ГОУ КЕШ – це спеціалізована фінансова компанія. Повне найменування Товариство з
обмеженою відповідальністю «ГОУ КЕШ» ідентифікаційний код 43123489. Фінансові
послуги, що надаються фінансовою установою – надання коштів у позику, в тому числі
і на умовах фінансового кредиту на основі Свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи серії ФК №1256, виданого Нацкомфінпослуг 10.10.2019р., та ліцензії, виданої
Нацкомфінпослуг, розпорядження від № 2092 від 21.10.2019р. Відокремлені підрозділи
фінансової установи відсутні. Посередницькі послуги не надаються.
Місцезнаходження фінансової установи: 61007, Харківська обл., місто Харків, вулиця
Кричевського, будинок 39. т. 098-876-71-51, 057-728-10-07. Пошта info@dengidozp.com.ua

Процентна ставка
Приклад розрахунку відсоткової ставки: Приклад базується на припущенні, що сторони
виконають свої зобов'язання своєчасно та в повному обсязі. Щоденна процентна
ставка = 2% Річна процентна ставка = 37133,37% Сума позики – 1000,00 грн. Строк
користування позикою – 25 днів. Відсотки за 1 день = 1000,00 грн. * 2 / 100 = 20 грн.
Відсотки за 25 днів = 20 грн. х 25 днів = 500,00 грн. Сума процентів до повернення –
500,00 грн. Ніяких додаткових комісій та платежів за користування кредитом Компанія
не стягує
Умови продовження фінансування (позики): Позичальник має право продовжити термін
кредиту, сплативши тільки проценти за користування. Ніяких додаткових комісій і
платежів Компанія не стягує. Кредити надаються від 5 днів, до 25 днів.. Сума від 500,00
грн., до 6000,00 грн. Мінімальний строк позики - 5 днів.

Фінансова відповідальність, що накладається на
Позичальника в разі невиконання зобов’язань
перед фінансовим партнером:
●

Може бути розпочато процес примусового стягнення боргу чи можлива передача
права вимоги боргу третім особам.

●

У випадку невиконання/неналежного виконання Позичальником будь-яких грошових
зобов’язань за Договором Кредитор залишає за собою право нарахування
штрафних санкції за кожен день невиконання/неналежного виконання кожного
окремого зобов'язання незалежно від суми невиконаного/неналежно виконаного
зобов'язання

Невиконання зобов’язань перед Фінансовим партнером може негативно відобразитися
на кредитній історії Позичальника, а також вплинути на кредитний рейтинг
Позичальника, що, в свою чергу, може стати причиною відмови в наданні послуг як
Партнером, так і третіми особами.
При порушенні Позичальником зобов'язань по своєчасній оплаті процентів за
договором позики на термін більше 30 календарних днів, Позикодавець вправі
передати право вимоги третім особам.

