ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ»
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» з метою забезпечення
належної обізнаності споживачів фінансових послуг з наступними
можливими наслідками для споживача в разі користування послугою з
надання споживчого кредиту попереджає про:
у разі користування позикою/споживчим кредитом позичальник бере
на себе обов'язок повернути позику/споживчий кредит у встановлені
договором
строки
та
сплатити
проценти
за
користування
позикою/споживчим кредитом.
▪
Споживач має право відмовитись від укладеного договору споживчого
кредиту у строк до 14 календарних днів від дати його укладення.
▪
у разі невиконання обов'язків згідно з договором про споживчий
кредит встановлена наступна відповідальність для позичальника: у разі
прострочення виконання грошових зобов’язань на строк від 1 до 30 днів
включно Компанія нараховує пеню за ставкою 4% від суми споживчого
кредиту за кожен день такого прострочення. У разі порушення строків
виконання грошових зобов’язань на строк більше ніж 30 календарних днів
– Компанія з 31-го календарного дня нараховує пеню за ставкою 6% від
суми споживчого кредиту за кожен день прострочення та з урахуванням
обмежень, встановлених законодавством. Крім цього, у разі прострочення
сплати заборгованості на строк понад 61 календарний день позичальник
додатково сплачує разовий штраф в розмірі 50% від суми споживчого
кредиту. У разі, коли позичальник на дату укладання договору позики мав
право на отримання пільг, передбачених Законом України «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у вигляді
заборони нарахування процентів за користування Позикою та штрафних
санкцій за прострочення виконання зобов’язання та не надав Компанії
інформацію та підтверджуючі документи про такі пільги, позичальник
зобов’язаний компенсувати Компанії збиток у формі упущеної вигоди у
розмірі 50% (п’ятдесят) відсотків від суми позики.
▪
порушення виконання споживачем обов'язків за договором
позики/споживчим кредитом може призвести до припинення дії акційних
пропозицій/програм лояльності Компанії у відповідності до умов таких
акційних пропозицій/програм лояльності, опублікованих на цьому вебсайті
Компанії;
▪

порушення
виконання
зобов'язання
щодо
повернення
позики/споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та
ускладнити отримання позики/споживчого кредиту надалі.
▪
Компанії забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких
товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з
ним особи як обов'язкову умову надання позики/споживчого кредиту.
▪
для
прийняття
усвідомленого
рішення
щодо
отримання
позики/споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право
розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових
установ.
▪
Компанія має право вносити зміни до укладених зі споживачами
договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;
▪
Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних
матеріалів в особистому кабінеті клієнта;
▪
можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування
споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;
▪
ініціювання Споживачем продовження строку дії споживчого кредиту
та укладення реструктуризації, здійснюється без змін попередньо
укладеного основного договору які б погіршували умови споживача.
Перелік змін та їх цифрове значення умов, що підлягають зміні при
ініціюванні споживачем продовження строку погашення споживчого
кредиту вказується в особистому кабінеті клієнта, в якому здійснюється
ініціювання
споживачем
продовження
строку
погашення
позики/споживчого кредиту у порядку, визначеному укладеним договором.
▪

З повагою,
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»

