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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУ КЕШ»,
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №1256 від 10.10.2019,
реєстраційний номер 13104008 (надалі – «Позикодавець»), в особі директора
Громченка Сергія Віталійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
(надалі – «Позичальник»), паспорт серії № , РНОКПП 3 , з іншої Сторони, а
разом – «Сторони», уклали цей Договір позики (надалі – «Договір») про
наступне. Цей договір укладено відповідно до Правил надання та
обслуговування грошових позик ТОВАВРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУ КЕШ» (надалі – Правила), які знаходяться на
сайті http://dengidozp.com.ua та є додатком до цього Договору.
Визначення понять, що вживаються у цьому Договорі:
Проценти – грошові кошти, що нараховуються на загальну суму виданої
позики/фактичний залишок позики і є платою за користування позикою
Позичальником.
Грошовий переказ – переказ грошей Позикодавцем Позичальнику на
банківську платіжну картку/розрахунковий рахунок Позичальника;
Договір Позики (надалі – Договір) – домовленість між Позикодавцем та
Позичальником, де визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо
отримання та повернення позики, згенерована Інформаційнотелекомунікаційною системою Позикодавця, оформлена в електронній формі та
підписана Сторонами за допомогою електронного підпису одноразовим
ідентифікатором в порядку, визначеному Правилами. Укладення Договору не
потребує укладання договорів щодо додаткових та супутніх послуг, пов’язаних
з отриманням, обслуговуванням та поверненням позики.
Заборгованість – сума грошових коштів, що складається з суми позики та

нарахованих процентів за користування позикою;
Позика – гроші, що надаються Позикодавцем Позичальнику відповідно до умов
Договору на умовах терміновості, платності і зворотності, виключно на
споживчі цілі, не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності;
Інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС) – облікова та реєструюча
системи Позикодавця, в рамках яких реалізуються технології обробки
інформації з використанням технічних і програмних засобів та які діють як
єдине ціле.
Особистий Кабінет Позичальника – електронний механізм взаємодії
Позикодавця і Позичальника з усіх питань, пов'язаних з наданням та
поверненням Позики Позичальником;
Логін – символьне позначення, що збігається із зареєстрованим мобільним
номером Позичальника, що використовується для ідентифікації Позичальника з
метою надання йому доступу до Особистого кабінету;
Позичальник – фізична особа, яка отримує позику від Позикодавця на умовах
Договору;
Позикодавець – ТОВ «ГОУ КЕШ», ідентифікаційний код 43123489, адреса
місцезнаходження: 61007, місто Харків, Київський район, вулиця Кричевського,
будинок 39;
Основний борг – частина заборгованості Позичальника, що дорівнює розміру
отриманої Позичальником позики за Договором, неповернута (непогашена)
Позичальником у визначений Договором строк;
Пароль – конфіденційне символьне позначення, створене Позичальником чи
надане Позичальнику в процесі реєстрації на Сайті або в мобільному додатку
самообслуговування або визначена ним згодом, і використовується для
ідентифікації Позичальника / Позичальника з метою надання йому доступу до
Особистого кабінету;
Пролонгація договору – продовження терміну дії Договору;
Реструктуризація – зміна умов Договору позики, зокрема: строку надання
Позики (його продовження), розміру процентів за користування позикою,
розміру наявної Заборгованості Позичальника, а також складання при цьому
Графіку платежів;
Реєстрація – процес надання Позикодавцеві інформації, в результаті якого
відбувається ідентифікація Позичальника та створення його профілю в ІТС;
Сайт – інтернет-сторінка Позикодавця, що знаходиться за адресою
http://dengidozp.com.ua;
Засоби ідентифікації – Логін і пароль, призначені для ідентифікації
Позичальника в ході цивільно-правових відносин з Позикодавцем, і необхідні
для здійснення Позичальником доступу в Особистий кабінет;
Сторони – сторони Договору позики (Позикодавець і Позичальник);
Третя особа, пов’язана з Позичальником – невизначене коло осіб, що має
відношення до Позичальника і можливість повідомити Позичальника, за умови
відсутності зв'язку з Позичальником, про факт простроченої заборгованості, з
метою забезпечення своєчасного погашення заборгованості;
Прострочена заборгованість – сума грошових коштів, яка складається з суми

позики і процентів за нею, нарахованих до дати повернення позики (включно), а
також пені у разі її нарахування.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику у
користування грошові кошти (надалі «Позику») шляхом їх перерахування на
банківську платіжну картку/розрахунковий рахунок картковий рахунок із
використанням реквізитів електронного платіжного засобу Позичальника, а
Позичальник зобов'язується повернути позику у день закінчення Строку позики,
або достроково, та сплатити Позикодавцю плату («Проценти») від суми Позики
відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі, додатках до нього та
Правилах надання та обслуговування грошових позик ТОВ «ГОУ КЕШ» (далі –
Правила).
1.2. Позика надається на споживчі цілі, не пов'язані із здійсненням
підприємницької діяльності.
1.3. Умови надання позики:
1.3.1. Загальна сума позики грн.,
1.3.2. Строк позики з по включно.
1.3.3. Запланована дата повернення позики.
1.3.4. За користування позикою Позичальник сплачує Позикодавцю проценти за
фіксованою процентною ставкою в розмірі 2,00 % від суми позики за кожен
день користування позикою. Реальна річна процентна ставка за користування
позикою становить %. Розрахунок реальної річної процентної ставки наведено у
формі таблиці, що є невід’ємною частиною цього договору (додаток №1).
Нарахування процентів за користування позикою здійснюється за фактичну
кількість днів користування позикою, а саме за період з дати видачі/отримання
позики і до дати повернення позики включно. Базова процентна ставка – 2% в
день.Позичальник ознайомився на сайті http://dengidozp.com.ua з Офіційними
правилами програми лояльності для споживачів фінансових послуг ТОВ «ГОУ
КЕШ» , в якій визначені умови застосування зниженої процентної ставки, а
також із правилами постійно діючої акції під умовною назвою «DoZP (перша
позика 0.01%)» для споживачів фінансових послуг ТОВ «ГОУ КЕШ»,
розміщених за адресою http://dengidozp.com.ua. Якщо протягом дії договору

позики Позичальник порушить взяті на себе договірні зобов’язання, зокрема
неповерне/несвоєчасно поверне суму позики та процентів, Заохочення втрачає
силу, тобто плата за користування позикою підлягає перерахунку/сплаті за
базовою процентною ставкою яка становить 2% , погодженою сторонами в
договорі позики, за весь період користування такою позикою. Якщо сторони
пролонгують дію договору, то наступні періоди позики підлягають сплаті за
базовою процентною ставкою яка становить 2%, погодженою сторонами в
договорі позики, за весь період такого перевищення. Інформація про умови, що
дозволяють зміну процентної ставки. У разі якщо Позичальник не дотримується
умов Офіційних правил програми лояльності для споживачів фінансових послуг
ТОВ «ГОУ КЕШ» та/або правил постійно діючої акції під умовною
назвою«DoZP (перша позика 0.01%)» для споживачів фінансових послуг ТОВ
«ГОУ КЕШ», знижена процентна ставка, визначена п. 1.3.4 Договору, припиняє
свою дію та застосовується базова процентна ставка, визначена п.1.3.4
Договору. В такому разі Проценти, нараховані за зниженою процентною
ставкою, підлягають перерахуванню за базовою процентною ставкою та
сплачується Позичальником в повному обсязі за весь період Строку Позики.
Процентна ставка може бути змінена на підставі укладеної між Позикодавцем та
Позичальником додаткової угоди до Договору.
1.3.5. Загальна вартість позики становить грн.
1.3.6. Сума до повернення грн.
1.3.7. Реквізити банківської платіжної картки Позичальника (перші 6 знаків і
останні 4 знаки номеру електронного платіжного засобу).
1.4. Позичальник зобов'язаний не пізніше запланованої дати повернення позики
оплатити всі фактично нараховані проценти за користування позикою та
повернути позику.
1.5. До закінчення строку повернення позики, Позичальник має можливість
здійснити пролонгацію (подовження дії) Договору. Для пролонгації Договору
Позичальник повинен не пізніше запланованої дати повернення позики обрати в
Особистому кабінеті опцію пролонгації, вказати термін продовження Договору
та сплатити проценти, нараховані за користування позикою станом на день
пролонгації. Позичальник має право подовжити строк користування позикою
необмежену кількість разів. Факт оплати Позичальником нарахованих процентів
є підставою для пролонгації строку дії Договору. Пролонгація Договору
здійснюється без змін умов попередньо укладеного Договору в бік погіршення
для Позичальника. Підтвердженням згоди Позикодавця на пролонгацію строку
дії Договору є укладення Додаткової угоди до Договору. У разі пролонгації
строку дії Договору, Графік платежів автоматично коригується Сторонами та
відображається в Особистому кабінеті.

1.6 Укладення цього Договору не потребує укладання договорів щодо
додаткових та супутніх послуг , пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та
поверненням кредиту.
1.7 У разі не слати Позичальником заборгованості до закінчення строку дії
договору та не продовження строку дії Договору, Позикодавцем застосовується
автопролонгація з наступного дня після запланованої дати повернення позики.
Позичальник який підписує даний договір , дає згоду на його авто пролонгацію
– продовження дії строку договору з дня запланованої дати повернення позики
ще на 90 днів. Повідомлення про продовження строку дії користування позики
на умовах автопролонгації відображається в особистому кабінеті на сайті
компанії. Позичальник вважається таким, що просрочив повернення кредиту у
разі, якщо він не повернув кредит і не продовжив строк користування позики до
дня закінчення дії строку автопролонгації. Сторони домовилися, що угода на
авто пролонгацію Договору підписується Позичальником одночасно з
підписанням цього Договору.

2.ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

2.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання з використанням
інформаційно-телекомунікаційної системи, із застосуванням електронного
підпису та електронного підпису одноразовим ідентифікатором згідно Закону
України «Про електронну комерцію,та діє до закінчення строку надання позики,
визначеного в п.1.3 Договору. У будь-якому разі зобов'язання що виникли під
час дії Договору діють до повного їх виконання. Порядок створення та
накладення електронних підписів сторонами Договору. Договір підписується
електронним підписом Позикодавця та надсилається для ознайомлення та
узгодження умов Позичальнику в особистий кабінет разом з електронним
повідомленням – пропозицією укласти Договір. На вказаний Позичальником
номер телефону надсилається одноразовий ідентифікатор для підписання
Договору, що згенерований під час проходження Позичальником процедури
укладення Договору. Позичальник, приймаючи пропозицію Позикодавця
укласти Договір, підписує в інформаційно-телекомунікаційній системі
електронне повідомлення одноразовим ідентифікатором. Сформовані таким
чином електронні підписи Позичальника та Позикодавця накладені на Договір.
Після підписання такими електронними підписами Договору його умови
вважаються прийнятими, а Договір є укладеним. Договір містить накладену
кваліфіковану електронну печатку Позикодавця з кваліфікованою електронною
позначкою часу.

2.2. Моментом отримання позики вважається дата надходження грошових
коштів банківський картковий рахунок Позичальника в порядку, передбаченому
цим Договором.
2.3. Позичальник підтверджує, що перед подачею Заявки на отримання позики
ознайомився з Правилами, Договором та додатками на веб-сайті Позикодавця
http://dengidozp.com.ua, їх зміст, суть, об’єм зобов’язань Сторін та наслідки
укладення цього Договору, а також визначена процедура і наслідки оформлення
Позичальником пролонгації (подовження строку користування позикою) йому
зрозумілі.
Позичальник ознайомився на сайті http://dengidozp.com.ua з Офіційними
правилами програми лояльності для споживачів фінансових послуг ТОВ
«ГОУ КЕШ» , в якій визначені умови застосування зниженої процентної
ставки, а також із правилами постійно діючої акції під умовною назвою
«DoZP (перша позика 0.01%)» для споживачів фінансових послуг ТОВ
«ГОУ КЕШ», розміщених за адресою http://dengidozp.com.ua. Якщо
протягом дії договору позики Позичальник порушить взяті на себе
договірні зобов’язання, зокрема неповерне/несвоєчасно поверне суму
позики та процентів, Заохочення втрачає силу, тобто плата за
користування позикою підлягає перерахунку/сплаті за базовою процентною
ставкою яка становить 2% , погодженою сторонами в договорі позики, за
весь період користування такою позикою. Якщо сторони пролонгують дію
договору, то наступні періоди позики підлягають сплаті за базовою
процентною ставкою яка становить 2%, погодженою сторонами в договорі
позики, за весь період такого перевищення.
2.4. Сторони узгодили наступні шляхи повернення позики та сплати процентів:
2.4.1. перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця,
який зазначений в Розділі 7 «Реквізити сторін» цього Договору з призначенням
платежу: «Погашення заборгованості згідно договору позики №. від, (Прізвище
Ім’я по Батькові), рнокпп
2.4.2. оплата в Особистому кабінеті Позичальника в мобільному додатку за
допомогою банківської карти;
2.4.3. оплата через термінали IBox;
2.4.4. оплата в Особистому кабінеті Позичальника на веб-сайті Позикодавця
http://dengidozp.com.ua за допомогою банківської карти.

2.5. Датою повернення Позики вважається дата надходження грошових коштів
на розрахунковий рахунок Позикодавця.
2.6. Отриманні від Позичальника кошти спрямовуються на погашення
заборгованості за Договором в такій черговості:
1) прострочені проценти за користування позикою;
2) сума позики, повернення якої прострочено;
3) проценти за користування позикою;
4) сума позики;
2.7. Позичальник приймає на себе ризики затримки платежів при оплаті грошей
на користь Позикодавця через третіх осіб.
2.8. В разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання з повернення
суми позики та/або нарахованих процентів, а також при настанні інших
випадків невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим
Договором, Позикодавець має право задовольнити свої вимоги до Позичальника
шляхом звернення до суду або у інший, передбачений законодавством спосіб (у
т.ч. шляхом відступлення прав вимоги до Позичальника третім особам).
2.9. Позичальник має право у будь-який час повернути позику достроково –
однією оплатою або частково.
2.10. Сторони узгодили наступний спосіб надсилання (у тому числі повторного)
підписаного Договору Позичальнику: примірник Договору надсилається в
особистий кабінет Позичальника. Засвідчена копія Договору на папері
надається Позичальнику за його письмовим зверненням, яке розглядається у
порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».
2.11. Укладенню цього Договору та видачі позики Позичальнику передувала
перевірка Позичальника шляхом проведення Позикодавцем наступних заходів
та процедур, а саме:
- особу Позичальника ідентифіковано за допомогою liveness detection;
- інформацію про особу Позичальника перевірено з інформацією, яка міститься
у відкритих державних реєстрах, зокрема зі списків з відкритого реєстру
національних публічних діячів; списків з відкритого реєстру переліку
терористів; в розшукових обліках МВС; переліку фізичних та юридичних осіб
стосовно котрих застосовані обмежувальні заходи (РНБОУ); інформацією щодо
втрачених (недійсних) паспортів тощо.

3. ГАРАНТІЇ ТА ЗАПЕВНЕННЯ СТОРІН

3.1. Позичальник засвідчує, що умови цього Договору є розумними,
справедливими, добросовісними та не містять дисбалансу прав та обов'язків
Позикодавця та Позичальника.
3.2. Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Позикодавця до укладення цього Договору інформацію, вимоги
надання якої передбачені законодавством України, в тому числі інформацію
передбачену ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» та ст. 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»
1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової
установи;
2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;
3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють
контроль за фінансовою установою);
4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової
установи;
5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство,
застосування процедури санації фінансової установи;
9) рішення про ліквідацію фінансової установи;
10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню
відповідно до закону.
Інформацію, яка необхідна для отримання споживчого кредиту, включаючи
інформацію що наведена в Правилах;

- інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства України
та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без
нав'язування її придбання.
3.3. Підписуючи цей Договір Позичальник надає свою згоду Позикодавцю та
будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за цим Договором, на
доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання,
використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до
Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього
Договору, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій».
3.4. Сторони засвідчують, що укладення цього Договору відповідає вільному
волевиявленню Сторін, жодна із Сторін не знаходиться під впливом тяжких
обставин, не помиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення
(природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови Договору), та умови
Договору є взаємовигідними для кожної із Сторін. У разі істотної зміни
обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору, Договір може
бути змінений або розірваний тільки за згодою Сторін.
3.5. Позичальник підтверджує, що перед укладенням цього Договору він
повідомлений, у тому числі шляхом ознайомлення на Сайті, із інформацією про:
1) Позикодавця, а саме:
а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної
пошти та адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг;
б) відомості про державну реєстрацію;
в) інформацію щодо включення до відповідного державного реєстру фінансових
установ;
г) інформацію щодо наявності права на надання відповідної фінансової послуги;
д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо
діяльності Позичальника;
2) фінансову послугу – із порядком визначення витрат пов’язаних із позикою;
3) Договір, а саме:
а) наявність у Позичальника права на відмову від договору про надання
фінансових послуг;
б) строк, протягом якого Позичальником може бути використано право на
відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від
договору;

в) мінімальний строк дії договору;
г) наявність у Позичальника права розірвати чи припинити договір, права
дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без
письмової згоди Позичальника;
4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг, а саме:
а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових
послуг;
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються
відповідно до законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов’язки Позикодавця
4.1.1. Позикодавець має право:
4.1.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми позики, процентів за
користування позикою та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим
Договором;
4.1.1.2. в односторонньому порядку вимагати від Позичальника дострокового
повернення позики та сплати процентів за користування позикою в разі
виявлення недостовірної, неповної або помилкової інформації у Заявці на
отримання позики, та/або отримання негативної інформації про Позичальника в
Бюро кредитних історій, та/або в разі дострокового припинення надання
Позикодавцем фінансових послуг, та/або у разі дострокового розірвання
Договору в порядку передбаченому Договором;
4.1.1.3.Позичальник доручає Позикодавцю ініціювати списання коштів з
відповідного банківського рахунку Позичальника із використанням реквізитів

електронних платіжних засобів, що були зазначені Позичальником при
отриманні/поверненні Позики, сплаті Процентів та направляти їх в рахунок
виконання зобов’язань Позичальника за Договором. Списання може бути
ініційовано з дати повернення Позики, що визначена Договором, та
здійснюватися необмежену кількість разів, але у розмірі фактичної
заборгованості за Договором станом на дату повернення Позики. Позичальник
розуміє та погоджується, що списання на користь Позикодавця здійснюється
відповідно до порядку повернення Позики та сплати Процентів згідно умов
Договору. Позичальник має право в односторонньому порядку
припинити/відновити списання коштів на користь Позикодавця шляхом
Позичальника;
4.1.1.4. відмовити у видачі позики у разі технічної неможливості перерахувати
кошти Позичальнику;
4.1.1.5. укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір
факторингу з будь-якою третьою особою, у зв’язку з чим Позикодавець в будьякий час, має право відступити право вимоги до Позичальника будь-якій третій
особі;
4.1.1.6. у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань
передавати інформацію про таке прострочення до Бюро кредитних історій, що
зазначені в Правилах;
4.1.1.7. звернутись за інформацією про фінансовий стан Позичальника або
іншою інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання позики,
до третіх осіб, в тому числі до тих що пов’язані з Позичальником діловими,
професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, якщо згоду на
звернення до таких осіб надано Позичальником.
4.1.1.8. залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої
заборгованості Позичальника;
4.1.1.9. звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених статтею
25 Закону України «Про споживче кредитування», з метою інформування про
необхідність виконання Позичальником зобов’язань за Договором.
4.1.2. Позикодавець зобов’язаний:
4.1.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у
тому числі дострокове - як частинами, так і в повному обсязі);
4.1.2.2. на вимогу Позичальника надати інформацію, обов’язок надання якої
встановлено законодавством України;
4.1.2.3. повідомити Позичальника про зміну Правил, шляхом опублікування їх
нової редакції на сайті Позикодавця www.dengidozp.com.ua;

4.1.2.4. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним
законодавством України;
4.1.2.5. фіксувати кожну безпосередню взаємодію з питань врегулювання
простроченої заборгованості (у разі виникнення) із Позичальником, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим
поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та
які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або
звукозаписувального технічного засобу, а також зобов’язаний попередити
зазначених осіб про таке фіксування (цей обов’язок розповсюджується і на
нового кредитора або колекторську компанію, у разі її залучення)
4.2. Права та обов’язки Позичальника
4.2.1. Позичальник має право:
4.2.1.1. достроково повернути позику, як одним платежем, так і частинами, при
цьому у разі дострокового повернення позики Позичальник сплачує проценти за
користування грошовими коштами лише за фактичну кількість днів
користування позикою, але не менше мінімального строку користування
позикою.
4.2.1.2. на доступ до інформації, право на отримання якої встановлено
законодавством України;
4.2.1.3. звернутися до Позикодавця з проханням про реструктуризацію
зобов’язань за Договором за наявності заборгованості за позикою;
4.2.1.4. протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору
відмовитися від такого Договору без пояснення причин, у тому числі в разі
отримання ним грошових коштів. У такому випадку Позичальник зобов'язаний
повернути суму отриманої позики та нарахованих процентів за користування
позикою відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від
Договору Позичальник повідомляє Позикодавця у письмовій формі (у
паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів,
електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів у
порядку, визначеному законодавством). Протягом семи календарних днів з дати
подання письмового повідомлення про відмову від Договору, Позичальник
зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим
Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх
повернення за ставкою, встановленою Договором.
4.2.1.5. Позичальник має право звернутись до Національного банку України у
разі порушення Позикодавцем законодавства у сфері споживчого кредитування,
у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а

також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої
Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
4.2.2. Позичальник зобов’язаний:
4.2.2.1. здійснювати повернення суми позики та сплату нарахованих процентів
на банківський рахунок Позикодавця, що вказаний в реквізитах Договору, у
строки та в порядку, передбаченому Договором;
4.2.2.2. вчасно повідомляти про зміни зазначеної інформації Позичальник
повідомляє Товариство протягом 3 календарних днів з моменту настання
суттєвих змін в його діяльності або інформації, яка надавалась при отриманні
Позики, шляхом направлення на офіційну електронну пошту Товариства
відповідного листа із наданням копій підтверджуючих документів (у разі зміни
ідентифікаційних даних);
4.2.2.3. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором;
4.2.2.4. зберігати в таємниці від третіх осіб свої Логін та Пароль від Особистого
кабінету..

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно
з чинним законодавством України.
5.2. Порушенням умов цього Договору вважається його невиконання або
неналежне виконання або отримання позики Позичальником при використанні
недостовірної, неповної, або помилкової інформації.
5.3. За порушення Позичальником строків повернення позики та/або
прострочення сплати процентів у строки, визначені Договором, Позикодавець
має право стягнути з Позичальника пеню за кожен день прострочення в розмірі
3% від суми заборгованості за позикою. Сукупна сума пені, що підлягає сплаті
Позичальником за порушення виконання його зобов’язань за цим Договором, у
випадку якщо загальний розмір позики не перевищує розміру однієї мінімальної
заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної
Позичальником позики, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. У
період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в
якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України

на всій території України з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), Позичальник звільняється від нарахування
пені.
5.4. Позичальник несе передбачену законодавством відповідальність,
включаючи кримінальну, за використання чужих персональних даних та/або
умисне отримання Кредиту за чужими та/або підробленими документами.
5.5. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за
порушення його умов, яке мало місце під час дії Договору.
5.6. У випадку порушення Позичальником умов Договору Позикодавець має
право здійснити будь-які передбачені законодавством дії для захисту свої прав
та інтересів.
5.7. Позикодавець не несе відповідальності за передачу третім особам та/чи не
збереження Позичальником своїх Даних, свого Логіну Особистого кабінету та
Пароля від Особистого кабінету.
5.8. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від
відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це
порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини
непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України
та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Правила, що надані Позичальнику
до укладення Договору. Уклавши цей Договір, Позичальник підтверджує, що
він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно
дотримуватись Правил, текст яких розміщений на веб-сайті Позикодавця:
http://dengidozp.com.ua.
6.2. Строк дії цього Договору обчислюється з моменту його підписання
електронним підписом одноразовим ідентифікатором та до закінчення строку
надання позики визначеного в п.1.3 Договору. Строк дії Договору може бути
продовжено за згодою Сторін. У будь-якому разі зобов'язання що виникли під
час дій Договору діють до повного їх виконання.

6.3. Сторони дійшли згоди, що у всіх відносинах між Позичальником та
Позикодавцем в якості підпису Позичальника буде використовуватись
електронний підпис одноразовим ідентифікатором, відповідно до Правил та
Закону України «Про електронну комерцію», що має таку саму юридичну силу
як і власноручний підпис.
6.4. Усі терміни не визначені в даному Договорі, використовуються у значеннях,
визначених Правилами та/або чинним законодавством України.
6.5. Зміна умов Договору можлива тільки за згодою сторін. Зміна умов
Договору здійснюється в порядку передбаченому для укладення Договору.
6.6. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються
чинним законодавством України.
6.7. Позичальник ознайомлений з тим, що сума неповернутої позики, не
сплачених процентів, пені може бути стягнута з нього за рішенням суду або на
підставі виконавчого напису нотаріуса обраного Позикодавцем.
6.8. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не
має наслідком недійсності всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє
Позичальника від зобов'язання повернути позику, сплатити проценти за
користування позикою та нести іншу відповідальність, передбачену цим
Договором.
6.9. Цей Договір є електронним документом створеним і збереженим в
Інформаційно-телекомунікаційній системі Позикодавця та перетвореним
електронними засобами у візуальну форму.
6.10. Заміна боржника в зобов'язаннях щодо повернення позики та сплати
процентів за користування ним без письмової згоди Позикодавця не
допускається.
6.11. Позикодавець зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення
права вимоги за Договором новому кредитору або залучення колекторської
компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити
Позичальника шляхом надсилання текстових, голосових та інших повідомлень
через засоби телекомунікації або шляхом надсилання поштових відправлень із
позначкою «Вручити особисто» за місцем проживання чи перебування або за
місцем роботи Позичальника про такий факт та про передачу персональних
даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або
колекторську компанію відповідно (найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій
України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер
телефону, адресу, адресу електронної пошти).

6.12. Позикодавцю заборонено повідомляти інформацію про укладення
Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої
заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору. Така
заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації
представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям
Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена п. 6.14 цього
Договору та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі
інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із
дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче
кредитування».
6.13. Підписанням цього Договору Позичальник виражає власне волевиявлення:
згоду щодо передачі інформації про позику до осіб, які не є стороною договору:
повідомлення інформації про укладення Позичальником Договору, його умови,
стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір
представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям споживача,
третім особам, взаємодія з якими передбачена п. 6.14 Договору та які надали
згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про
прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог
частини шостої статті 25 цього Закону України «Про споживче кредитування».
згоду на здійснення обробки фото та відеоматеріалів із зображенням
Позичальника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або
майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена п. 6.14
Договору та які надали згоду на таку взаємодію (створення, зберігання,
використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених
законодавством обов’язків, а також випадків створення, зберігання,
використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди
Позичальника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або
майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена п. 6.14
Договору та які надали згоду на таку взаємодію).
6.14. Позичальник повідомляє, що особами взаємодія з якими можлива з питань,
що можуть виникнути у випадку порушення ним вимог цього Договору є:
номер телефону_______);
номер телефону_______).
Обов’язок щодо отримання згоди зазначених у цьому пункті осіб на обробку
їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних Позикодавцю,
новому Позикодавцю, колекторській компанії покладається на Позичальника.
Позичальник повідомлений про передбачену статтею 182 Кримінального
кодексу України відповідальність за незаконне збирання, зберігання,
використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб,
персональні дані яких передані Позикодавцю.

6.15. Позичальник надає згоду на обробку, зберігання, накопичення, передачу,
знеособлення та знищення Позикодавцем наданих ним персональних даних
Позичальника, його близьких осіб, представника, поручителя, спадкоємця,
третіх осіб, взаємодія з якими передбачена п.
6.16 Договору та які надали згоду на таку взаємодію.
6.17 Способи обміну інформацією з Позикодавцем:
- за телефонами – 098-876-71-51; 057-728-10-07 (дзвінок по Україні відповідно
до тарифів оператора);
- шляхом направлення поштових відправлень (поштою) за наступною адресою
61007, місто Харків, вулиця Кричевського, будинок 39;
- електронними повідомленнями (електронною поштою) за наступною адресою
info@dengidozp.com.ua.
6.18 Способи обміну інформацією з Позичальником під час укладання,
виконання та припинення Договору (відповідно до відомостей, зазначених
Позичальником в Договорі, але не виключно):
- за контактними номерами телефону (телефонні переговори);
- шляхом направлення поштових відправлень (поштою) за адресами
Позичальника (адреса реєстрації за місцем проживання та/або фактична адреса
проживання, які вказані Позичальником у Договорі);
- електронними повідомленнями (електронною поштою) на адресу (адреси)
електронної пошти; SMS-повідомленнями (короткими текстовими
повідомленнями) на контактні номери телефонів Позичальника;
- шляхом використання програмного забезпечення або технологій без залучення
працівників Позикодавця.
- через особистий кабінет позичальника
6.19 Сторони домовились що, договір розміщено в особистому кабінеті
позичальника.
6.20 Якщо Сума Позики, зазначена в п.п. 1.3.1. п. 1 Договору, не перевищує
розміру однієї мінімальної заробітної плати, за користування Позикою
понад встановлений Договором строк Позикодавець має право, у випадку
невиконання Позичальником умов цього Договору, нараховувати пеню в
розмірі, визначеному п. 5.3 Договору за кожен день такого користування з
урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про споживче
кредитування» та іншими актами законодавства (зокрема, щодо
незастосування в період карантинних обмежень).
6.21 Якщо Сума Позики, зазначена в п.п. 1.3.1. п. 1 Договору, перевищує
розмір однієї мінімальної заробітної плати, за користування Позикою понад
встановлений Договором строк нараховується процентна ставка за
понадстрокове користування Позикою (її частиною) в розмірі, визначеному
п. 5.3 Договору за кожен день такого користування з урахуванням
обмежень, встановлених Законом України «Про споживче кредитування»

та іншими актами законодавства (зокрема, щодо незастосування в період
карантинних обмежень).

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Позикодавець:
ТОВ «ГОУ КЕШ»
Код: 43123489

Позичальник:

Адреса: 61007, Харківська обл., місто Харків,

ПІБ

Київський район, вулиця Кричевського, будинок 39 РНОКПП
Рахунок - UA563204780000026506924488969

Паспорт

в Відділенні № 380/20 АБ «Укргазбанк»

Адрес:

МФО 320478

підпис позичальника

Директор
_____________/Громченко С.В/

Додаток №1 до Договору позики №. 91597 від 24-02-2022,
згідно п. 5 Правил розрахунку небанківськими
фінансовими установами України загальної вартості
кредиту для споживача та реальної річної процентної
ставки за договором про споживчий кредит
(затверджені Постановою Правління Національного
банку України
від 11.02.2021 № 16)
Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної
річної процентної ставки за договором про споживчий кредит
Усього

2

1

1 N з/п

X

212403- 02- 2 Дата видачі кредиту / дата платежу
2022 2022

25
3150
2100
1050
0.00

0.00

25

X
3 Кількість днів у розрахунковому періоді
Чиста сума кредиту / сума платежу за розрахунковий
3150
4
2100
період, грн
сума кредиту за договором / погашення суми
2100 2100 5
кредиту
1050 X

6 проценти за користування кредитом
третіх осіб за
обслуговування
0.00 0.00 7
кредитної
заборгованості
кредитодавця
комісія за
0.00 0.00 8
надання кредиту
інші послуги
кредитодавця

0.00

0.00 0.00 9

0.00

0.00 0.00 10 комісійний збір

0.00

інша плата за
послуги
0.00 0.00 11
кредитного
посередника

0.00

за розрахунково0.00 0.00 12 касове
обслуговування

0.00
0.00
0.00
0.00

кредитного
посередника
(за наявності)

Види
платежів
платежі за за
додаткові кредитом
та супутні
послуги

0.00 0.00 13 послуги нотаріуса
послуги
0.00 0.00 14
третіх осіб
оцінювача
послуги
страховика
нші послуги
0.00 0.00 16
третіх осіб
0.00 0.00 15

37133,37 X

X

17 Реальна річна процентна ставка, %

3150

X

18 Загальна вартість кредиту, грн

X

Позикодавець:
ТОВ «ГОУ КЕШ»
Код: 43123489
Адреса: 61007, Харківська обл., місто Харків,
Київський район, вулиця Кричевського, будинок 39
Рахунок - UA563204780000026506924488969

Позичальник:
ПІБ
РНОКПП
Паспорт
Адрес
підпис позичальника

в Відділенні № 380/20 АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
Директор
_____________/Громченко С.В/

Додаткова угода № 91597
до Договору позики від 24-02-2022
м. Харків
24-02-2022

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУ КЕШ»,
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №1256 від 10.10.2019,
реєстраційний номер 13104008 (надалі – «Позикодавець»), в особі директора
Громченка Сергія Віталійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
(надалі – «Позичальник»), паспорт серії № , РНОКПП , з іншої Сторони, а
разом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору позики від №

(надалі – «Договір») про наступне. У відповідності до умов Договору Сторони
погодили наступні умови угоди у випадку застосування автопролонгації.
1. Умови надання позики:
1.1 Загальна сума позики грн.
1.2 Строк автопролонгації з по
1.3 Запланована дата повернення позики р.(нова запланована дата)
1.4 За користування позикою в період автопролонгації Позичальник сплачує
Позикодавцю проценти на Базовою ставкою, за кожен день користування
позикою.
1.5. Реальна річна процентна ставка становить %. Розрахунок реальної
процентної ставки наведено в додатку №2.
1.6. Загальна вартість кредиту становить грн.
1.7. Сума до повернення грн.
2. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору, складена українською мовою
у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
3. Ця Угода є електронним документом створеним і збереженим в
Інформаційно-телекомунікаційній системі Позикодавця та перетвореним
електронними засобами у візуальну форму.
4. Сторони дійшли згоди, що у всіх відносинах між Позичальником та
Позикодавцем в якості підпису Позичальника буде використовуватись
електронний підпис одноразовим ідентифікатором, відповідно до Правил та
Закону України «Про електронну комерцію», що має таку саму юридичну силу
як і власноручний підпис.
5. Ця угода вступає в силу з 22-03-2022 р виключно у випадку застосування
автопролонгації до умов Договору
Позикодавець:

Позичальник:

ТОВ «ГОУ КЕШ»

ПІБ

Код: 43123489

РНОКПП

Адреса: 61007, Харківська обл., місто Харків,

Паспорта

Київський район, вулиця Кричевського, будинок 39 Адресс:

Рахунок - UA563204780000026506924488969

підпис позичальника

в Відділенні № 380/20 АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
Директор
_____________/Громченко С.В/

Додаток №2 до додаткової угоди від 24-02-2022 № 91597,
згідно п. 5 Правил розрахунку небанківськими
фінансовими установами України загальної вартості
кредиту для споживача та реальної річної процентної
ставки за договором про споживчий кредит
(затверджені Постановою Правління Національного
банку України
від 11.02.2021 № 16)
Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної
річної процентної ставки за додатковою угодою про споживчий кредит
Усього 3
19X
062022

2
21032022

115

90

25

6930

6930

2100

2100

1
1 N з/п
2402- 2 Дата видачі кредиту / дата платежу
2022
3 Кількість днів у розрахунковому періоді
Чиста сума кредиту / сума платежу за розрахунковий
4
2100
період, грн
сума кредиту за договором / погашення
Види
5
суми кредиту
платежів

4830
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3780 1050

6 проценти за користування кредитом
третіх осіб за
обслуговування
0.00 0.00 0.00 7
кредитної
заборгованості
комісія за
кредитодавця
0.00 0.00 0.00 8 надання
кредиту
інші послуги
0.00 0.00 0.00 9
кредитодавця

за
кредитом

0.00 0.00 0.00 10 комісійний збір
кредитного
інша плата за
посередника платежі
послуги
0.00 0.00 0.00 11
(за наявності) за
кредитного
додаткові
посередника
та супутні
за
послуги
розрахунково0.00 0.00 0.00 12
касове
обслуговування
послуги
0.00 0.00 0.00 13
нотаріуса
третіх осіб
послуги
0.00 0.00 0.00 14
оцінювача
послуги
страховика
нші послуги
0.00 0.00 0.00 16
третіх осіб
0.00 0.00 0.00 15

4323,01 X
6930
X

X
X

X
X

17 Реальна річна процентна ставка, %
18 Загальна вартість кредиту, грн

Позикодавець:
ТОВ «ГОУ КЕШ»
Код: 43123489
Адреса: 61007, Харківська обл., місто Харків,
Київський район, вулиця Кричевського, будинок 39
Рахунок - UA563204780000026506924488969
в Відділенні № 380/20 АБ «Укргазбанк»

Позичальник:
ПІБ
РНОКПП
Паспорта
Адресс:
підпис позичальника

МФО 320478
Директор
_____________/Громченко С.В/
Паспорт споживчого кредиту (позика на умовах повернення в кінці строку
позики) (Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про
споживчий кредит (Стандартизована форма)
1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця та його
структурного або відокремленого
Товариство з обмеженою
підрозділу, в якому поширюється
відповідальністю «ГОУ КЕШ»
інформація.
Місцезнаходження кредитодавця та
адреса структурного або
61007, Харківська обл., місто Харків,
відокремленого підрозділу, в якому
вулиця Кричевського, будинок 39
поширюється інформація.

Ліцензія/Свідоцтво

Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту

ТОВ "ГОУ КЕШ" включене до
державного реєстру фінансових
установ, що підтверджується
свідоцтвом про реєстрацію фінансової
установи серїї ФК №1256, виданим
10.10.2019р. Нацкомфінпослуг
098-876-71-51; 057-728-28-86
info@dengidozp.com.ua
https://dengidozp.com.ua/

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*
Найменування кредитного
Відсутній
посередника
Місцезнаходження
-Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту*

----

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Позика на умовах повернення позики в
Тип кредиту
кінці строку позики
Сума / ліміт кредиту, грн.
Строк кредитування
Мета отримання кредиту

2100
25
Придбання товарів (робіт, послуг) для

Спосіб та строк надання кредиту

задоволення власних потреб, не
пов’язаних з підприємницькою,
незалежною професійною діяльністю
або виконанням обов’язків найманого
працівника.
Безготівковим шляхом (кредитні кошти
надаються шляхом переказу на
банківську картку споживача) на строк,
визначений договором.

Можливі види (форми) забезпечення
ні
кредиту
Необхідність проведення оцінки
ні
забезпечення кредиту (так/ні)
Мінімальний розмір власного платежу
(фінансової участі) споживача за
0%
умови отримання кредиту на
придбання товару/роботи/послуги, %
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та
орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
Акційна процентна ставка - 0,01%
Процентна ставка, відсотків річних
Базова процентна ставка – 2% в день
Річна відсоткова ставка – 37133,37 %
Тип процентної ставки
Фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної
-ставки
Платежі за додаткові та супутні
послуги кредитодавця, обов’язкові для Відсутні
укладання договору, грн.:
Застереження: витрати на такі послуги
Відсутні
можуть
змінюватися протягом строку дії
договору про споживчий кредит
Платежі за послуги кредитного
посередника, що підлягають сплаті
Відсутні
споживачем, грн.*
Загальні витрати за кредитом, грн.
1050
Орієнтовна загальна вартість кредиту
для споживача за весь строк
користування кредитом (у т.ч. тіло
3150
кредиту, відсотки, комісії та інші
платежі), грн.
Реальна річна процентна ставка,

37133,37 %

відсотків річних
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та
орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та
базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на
припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним
протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої
обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. Реальна річна процентна
ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за
послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться
протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна
інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування
іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості
кредиту для споживача.
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення
договору/отримання кредиту, грн:
Послуги нотаріуса
ні
Послуги оцінювача
ні
Послуги страховика
ні
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів,
періодичність внесення

1 платіж в кінці строку дії договору
(згідно з графіком у договорі)

6. Додаткова інформація*
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором
про споживчий кредит:
3 % в день (не застосовується в період
- пеня
карантину)
- штрафи
Відсутні
-процентна ставка, яка застосовується
при невиконанні зобов’язання щодо
2 % в день
повернення кредиту
-інші платежі
Відсутні
Кредитодавець має право залучати до
врегулювання простроченої
так
заборгованості колекторську
компанію.
Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої
заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону
України «Про споживче кредитування».
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору позики у

письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не
застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання
договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від
договору позики протягом 14
календарних днів у порядку та на
так
умовах, визначених умовами договору
та Законом України "Про споживче
кредитування".
Споживач має право достроково повернути позику без будь-якої додаткової
плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором позики може бути
встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового
повернення позики з оформленням відповідного документа.
Умови договору позики можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому
Паспорті позики, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки
кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним
інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Ця інформація зберігає чинність та є
Дата надання інформації: (24-02-2022) актуальною до дати припинення
договору
Підпис кредитодавця:
Директор С.В. Громченко
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови
кредитування та орієнтовну загальну вартість позики, надані виходячи із
обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення
можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової
ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі
суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони
можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за
таким договором.
24-02-2022 р. ПІБ СОКОЛОВА
Підпис споживача: 1691
ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
телефон: +380 507629374
Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до
врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі
невиконання мною зобов’язань за договором про споживчий кредит, про
встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки),
про моє право на звернення до Національного банку України у разі
недотримання таких вимог кредитодавцем та/або колекторською компанією, а
також про моє право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди,
завданої у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального

кодексу України відповідальність за незаконне збирання, зберігання,
використання, поширення мною конфіденційної інформації про третіх осіб,
персональні дані яких передані мною кредитодавцю.

