую, що, до укладення договору, я уважно проаналізував своє
фінансове становище, враховуючи такі фактори, але не виключно як:
співмірність власного боргового навантаження з поточним фінансовим
становищем; передбачувані (заплановані) терміни і суми надходжень
грошових коштів для виконання зобов’язань за договором позики
(періодичність виплати заробітної плати, отримання інших доходів);
ймовірність настання обставин непереборної сили та інших обставин, які
можуть призвести до неможливості виконання власних зобов’язань за
договором позики (у тому числі, втрата роботи, затримка отримання
заробітної плати та інших видів доходів з незалежних від мене причин, стан
мого здоров’я, яке здатне негативно вплинути на працевлаштування і,
відповідно, отримання доходу).
- Я згоден, що документи, підписані мною у процесі укладення договору
позики, вважаються підписаними аналогом мого власноручного підпису електронним підписом одноразовим ідентифікатором на підставі частини 3
статті 207 Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг», статей 1, 14 Закону
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України «Про електронні довірчі послуги» та статті 12 Закону України «Про
електронну комерцію». Електронний документ вважається укладеним
належним чином, якщо він відповідає сукупності таких вимог: електронний
документ створений і (або) відправлений з використанням персонального
розділу Клієнта на сайті ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ», доступ до якого
здійснюється з аутентифікацією за логіном і паролем (далі - особистий
кабінет); в текст електронного документа включений ідентифікатор,
згенерований на підставі SMS-коду, введеного Клієнтом в спеціальне
інтерактивне поле в особистому кабінеті.
Я згоден, що SMS-код, вважається наданим мені особисто зі збереженням
конфіденційності, так як повідомлення, що містить такий код, направляється
на мій особистий зареєстрований номер телефону.
Я згоден, що будь-яка інформація, підписана аналогом мого власноручного
підпису - електронним підписом одноразовим ідентифікатором, визнається
електронним документом, рівнозначним документу на паперовому носії,
підписаного моїм власноручним підписом, і відповідно, породжує ідентичні
таким документом юридичні наслідки.
Я розумію суть зобов’язання щодо обов’язку повернення суми кредиту,
оплати комісій, відсотків за користування кредитом, інших платежів за
користування коштами відповідно до умов договору позики та вимог
законодавства України;
Я обізнаний та розумію можливі наслідки в разі користування послугою
кредитування та наслідки фінансового характеру в разі несвоєчасного
виконання зобов’язань (у повному обсязі та/або частково) при користуванні
кредитом, а саме: нарахування неустойки (штраф, пеня) за прострочення
сплати; право фінансової установи у визначених договором випадках
вимагати дострокового погашення позики та відшкодування збитків, завданих
порушенням зобов’язання; інформування контактних осіб про факт
порушення клієнтом договору та необхідності сплатити заборгованість;
Я підтверджую, що під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній
системі ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ», надав всі необхідні відомості шляхом
заповнення обов’язкових полів та реквізитів договору позики у тому числі
шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх
персональних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає
вимогам Закону України «Про захист персональних даних» та не заперечую
проти обробки моїх персональних даних з метою оцінки фінансового стану та
спроможності виконати зобов’язання за договором позики, у тому числі,
шляхом звернення за інформацією до третіх осіб, які пов’язані зі мною
особистими, сімейними, професійними, діловими або іншими стосунками;
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- Я підтверджую, що повідомлений та надаю згоду, що ТОВ «ФК «Є ГРОШІ
КОМ», у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань клієнтом,
на підставі укладеного договору має право передати персональні дані клієнта
третім особам (включаючи але не обмежуючись до Бюро кредитних історій,
кредитним установам, колекторським компаніям) для захисту своїх законних
прав та інтересів, стягнення заборгованості за договором, договірної
неустойки, збитків та інших засобів правового захисту;
- Я обізнаний та повідомлений, що інформація, що міститься в договорі позики
та її зміст вважатиметься конфіденційною у відповідності до ст. 6 Закону
України «Про доступ до публічної інформації». При цьому, віднесення цієї
інформації до конфіденційної не є обставиною, що будь-яким чином обмежує
право на звернення до суду у випадку не виконання стороною договору своїх
зобов’язань, а також не є обставиною, що будь-яким чином обмежує чи
унеможливлює реалізацію фінансової установи свого права на відступлення
права вимоги за договором позики.

Дата підписання: «

»_

20__ р.
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