ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ»
(ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»)

ПОРЯДОК
повідомлення кредитодавця про уповноваженого представника
споживача фінансових послуг
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» (далі — Компанія) повідомляє, що з метою
призначення офіційного представника при врегулюванні простроченої
заборгованості споживач має звернутись до Компанії письмово за юридичною
адресою із заявою за формою, викладеною у додатку №1 до цього Порядку, та
надати наступний перелік документів:
1. Оригінал або нотаріальна копія довіреності на уповноваженого
представника;
2. Копію паспорту (всіх сторінок) та дані про реєстраційний номер
облікової картки платника податків (РНОКПП) споживача та уповноваженого
представника.
Звертаємо Вашу увагу, що у випадку наявності у Клієнта, його
уповноваженого представника ID-картки в обов’язковому порядку надається
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру за Формою, встановленою
чинним законодавством України;
3. Згода на обробку персональних даних уповноваженого представника
споживача (додаток №2 до цього Порядку);
4. Заява уповноваженого представника щодо каналів комунікації з ним
(згідно додатку №3 до цього Порядку).
У разі належного оформлення всіх документів та достатності повноважень
представника Компанія перестає здійснювати взаємодію зі споживачем з приводу
врегулювання простроченої заборгованості, про що повідомляється споживач
письмово.
У разі наявності додаткових питань прохання звертатись до Компанії з
метою надання роз`яснень.
З повагою,
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»

Додаток №1
до Порядку повідомлення кредитодавця про
уповноваженого представника позичальника
Директору
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»
Яновській І.С.
Заявник: ПІБ паспортні дані
(серія, номер паспорту,
ким виданий, дата видачі)
місце проживання засоби зв`язку

ЗАЯВА
Прошу всю комунікацію щодо врегулювання простроченої заборгованості
по укладеному між мною та ТОВ ФК «Є ГРОШІ КОМ» договору позики
№
від
. .2021 року (далі – Договір) проводити через мого
уповноваженого представника за довіреністю.
Я погоджуюсь та надаю свою згоду, що у разі відсутності шляхів зв’язку
(комунікації) з уповноваженим представником, ТОВ ФК «Є ГРОШІ КОМ» має
право взаємодіяти при врегулюванні простроченої заборгованості по Договору з
будь-якими близькими особами та третіми особами, відомості про які я надав
або які стали відомі ТОВ ФК «Є ГРОШІ КОМ» у процесі оформлення чи
виконання Договору.
Додатки:
1. Копія довіреності, посвідченої «
»
року приватним
нотаріусом
(назва нотаріального округу) нотаріального округу
(ПІБ нотаріуса) за реєстровим номером
.
2. Копія паспорту та РНОКПП споживача та представника.
3. Оригінал згоди на обробку персональних даних уповноваженого
представника від «
»
року.
4. Заява уповноваженого представника щодо каналів комунікації з ним від
«
»
року.

Дата

Підпис

ПІБ

Додаток №2
до Порядку повідомлення кредитодавця про
уповноваженого представника позичальника

ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я,

, РПОКПП

,

(ПІБ уповноважено представника)

Паспорт:

номер),
виданий
. .
року (надалі –
уповноважений представник), на виконання вимог Закону України «Про захист
персональних даних», даю свою безумовну та безвікличну згоду ТОВ «ФК «Є
ГРОШІ КОМ» (код за ЄДРПОУ 43067861): на збирання/отримання,
систематизацію, накопичення, зберігання, обробку, уточнення (оновлення,
зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та
знищення всіх моїх персональних даних у обсязі, який я добровільно надав
компанії, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної
системи бази персональних даних клієнтів, а також на передачу інформації,
поданої до ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ», третім особам, які займаються
діяльністю у сфері сприяння в отриманні споживчих кредитів/оформлення
банківських продуктів, та фінансовим установам, з метою реалізації відносин
у сфері надання фінансових послуг та можливості подальшого кредитування.
Підтверджую, що я повідомлений про включення моїх персональних даних
до бази персональних даних «Клієнти», а також мені повідомлено мої права,
визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким
мої персональні дані надаються.
Я підтверджую, що надана мною згода на обробку моїх персональних
даних не вимагає здійснення повідомлень про передачу моїх персональних даних
третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних
даних».
Мене повідомлено про мету збору та обробки моїх персональних даних.
Ця Згода підписана мною власноручно та надана на невизначений строк.

Дата

(серія,

Підпис

ПІБ

Додаток №3
до Порядку повідомлення кредитодавця про
уповноваженого представника позичальника
Директору
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»
Яновській І.С.
Заявник: ПІБ паспортні дані
(серія, номер паспорту,
ким виданий, дата видачі)
місце проживання засоби зв`язку

ЗАЯВА
Прошу всю комунікацію щодо врегулюванні простроченої заборгованості
по договору позики №
від . . 20 р. ( далі – Договір),
укладеного з
ПІБ, РНОКПП Клієнта), уповноваженим представником
за довіреністю якого я є, проводити наступним чином:
1. Шляхом листування за адресою моєї реєстрації
;
2. Здійснення дзвінків та надіслання повідомлень за номером телефону:
;
3. Надіслання електронних повідомлень на електронну пошту:
.
У разі зміни контактних даних по мені та будь-якого із каналу зв’язку
зобов’язуюсь в 5-ти денний строк надати оновлені дані.

Дата

Підпис

ПІБ

