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l.зАгАJьнI положЕння
1.1. Цi Правила наданЕя ц}ошових коштiв у позику, у Torvry числi i на ploBax фiнансового
кредиту Товариством з ,обмеженою вiдповiдальнiстю (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХIЛ{I/D( КРЕДИТIВ> (дшi iменуються - Правила) розробленi вiдповiдно до вимог
I-{ИВiЛьного кодексу Украiни, Закону Украihи <Про фiнансовi послуги та дер)rсaвне реryлюванЕя
РИнКiв фiнансових пс)сJIут), ЗaкoHy УкраiЪи кПро захист прав споживачiв>>, Закону УIgаiни <Про
3atхист персональних даних), Закону УкраТни 'оПро електронну комерцiю". Правила
регламенТуIотЬ )rмовИ та поrlядоК надаЕнЯ Товариством грошових коштiв у позику, у тому числi
На УМОВах фiнансового цредиту фiзичним та юридичним особам, мiстять перелiк прав та
обов'язкiв Товариства та rIозичальника, а також iнформацiю, необхiдtry дIя уIшаданшI та
належного виконання умов l|оговору позики, що укJIадаеться мiж Товариством та особою -
позичальником.

1.2. Правила набувають .lиtнностi з
оприлюднення Правил у нов,iй: редакцii.
1.3. Правила е невiд,'емною частиною
позичальником.

2. ТЕРМIНИ ТА ВИЗIIЛЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В IIРАВИЛАХ
ТА В ДОГОВОРI ПОЗИКИ

fuя цiлей цих ПравиJI нижчен,аведенi поняття та термiни тJryмачаться наступним чином:

2.1. Верифiкацiя щ)()цедФа перевiрки наданш( особою - ЗаявникойПозича.пьником
особисшоr персональнш( дЕ!нюq що iденплфiкують Tarqy особу, та iншоi поданоi нею та додатково
зiбраrrоi Товариством iнформацii з метою пiдтверлження (чи спростування) ix дiйсностi, чинностi,
пр:lвильностi, точносr:i та достлпrостi дrя здiЙснення елекгроннюr операцiй феестрачiТ Особистого
кабiнеry, скJIадання j]оювору, тощо), а ftжож форrчrування висновкiв, необхiдншr дlя прийнятгя
обЦруrrтованою рiшення щодо укJIадення чи вiдtuови в укJIаденнi правочину з таким Заявником (у
тому числi оцiнка його фiнансовоi стабiльностi, кремгосцроможностi, добросовiсностi).
результатом Верифiкацiт може буп,r погодження або вiдмова в здiйсненнi елекгронноi операчii чи
укпаденнi rЩоговору позики.
2.2. .Щата укпадання.Щоl.овору позики - день перера,\уванюI грошовlлi коштiв на картковий
paJ(yHoK Позичапrьника.
2.З. .Щоговiр по:}ики, пж: сап,lо Елекгроннпй договiр (даrli -.Щоговiр) - ушадrшй згiдно з
Заlсоном Украihи "Про елеютонну комерцiю" в елекtроннiй формi .Щоговiр мiж Товариством та
Позичальником, за р!овап,rи як:ого ПозикодавоIъ передае Позичапrьнику у BiracHicTb грошовi кошти
(Позицу), на погоджений рловами .Щоговору строк (Строк Позики), IIIJIяхом ж перерахуванIuI на
банкiвський (каржовий) piur:yHoK Позичальника, а Позичаrrьник зобов'язуеться повернуtи
Позикодавцевi таку ж cyilfy чрOшовID( коштiв у день закiнчення Строку Позики, або достроково, та
сплатити Позикодавцю плату (.Прочеrrти) вц суми позики.
2.4. Зобов'язання Позлtчальника грошовi кошти (сума Позики та нарахованих
Процентiв), що пiдtшають IIоверненню та сплатi Позичапьником Позикодавцю на умовах,
встановлних .Щоговором позлtки та цими Правилами.
2.5, Заборгованiсть невиконане у встановленi .Щоговором строки Зобов'язання
Позичшrьника вiдносЕо повернення Позики та сплати Процентiв.
2.6. Заявнпк - фiзична або юридична особо, що мае HaMip укJIасти ,Щоговiр позики з
Товариством на запропонованих Товариством р{овах, визначених даними Правилами та
,Щоговором позики.
2.'7. Електроннпй док:rмент кожний документ, сформований в Iнформацiйно-
тОЛекомунiкацiЙнiЙ системi, iнформачiя в якому зафiксована у вигJIядi електронних даних,
вкJIючаючи обов'язковi реквiз,ити документа.
2.8. Електронний пhIrлIс одноразовим iлентифiкатором - данi в електроннiй формi у
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вигJIядi унiк.rльноТ шфавiтнrэ-цифровоТ послiдовностi, що додаються Заявником до iнших
електронних даних, :га надсиJIаються Заявником Товариству дJIя iдентифiкацii пiдписувача цих
даних. одноразовий iдентиr}iiкатор досryпний тiльки Заявникулозичальнику та за правовим
статусом прирiвшюеться до власноруIного пИпису"
2.9. IнфОрмацiйно-телеlкомунiкацiйна система облiкова та рееструюча система
Товариства, яка е власнiсткl Товариства i створена дIя забезпечення господарськоi дiяльностi
Товариства в сферi електронн<li комерцiТ.
2.|0. ЛОгiн Особистого кабiнету - унiкальний агrфавiтно-цифровий набiр символiв, який
Заявник/ПозиtIальник самос:гiйно зазначае в полi "Логiн" при входi до Особистого кабiнету на
СаЙтi Товариства, :га нес€) особисry вiдповiдальнiсть за збереженiсть iнформацii Логiну
Особистого кабiнеry.
2.||. Олноразовий iдентiифiкатор алфавiтно-цифрова послiдовнiсть, що ii отримуе
ЗмвниrJПозиlIальник вiд Тсlвариства на сторiнцi в Особистому кабiнетi, на електронЕу пошту
або на номер мобiльного телефону, вказаний ним пiд час реестрачii в iнформачiйно-
телекомунiкацiЙнiЙ системп Товариства, та яким пiдписуе (приелнуе) свое електронне
повiдомленIuI, що погодrtq/е .Е.пектронний документ;
2.I2- Особистий кабiнет - роздiл на сайтi Позикодавця, який: е частиною облiковоТ та
рееструючоi системи (IнфорпlацiЙно-телекомунiкацiйна система) i власнiстю Позикодавця, до
якого ЗаявникуПозичtшьниIýI нада€ться тимчасовий (обмежений часом зберiгання договiрноТ
документацii, що встановJIений чинним законодавством) доступ, захищений Логiном Особистого
Кабiнеry та Паролем вхою/ до Особистого Кабiнеry Заявника/Позичальника, створений для
зберiгання договiрноi документацiТ та взаемодiТ Заявника/Позичальника з Товариством.
2.IЗ. Оферта - пропозлrцiя Товариства укJIасти Електронний договiр, що мiстить icToTHi

умови, передбаченi законодаЕlством дJIя такого договору, i виражае HaMip Товариства ввФкати
себе зобов'язаним у разi ii пllийняття.
2.I4. Позпка - грошовi кошти в нацiона-шьнiй ва.пютi УщраiЪи (гривнi), що надаються
Товариством Позичальнику l] погодженiй Сторонами ,Щоговору cyMi на уrйов:Iх поверненнrI,
сц)оковостi, платносгi, що передбаченi умовами.Щоговору позики (в TeKcTi вживаеться також в
значеннi неповернутоi частинlл Позики).
2.15. Прострочена позиtка неповернутий у встановленi .Щоговором позики строки
зtллишок суми Позики.
2.16. Пароль входу до Особистого кабiнету - унiкальна послiдовнiсть букв таlабо цифр, та
або символiв, що caMocT,iiiHo встановлюеться ЗаявникойПозичtlльником та самостiйно
зщначаеться в полi "Пароль'" rrри входi до особистого кабiнеry.
2.|'7. Програма лояльностi - розроблена та вцроваджена Товариством на принципах поваги
та довiри програма правовiдн(ссин з позичtшьниками, метою в якiЙ е розвиток взаемовигiдного i
довготриваJIого партнерства IIа взаемовигiдних yмoвulx.
2.18. Проценти - Про.цrэнти на позику таlабо Проченти акцiйнi та/або Проченти на
Прострочену позику, що нарilllовуються вiдповiдно до умов,Щоговору позики та цих Правил.
2.I9. Проценти на позиliу @азова процентна ставка) - плата за ,Щоговором позики, що
розрахову€ться вiд суми Позlлки (або неповернутоi iI частини), яку Позичшrьник зобов'язаний
сплатити Позикодавцю у ,ц()нь поверненшI Позики, або на буль-яку дату протягом часу
користуванrrя Позикою, за вiд.повiдний фактичний перiод.
2.20. Проценти акцiйнi - Iшата за .Щоговором позики в межах Програми лояльностi, що
розраховуеться вiд суми Пrозики (або неповернутоi iT частини), яку Позичаrrьник мае право
сплатити Позикодавцю у ,ц()нь повернення Позики, або на будь-яку дату протягом часу
користування Позикою, за вi,llповiдниЙ факгичниЙ перiод за акцiЙною, зниженою ставкою (яка
доступна за Договором позлrки, укJIаденим конкретним Позичапьником з Товариством впершеl
або для Позичальника, який е добросовiсним та постiйним KrrieHToM Товариства, або в межах
акцiй, що проводяться Товариством, тощо), що означае укJIадення .Щоговору на особливих
YMOBIIX, ЯКi е чиннi цри }/tvtoBi належного дотримання та виконання Позичальником умов
.Щоговору.
2.2|. Процентп на Прострочену позику - Iшата за,Щоговором позики, що нар:rховусться на
суму ПростроченоI позики, яку Позичiulьник зобов'язаниЙ сплатити Позикодавцю у день
поверненЕя Простроченоi пr)зики, або на буль-яку дату протягом користування Простроченою



позикою, за вiдповiдпий факtlrчЕий перiод.
2.22. ПОЗПЧаЛЬпПк - фiзична або юридична особа, яка вiдповiдае вимогам, визначоним
цими Правилами, та з якою l'о,вариство укJIilло.Щоговiр Позики.
2.23. Реструктуризацiя система дiй, розра"\ункiв та IIпатожiв, направлених на
вреryлювання Заборгованост,i.
2.24. Сайт Товарrrства./Позикодавця - iHTepHeT cTopiHKa Товариства www.mycredit.ua
2.25. Сторони.Щоговору IIозпкп-ТовариствоДозикодавецьтаПозичалrьник
2.26. Строк Позrrки - перiод, на який Позикодавець надае Позику вiдповiдно до умов
,,Щоговору позики, який за умовами.Щоговору не може перевищувати 30 днiв.2.27. ТовариствоДIозrrкодавець - ТОВ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIД{ИХ
КРЕДИТIВ> YrqpaiЪa, 01010, м. КиiЪ, площа Арсенальна, будинок 1Б, е,ЩПОУ 39861924 р/р
26504052600258 в IIАТ КБ кПРИВАТБАню), м. КиiЪ, МФо з20649.
2.28. Iншi термiни, що вживаються в Правилах, мають змiст та значення вiдповiдно до
чинного законодавства УкраIни.

3. доступдо шФормАцIi
щодо дялъностI ФIнАItсовоi устАнови тА ii оrнднсових послут

3.1. Заявник/Позича.тrьник мае право доступу до iнформацii, право на оц)имання якоi закрiплено в
дiючому законодtlвствi УкраiЪи, у тому числi щодо дiяльностi Товариства та фiнансових послуг,
Що надаються Товариством. Товариство забезпечуе доступнiсть та актуальнiсть iнформацii,
розмiщенот на безоплатнiй ocBtoBi на власному Сайтi Товариства (www.mycredit.ua).

3.2 Товариство розкривае шля.ком розмiщенЕя Еа Сайтi Товариства наступну iнформачiю:

1) повне найменування, :lдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження Товариства;
2) перелiк фiнансових п()сJryг, що надаються Товариством;
3) вiдомостi Tlpo власник,iв icToTHoi )"racTi (у Tor"Ty числi осiб, якi здiйснюють контроль за
Товариством);
4) вiдомостi про склад наг,JIядовоi ради та виконавчого органу Товариства;
5) вiдомостi про вiдокреrллпенi пiдроздiли Товариства;
6) вiдомостi про лiцензii та дозволи, виданi Товариству;
7) рiчну фiнансову та коноолiдовану фiнансову звiтнiсть;
8) вiдомостi про порушенЕя провадженнrI у справi про банкрутство, застосування процедури
санацii Товариства;
9) рiшення про лiквiдацi,ю Товариства;
10) iншу iнформацiю пр() Товариство, що пiдlягае оприлюдненню вiдповiдно до закону.

3.3. Товариство також розмirц/е на Сайтi Товариства настушry iнформачiю:

1) вiдомосri ,rро фiнансоlзi покд}ники дiяльностi Товариства та його економiчний стан, якi
пiд.пягають обов'язковому оприлюдненню;
2) перелiк керiвникiв Товztриства та його вiдощремлених пiдlоздiлiв;
З) перелiк посJцл,, що нацаються Товариством;
4) цiну/тарифи фiнансов,и]к посJtуг;
5) кiлькiсть часток ToBaplacTBa, якi знФ(одятъся у власностi членiв його виконавчого органу,
та перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi Товариства перевищують п'ять вiдсоткiв;
6) iншу iнформацiю з питiпнь наданЕя фiнансових посJrуг та iнформацiю, право на отримання
якоi закрiплено в законах Украiни.

3.4. Товариство розмiщуе на Сайтi Товариства iнформацiю про тарифи та умови, на яких BiH
надае Позики.

3.5. Товариство до укJIаденнjя з ЗаявникомДIозичальником ,Щоговору позики додатково надае
йо*ry, IIIJIяхом розмiщення на l]nfili Товариства, iнформацiю про:

1) фiнансову послуry, ш{о пропонусться надати ЗмвникуДозичilльниц, iз зазначеншIм
BapTocTi цiеi посrгуги дlя i}аявника/Позичаrrьника;



2) Умови наданЕя додатк:ових фiнансових послуг та ii BapTicTb (якщо TaKi надаються за
умов.ll\,rи .Щоговору та цик Правил);
3) ПОРЯДОК СПлати поJIа|ткiв i зборiв за рахунок Заявника/Позичальника в результатi
отримання фiнансовоi псlсlryги;
4) правовi наслiдки та порядок здiйснення розраrункiв з ЗаявникойПозичальником
внаслiдок дострокового припинення наданЕя фiнансовоi посrгуги;
5) механiзм захисту Товарlиством прав споживачiв та порядок уреryлювання спiрних питань,
що виникають у процесi надання фiнансовоi послуги;
6) реквiзИти оргаЕу, якиii здiйСнюс державне реryлЮванЕЯ ринкiв фiнансових посJý/г (адреса,
НОМеР ТелефонУ тощо), а I,акож реквiзити органiв з питань зашсту прав споживачiв;
7) РОЗМiР винагороди Товариства у разi, коли воно пропоЕуе фiнансовi посJцли, що
НаДаЮТЪСя iншими фiнанс:овими установами (якщо TaKi надаються за умовами.Щоговору та
цих Правил).

3.6" Реквiзити:

- Нацiонапьноi KoMicii, що здiйснlос державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових посJIуг:
Адреса: 01001, м. КиiЪ-1, вули[ц Б. Грiнчонка, 3. Телефон: (044) 234-39-46, (044) 2з4-99-07

- .ЩеРжавноТ с.tryжби УкраiЪи з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв:
Адtеса: 01001, м.Киiв, вул. Бориса Грiнченка, 1. Телефон: (044) З64-77-80, (050) 2З0-04-28

З,'7. ТОвариство розмiпryе на Сайтi Товариства iнформацiю, необхiдну для отриманЕя
ЗаявникойПозичtшьником f[с,зики, у тому числi щодо нtUIвних та можJIивих схем кредитування
в Товариствi. ,Що укJIадення ,Щоговору позики Позикодавець надае ЗаявникуДозиtl.л.пьнику
iнформацiю, необхйну дя порiвняння нмвних пропозицiй Позикодавця з метою прийняття ним
обЦрунтованого рiшення про укJIадення вiдповiдного ,Щоговору, в тому числi з урахуванням
обрання певного тиrry Позики. ЗаявниtdПозича.тlьник перед укJIаденням .Щоговору позики ма€
самостiйно ознайомитися з таIiою iнформацiею для прийнятгя усвiдомленого рiшення.

3.8. Iнформацiя, що Еадаеться Позикодавцем ЗаявникуДIозичttльнику, зазначена у п. 3.7. цiеТ
статгi, мiстить у тому числi Bi,l1oMocTi про:

1) нйменування та мiсцезнаходження Позикодавця (та його струкryрного пiдроздiJrу, через
ЯКиЙ наДаеться Позикао у разi наявностi такого), реквiзити свiдоцтва про внесенЕя
Позикодавця до rЩержавrrого ре€стру фiнансових установ;
2) тип цредитних правовiдlносин (Позика);
3) суму Позики, сц)ок, ме,ry отриманшI та спосiб надання Позики;
4) тип процеЕтноi ставки (.яка е фiксованою), порядок iT обчислення.;
5) iнформацiю щодо забезпечення за Позикою;
б) реальЕу рiчrту проu:ентну ставку та opieHToBHy запrльIIу BapTicTb Позики для
Заявника/Позичальника на дату надання iнформацii виходячи з обраних ним умов, iз
застережоннями щодо застосування iншоi решrьноi рiчноТ процентноТ ставки в разi вш,lбору
iнших способiв кредитуваrilЕя та змiни витрат;
7) iнформацiю щодо потреби укJIадення договорiв цро додатковi чи суrгугнi посJryги TpeTix
Осiб та повiдомлення прс| встановлення BapTocTi цих посJryг такими третiми особами, без
iнформування Позикодавцем про розмiри вiдповiдних витрат таlабо ix змiну та без
ВкJIючення ik до розраrун](у реальноТ рiчноi процентноi ставки та загальноi BapTocTi Порики;
8) порядок поверненЕя f[сзики та сплати Процентiв;
9) попередження про нас,лiдки цростроченrи виконанЕя Зобов'язань, у тому числi розмiр
ПРОцентноi ставки, iнш,и:к гlлатежiв, якi застосовуються чи стяryються при невикфнаннi
Зобов'язання за .Щоговороfur позики;
10) порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання Позики;
11) порядок достокового повернення Позики;
12) iнша iнформацiя, пере,цбачанна чинним законодавством.

3.9. ТОВаРиство розмiщуе на Сайтi Товариства iнформацiю щодо затвердже"ого рфi."rу
робочого часу фобочi годинIл [нформаuiйно-телекомунiкацiйноi системи) Товариства"



3.10. Товариство розмiщуе rra Сайтi Товариства, в Особистому кабiнетi Заявника/позичrulьника
.ЩОГОВiР, додатки до Договор]/, стан розрахункiв по .Щоговору, та iншу логовiрну iнформаuiю i
ДОКУМентацiю, що створю€ться в прочесi правовiдносин Товариства iз
ЗМвникомДIозичальником, у вигJIядi Електронних документiв, до яких ЗаrIвник/ПозичtlJIьник
отримуе захищений цiлодобовий досryп.

4. поряtдок rrклАдЕнЕя договору позики
4.1. ПозиКа надаетьСя Товариством фiзичним особам за наступних рrов: фiзична особа мае бути
громадянином УкраiЪи; всlл:одiти вiдповiдним дJIя укJIаданЕя Щоговору позики обсягом
правоздатностi та дiездатностi; мати зареестроване мiсце проживання в УкраiЪi; володiти та
розпоряджатися вiдкритим на власне iм'я дiючим бапкiвським рахунком у будь-якому банку
Украiни; дйти вiд власного liMleHi, вiдповiдно до власIIого iHTepecy та волевLlявленЕя; не дiяти на
КОРИСТЬ TpeTboi особи (вигодонабувача або бенефiцiара), надати iдентифiкуючу його iнформацiю
та пройти Верифiкацiю, а тiлкож, до пiдписання ,щоговору позики, вивчити його умови, цi
Правила, ознайомиТися iЗ заtн:аченоЮ в п.п. 3.1. - 3.9, цих Правил iнформацiею про Позикодавця
Та ПОсJryги, що ним надаються,, що пропонуеться у вiдповiдних роздiлах дJIя Споживачiв на сайтi
Товариства, та прийняти усвiдомлене ствердне рiшення щодо уIшадення з Товариством .Цоговору
позики на вiдповiдних умо.вa[х i пiдписати .щоговiр позики в порядку, встановленому таким
.Щоговором та цими Правилами.

4.2. ЩО мОменту укJIадення l{оговору Позичальнику надаеться можJIивiсть в доступнiй формi
ознаЙомитися та вивчити передбачену чинним законодавством та зазначеIIу в п.п. 3.1. - 3.9. цих
Правил iнформацiю про Товариство та посJýли, якi ним надаються, в тому числi: iнформацiю,
ПеРедбачену ч.2 ст. 12 Закону Украiни кПро фiнансовi посJIуги та державне реryлювання ринкiв
фiнансових посJtуг>, ст. 15 та iнших положень Закону Украihи кПро захист прав споживачiв>;
iНфОРмацiю про права i обов'язки суб'екта персон.шьних даних, передбачену Законом Украiни
кПро Захист персональних дttlних>; iнформацiю вiдносно мiсцезнаходження та повновtDкень
ОРганУ якиЙ здiЙснюе держав.Ее реryлювання ринкiв фiнансових посJýл - Нацiонаlrьноi KoMicii,
щО ЗдiЙснюе доржавне реryлк)ваннrl у сферi ринкiв фiнансових посJцл, органу з питань захисту
прав споживачiв - ,ЩержавIrоi служби УкраiЪи з питань безпечностi харчових продуктiв та
захисту спохсивачiв;

4.3. ,Що моменту пiдписання .Щоговору позики Позичальнику надаеться: можпивiсть вивчити
УмОВи такого .Щоговору пози]ки, вкJIючаючи yci Його cyTTeBi умови (у т.ч. якi встановлюють
ДеТальниЙ розпис сукупноi BilpTocTi Позики), вивчити цi Правила, а також час та можливiсть
прийняти звzDкене рiшення щодо укJIаденЕя,Щоговору позики.

4.4. ,Щоговiр укJIадаеться Сr:оронами дистанцiйно, в електроннiй формi, з використанням
iнформацiйно-телекомунiкацiiiних систем, в результатi чого, вiдповiдно до положень п.п. |,5,7
ч.11 ст.3 Закону Украiни "f[рр електронну комерцiю", у Сторiн rЩоговору виникаютъ цивiльнi
права та обов'язки. .Щоговiр укJIадаеться вiдповiдно до вимог п,6 ч.1l ст.3 ЗУ "Про електронну
комерцiю" шляхом надсилаI{Iш елеIстронного повiдомленIя про прийнятгя (акцепт) пропозицiТ
(оферти) укJIасти ,Щоговiр про видачу Позики в електроннiй формi, та його пiдписання
Сторонами накпаденням еJIектронного пiдпису однор:вовим iдентифiкатором. .Щоговiр
прирiвнюеться до укJIаденого,в письмовiй формi згiдtо ст.5 ЗУ "Про електронну комерцiю".

4.5. Укладення .Щоговору здiiiснюеться в Iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi покроково,
шляхом проходженшI наступ них обов'язкових етапiв :

4.5.1. вибiр фiнансовоi посJI)ти, в якiй Споживач зацiкавлений, за доступними параметрами
(головна cTopiHKa на Сайтi Т,эвариства);

4,5.2. iдентифiкацiя Споживача шJIяхом нqдання Товариству iнформацii та персонtLльних даних,
Якi необхiднi для ВерифiкацiТ та укJIадення правочину (cTopiHKa в Iнформацiйно-
телекомунiкацiйнiй системi, що мiстить поJIя, якi Змвник заповнюе самостiйно i несе
вiдповiдальнiсть за повноту, тrэчнiсть i достовiрнiсть наданих ним даних);



l

Заявник мае можJIивiсть змilrloвати змiст наданоi ним iнформацii, яка Верифiкуеться вiдпфвiдно
до цих Правил, до моменту прийнятгя Оферти.

Товариство залишае за собою право зателефонувати Заявнику за наданим ним телефЬнним
номером, для пiдтвердження повноти, точностi та достовiрностi iнформачiь що була ним
запначена, а також дIя отримання iнших вiдомостей вiд Заявника, у тому числi наJIежним чином
завiрених копiй документiв, llкi Товариство вва)кае необхiдними дJIя Верифiкацii i прийнятгя
рiшення щодо укJIаденЕя .Щоl,овору.

Результатом цього етапу е ств|)ренЕя Особистого кабiнеry - роздi.тry на сайтi Позикодавця, який е
частиIIою облiковоi та реестр)/ючоТ системи Товариства, до якого цiй особi тимчасово надаеться
цiлодобовий захищений доgrуп. Заявник користуеться в насц/пному створеним Особистим
кабiнетом без обмеження кiлыкостi разiв, у тому числi для укладенЕя договорiв з Товариством.

4.5.З. розмiщення Оферти у виглядi iнформацii та згенерованого за обраними ЗмвЕиком
параметрами змiсry .Щоговору позики iз iстотними умовами i реквiзитами, що перодбаченi
законодавством, та надання iТ:Зщ"""* дIя вивчення i прийняття рiшення.

Оферта вкJIючае перенаправленЕя (вiдсилання) до цих Правил, до яких Заявнику надаеться
безперешкодний доступ, у тоNry числi IIIJIяхом переходу по вiдповiдному зовнiшньому
вiдсиланню.

Оферта вкJIюча€ перенаправJIення (вiдсилання) до передбаченоi п.п. 3.1. - 3.9. цих Правил
iнформацii та докумеrrтiв прlэ Товариство та посJIуги, якi ним надаються (cTopiHKa на Сайтi
Товариства, на якiй розмiщена вiдповiдна iнформацiя та докупdенти дJIя ознайомленtul), до яких
Заявнику надаеться безпереш,кодний доступ, у Tol"ry числi IIIJuIxoM переходу по вiдповiдному
зовнiшньому вiдсиланню.

Розмiщення Оферти вирФкае HaMip Товариства вважати себе зобов'язаним у разi iT прийняття
вiдносно погод2кеного таким чином,щоговору без можливостi змiни його змiсry.

Заявнику надаеться мо>rсливiсrъ та час дJIя вивчення Оферти.

Заявнику надаеться можливit;ть обрати BapiaHT згоди прийняти пропозицiю укJIасти ,Щоговiр
(Оферту) або вiдмовитися вi;ц цiеТ Оферти.

4. 5.4 прийняття (пiдписання) Оферти.

fuя укладення ,Щоговору пiдписанвям елокгронного повiдомлення Заявнику надсилаеться на
електронну пошту Одноразовий iдентифiкатор (з адресою вiдсилання на cTopiHKy електронного
повiдомленrrя).

Прийняття Заявником Офер:глr (Акцепт) та пiдписання ним Електронного договору здiйснюеться
шJIяхом надсиJIаншI електрс)нного повiдомленIuI, в ел9ктроннiй формi, про прийняття (акцепт)
пропозицii, яка розмiщена в цl;ому роздiлi.

Електронне повiдомлення trлiстить пiдтвердження вiдповiдностi та акryа-пьностi наданих
Заявником даних та iнформшIii, пiдтвердження вивченЕя та повне i безумовне прийнятгя умов
оферти, iстотних умов правочиtIу, пiдтвердженЕя згоди використовувати Олноразовий
iдентифiкатор в якостi особи:стого пiдпису Елекцrонного договору, а також чек-бокс пiдпису
Одноразовим iдентифiкатор<rпл.

Пiдписанням Електронного дlсговору одноразовим iдентифiкатором 3аявник засвiдчуе, що його
акцепт е повЕим та безумовЕtим, тобто що BiH погоджуеться з yciMa без виключеннrI умовами
Оферти.

Пiсля пiдписання Заявником Електронного договору формуеться Одноразовий iдентифiкатор
пiдпису Товариства, який € результатом обробки даних, наданих Заявником @ерифiкачii), та
послiдовностi пiдтвердженlrяi погодження ycix етапiв укJIаденЕя Електронного договору в
Iнформачiйно-телекомунiкаlri йнiй системi.

Сформованi таким чином пiдlгtиси накJIадаються на Елекгронний договiр. ,Щоговiр зберiгаеться в

електорнному вигJIядi в Особистому кабiнетi Позича-пьника;



На пiдтвердженшI вчинення елекгронного правочину Товариство направJIяе Позича.гlьнr[, ,u
олекцонну пошту Електронllлrй договiр в вiзушlьнiй формi.

4.5.5. ПеРехiд до кожного на,ступного етапу укJIадення Елеlшронного договору е резул{татом
УСпiшного проходження (заповнення, пiдтверлження, погодження, пiдписання) попереднього
етаrry, та жоден з етапiв не може буги проiгнорований. При цьому Споживач пiдтвердясуе

розумiння наданоi йому iнформацii та несе особисту вiдповiдаrrьнiсть за свою уважнiсть та
пОВноту ознаЙомлення з наJIаною Йоrrry iнформацiею, у тому числi в переходах за зовнiшнiми
вiдсиланнями. Заявник несе повну вiдповiдальнiсть за своТ дii та рiшення при проходженцi ycix
етапiв укJIадення .Щоговору.

4.5.6, При укпаденнi кожногrr наступЕого договору проходження передбаченого п. 4.5.2. цих
Правил етаrry здiйснюеться у вигJIядi акryа-iriзацiТ (пiдтвердr(ення правильностi чи змiни)
Змвником ранiше наданоi Hrrпr iнформацiТ.

4.6" Наданrrя суб'ектом персl)н{lльних даних iдентифiкуючоi iнформацii та дани& як дii, що
передують укJIаденню правочину за iнiцiативою суб'екта персонаJIьних даних, е пiдставою для
обробки персонапьних даних суб'екта. Згода суб'еiсга персонЕлльних даних на обробку його
персонiшьних даЕих е пiдстав,эю для обробки таких персональних даних. Заявник нада€ згоду на
обробку його персональних JIаних з метою ВерифiкачiТ (iдентифiкацiТ Товариством Заявника,
оцiнки Його щредитоспроможностi), та на можJIиву подaшьшу ix передачу TpeTiM особам з метою
зarхисту прав i iHTepeciB Позиlсодавця та повного виконаннrI зобов'язань за.Щоговором позики, а
також на вiдсryплення права вимоги за .Щоговором позики, без особистого повiдомлення
Позича.rrьника про таку обробку, передачу чи вiдступлення. Персональнi данi Позичilльника
зберiгаються протягом встав,овленого чинним законодавством строку зберiгання договiрноi
документацii, як невiд'емна частина такоi договiрноi документацii.

4.7. Рiшення щодо наданЕя чи вiдмову у наданнi Позики Заявнику Товариство ма€ право
прийняти протягом 3 робочих днiв з дати початку Верифiкачii.

.Що моменту погодження Заявником Оферти Товариство не бере на себе зобов'язанЕя укJIасти

.Щоговiр позики та надати Позику, не зобов'язане зазначати причини вiдмови укJIасти ,Щоговiр
позики, також Товариство зtlлишае за собою право зменшити у,Щоговорi позики розмiр обраноТ
Змвником сулли Позики.

Можливi причини вiдмови, наприкJIад, у таких випадках:

- Заявник не досяг 18-рiчного BiKy;

- Наявнiсть непогашеноi заборгованостi перед Товариством у Заявника;

- Очевидна недостовiрнiсть/помилковiсть/неповнота iнформацiТ, що була надана Заявником;

- Iншi випадки, передбаченi вrгугрiшньою методикою прийняття рiшення при видачi позик
Товариством.

4.8. Товариство може iнформувати Заявника стосовно прийнятого рiшення про надання Позики
чи вiдмову у наданнi Позики шJIяхом надсилання смс-повiдомлення на наданий Заявником
телефонний номер таlабо IIIJIяхом направлення електронного листа на надаtry Заявником
електронну адресу, таlабо [п.[яхом розмiщення вiдповiдноi iнформацiТ в Особистому кабiнетi
Заявника на Сайтi Товариства

Товариство не несе вiдповi,цальностi за затримку в отриманнi повiдомлення, спричинеrrу

роботою таких електронних,та телефонних сlгужб i cepBiciB.

4.9. Заявник погоджуеться використовувати Особистий кабiнет та Електронний пiдпис
однора:}овим iдентифiкатором щодо ycix правовiдносин мiж Заявником та Товариством. Сторони
дiйшли згоди, що Bci заверluенi дiI в особистому кабiнетi в Iнформачiйно-телекомунiкачiйнiй
системi визнаються вчиненим.п ЗмвникойПозичаJIьником.

Заявник погоджуеться викорrистовувати наданi ним данi щодо його ilIреси, телефонних HoMepiB,
адреси електронноi пошти, т,оlцо, з метою обмiну короспонденцiею та iнформацiею.



4.10. ТОвариство зtlлишае за собою право блокувати вхiд до Особистого кабiнеry,
BHeceHi ЗаявникомДIозичаlrьником данi i iнформацiю у випадку виявлення дiй, якi мiстять
недобросовiсностi, ш&\райстIп, нgправомiрного використання iнформацii i даних TpeTi
таlчи третiми особами.

4. 1 1. Ушадаючи,Щоговiр позики, Позича.тrьник засвiдчуе, що:

4.11.1. до укJIадання ,Щоговору позики BiH погоджуеться що електронний
iдентифiкатором е аналогом його власноручного пiдпису, а також
наслiдки такоi згоди;

пiдпис о,

4.11.2. мае Bci права та повнс,вtDкення, необхiднi для пiдписання rЩоговору позики;

4.11.3. У разi, якщо Позичаtrьпrик перебувае в заресстрованому шлюбi або у фактичних
вiдносина"х, BiH дiе зi згодtл д)угого з подружжя;

4.|1.4. В доступнiй та зрозумfuIiй формi отримав вiд Товариства iнформацiю, зшначену в

ознаЙомився з детщIьним розписом сукупноI BapTocTi Позики, з урtлхуванням про
ставки;

4.11.9. до пiдписання .ЩоговOру позики вивчив цi Правила, повнiстю ix розумiе,
ними, i зобов'язуеться неукильно iх дотримуватись;

4. 1 2. Пiдписанням .Щоговору позики, Позичаrrьник свiдомо:

4.12.|. надае згоду на збiр IIrrзикодавцем його персон:lльних даних, ix обробку та зберi
метою iдентифiкацii Til оцiнки фiнансового стану Позичальника, його сп
Виконати зобов'язання за,Щоговором; надае згоду Позикодавцю на доступ до своеi
icTopiT в порядку та обсяз;i, передбачено}ry чинним законодавством УкраiЪи, а також
зберiгання, використання, обробку, передачу та поширення ло/вi"ч/через Бюро
iсторiй iнформачiТ про себе (включаючи iнформацiю, яка мiститься в державних
iнших базах rryблiчного к()ристування).

4.|2.2. надае згоду на те, щ() у разi невиконання або ненаrrежного виконання cBoii зобо;
Позичальника перед Позlлкодавцем на пiдставi .Щоговору позики, Позикодавець мае

вiдсryплення права вимоги за,Щоговором позики, або iншого договору, за яким пере.
право вимоги заборгованrэстi до Позича.пьника за вiдповiдним .Щоговором без зобов'
обов'язкового особистого повiдомлеЕItя Позичальника цро вiдсryплення;

наки
осiб

усвiдомлюе

-3.9. цих Правил;

4.11.5. в доступнiй та зрозумi.пiй формi отримав
та обов'язкiв згйно з llУ <Про з,tхист
персонzлльних данию);

iнформацiю вiд Товариства вiдносно
прав споживачiв>> та також ЗУ кПро

4.11.6. отримав iнформацiю вi,ц Товариства щодо реквiзитiв та повнов.lжень Нацiона.пьноi
що здiйсню€ державне реIулюванIш у сферi ринкiв фiнансових посJгуг;

4.||.7. отримав iнформацiю вiд Товариства щодо реквiзитiв та повнов.Dкень .Щерхавноi
УкраiЪи з питань безпечн<lстi харчових продуктiв та зашсту споживачiв;

4.11.8. вивчив умови rЩоговору позики, повнiстю розумiе предмет i змiст,Щоговору ики,
,Щоговiр позики, без нав'язування, вiдповiдае його вiльному вибору, HaMipaM та i а
iнформацiя, надана Позикодавцем. е зрозумiлою та достатньою; оц)имав вiд Поз та

прав
,хист

п.3.1.

нтноТ

язань
право

вцем

одить

передати персональнi дiанi Позичальника будь-яким TpeTiM особам (включаючи, не
обмежуючись, кредитниIчt установам, бюро кредитних iсторiй, агентствам по нню
боргiв тощо) дJIя зalхисцl ,эвоiх iHTepeciB та законних прав, а також звертатися до iнши осiб,
зареестрованих вiдповiдно до законодавства Украiни, що надають посJryги з обсrгугов, ня
та повернення прострrrченоТ заборгованостi таlабо з якими Позикодавцем
вiдповiдний договiр. Згод,а Позичальника вкJIючае в себе згоду на передачу Пози
персональних даних Позичапьника за вказаними вище умовами без особистого повi Ея
Позичапьника про таку передачу;

4.12.3. надае згоду на укJIiценЕя Позикодавцем з будь-якою третьою особою ло{овору

зання

збiр,
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4.12.4. НаДа€ зго.ry на те, що f[озикодавець мае право звертатись за iнформацiею про фiнансовий
стан Позичальника до TptTix осiб, якi пов'язанi з Позичальником родинними, особистими,
дiловими, професiйними, або iншими стосунками у соцiально}ry побутi;

4.12.5. наДае Позикодавцю, il також його довiреним особам, дозвiл телефонувати та
йоr"ry iнформацiйнi повiдомJIення, претензiТ, вимоги цро сплату, та в
ЦЬОГО бУль-якi досryпнi канilли зв'язку з Позичапrьником, вкJIючаючи телефон,
соцiальнi мережi, елекгроl{tlу пошry, i т.п.

4.12.6" наДае згоду банку-емiтенry платiжноТ картки, картковий рахунок якоi був
В ОСОбистому кабiнетi Позичальника, на списання з платiжноi картки на
Позикодавця Заборговано|этi, яка виникJIа внаслiдок прострочення.

4.13. Товариство надае Позику в cyMi та на )nloBax, що були погодженi Сторонами в ,Що
шJIяхом безготiвкового перерахуваннJI црошових коштiв на банкiвський (картковий)
Позичапьника, згiдно наданш( ним реквiзитiв такого p:lxyнKa, цротягом 3 (трьох) банкi
днiв з моменту пiдписанrrя С,гсlронами.Щоговору позики"

4.14.Y випадку, якщо Заявниr:ом було здiйснено дii, що передують укпаденню правочину,
ПРОВеДеНО пОгоДженЕя Оферти тtlчи пiдписання погодженого .Щоговору позики
iдентифiкатором протягом трьох днiв, Товариство мае право скасувати рiшення про
наДання Позики. При цьому Заявник не позбавляеться права iнiцiювати укJIадення
повторно.

4.15. Пiдписанням ,Щоговор5r позики Позичальник надае згоду, що в разi необ:
Позикодавцем можуть бути ,укла"ценi оцремi договори щодо додаткових чи супутнiх
TpeTix осiб, пов'язаних з отрлrNIанням, обс.rцговуванням та поверненням позики.

5. IсTOI,HI умови договору позики
5.1. За.Щоговором позики Товzrриство передае Позичальнику у власнiсть грошовi кошти у
Позики, в погодженiй Сторонами Щоговору cyMi, на yмoBax поверненЕя, cTpoKoBocTi,
якi передбаченi умовами.Щоlгсlвору позики, а Позичаlrьник бере на себе зобов'язання
таку ж суму грошових кош,гiв (суму Позики) у встановленi ,Щоговором позики строки
Позики), в т.ч. з правом дострокового повернення, та сплатити Позикодавцю Проценти
позики за вiдповiдний фшстичlrий строк володiння Позикою.

5.2. Щоговором позики, поря]I:] iЕшим, реryлю€ться та узгоджуеться:

5.2.|. найменуванЕя та мiсцезнаходження Позикодавця, прiзвище, iм'я, по батьковi та
проживaння Позичагrьника;

5.2.2. порядок, умови, зага;rьний розмiр та строк Позики;

5.2.З. процентна ставка опла:ги Позики (фiксована), та порядок ii обчисленнjI, в т.ч. реа"льн
цроцентна ставка та загальна вapTicTb Позики на дату укjIадення.щоговору позики;

5.2.4. порядок поверЕення Позики та сплати Процентiв;

5.2.5. процентна ставка у в]Iпадку Заборгованостi (прострочення виконання зобов'
,Щоговором позики);

5.2.6. моrrсrrивiсть дострокового повернення Позики;

5 .2.7 . вiдмова вiд зобов'язань,]га вiдповiдальнiсть cTopiH;

5 .2.8. мiсце виконання .Щоговоlру та прийнятгя претензiй;

5.2.9. погодження щодо збору, обробки, використiлнIIя, передачi TpeTiM особам персон
даних та права на вiдступленЕя права вимоги за.Щоговором.

5.3. ,Щеталiзована iнформацiя щодо параметрiв та умов Позики,
поверненЕя Позики та спла:грt Процентiв, визначення загальноi
Позикодавцем та ПозичапrьнIlllом у,Щоговорi позики"

l0

BapTocTi позики узгодж
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5.4. Зобов'язанЕя ПозикодавIц з видачi Позики е вiдкличними i Позикодавець, на пiдставi
ПОЛОЖень ч. 2 ст. 1046 Щивiлы{ого кодексу УкраiЪи, мае право вiдмовитись вiд видачi Позики без
поясненЕя причин вiдмови Позича.пьнику.

б. порядок випlонАння зоБов,язАння позиtIАлъникА
6.1. Позичilльник мае право :lдtiйснити дострокове повернення Позики; таJчи оплату
.ЩОгОвором позики за вiдповiдtний фактичний сцок володiння Позикою, у ToInry числi
При цьому, додаткова плата (.комiсiя) за дострокове часткове або пOвне поверненlul
.Щоговором вiдсутrrя.

6.2. Позичагrьник зобов'язаний поверЕути повнiстю суму отриманоi Позики та
HaptrxoBaнi Проценти в сц)с)к, визначений .Щоговором позики, буль-яким доступним
способом, зазначеним у.Щоговорi позики та/чуl на сайтi Товариства. IIри цьому, Позич
самостiЙно оплачуються п()сlJýди фiнансових посередникiв, що здiйснюють перерах
грошових коштiв, вiдповiднl) до Тх тарифiв. BapTicTb посJIуг TpeTix осiб установл]
викJIючно такими особами, вiдповiдно Позикодавець не здiЙснюе iнформуванЕя про
вiдповiдних витрат таlабо ii з,мiну протягом строку дiТ Щоговору i не вкJIючае ix до
реальноi рiчноi цроцентноТ с:гавки ,га загtlльноТ BapTocTi Позики дlя Позичальника;

6.З. Позичальник зобов'язани,й сплатити Товариству Проценти вiд суми Позики, розмi
визначено в,Щоговорi позики. Нарахування Процентiв здiЙснюеться на фактичниЙ заrrишо
Позики щоденно, вкJIючно з,цirтами отримання та поверненrrя Позики.

6.4. За винятком випадку, передбаченого п. 6.8. цих Правил, Проценти по ,Щоговору
суму Позики/залишок Позики нараховуються за весь час до повного виконання Позичал
зобов'язань по повернонню П,озики, у тому числi у випадку виникнення Простроченоi:
проте не бiльше нiж 90 (дев'яносто) каlrендарних днiв наявностi Забор.гованостi поспiль.

б.5. Товариство використов}rе фiксовану процентну ставку. Узгоджена .Щоговором
проц9нтна cTzlBKa скJIадаеться з Процентiв на позику, Процентiв акцiйних i
Прострочену позику. Пропенти акцiйнi застосовуються в межах Програми лоял
передбачених .Щоговором та цими Правилами випадках, та викJIючно за умови
дотримання та виконання [[сlзичальником умов .Щоговору. Проченrи на Прострочену
нараховуються у випадку проOтрочення Позичilльником встановлених ,Щоговором позики
поверненЕя Позики та спл€]ти Процентiв (виникнення Заборгованостi). Розмiр Проце
позику, Процентiв акцiйншt i Процентiв на Прострочену позику узгоджений С
пiдписання .Щоговору позики та зазначений в .Щоговорi позики"

6.6. Моментом погашення заборгсlваностi за Позикою е день зарахуванЕя грошових
поточниЙ рахунок Товарис:гвlа. З дати зарахування грошових KorrtTiB на поточний
Товариства у cyMi, достатнiй дlя погапIення Зобов'язання Позичальника, зобов'
,Щоговором позики вважаютьсrt виконаними повнiстю.

6.7. Позичilльник пiдтверджу|], що повiдомлений Позикодавцем та розумi€, що згiдно
Украiни <Про платiжнi сист()ми та переказ коштiв в Украihil> вiд 05.04.2001 р. JФ 2
внутрiшньобанкiвськиЙ перекiв виконуеться в строк до двох операuiйних днiв, а мiжбанкi
перекв виконуеться в cтpol( до трьох операцiйних днiв, в зв'язку з чим фактичне
заборгованостi (зарахування Iрошових коштiв на поточний рахунок Товариства) за ,Щог
позики може вiдбутися в буль-якиЙ день в межах зазначоних cTpoKiB, що може
просцочення виконання гро,ш ових зобов'язань Позича.rrьника.

6.8. У випадку зарахувчшня ср{и Позики та Процентiв на рахунок Товариства
наступних трьох календарних днiв пiсля сппиву С,гроку Позики (Грейсовий перiод), П
час такого прострочення не нараховуються.

6.9. .Щень виникнення Простр,оченоi позикrл/Заборгованостi починаеться з наступного
спливу Стро*у Позики, у ви.падку неповернення до цього дня Позики/неповного
Позикl,/не сIшати Процентiв,
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6.10. При оформленi платi:жних документiв для сплати Зобов'язання Позичttльник у
(призначенIuI платеху> вкatзуе: <<оплата зобов'язанIuD), номер rЩоговору позики, прiзвищ,
по-батьковi, iдентифiкацiйний номер, номер телефону.

6.11. Товариство зшIишае за собою право не приймати платiж у випадку
заповнеЕня платiжного доктментJ, яке е причиною неможливостi iдентифiкувати
позики, для погашення Заборгованостi по якому надiйшов такий платiж.

6.|2. За Позича.гrьником залишаеться обов'язок повiдомити Товариство про BHeceHIuI пл
Допомогою електронного лItста, викJIаденого в довiльнiй формi, iз зазначенням
бУло здiЙснено платiж, адресиrтермiнагry чи вiддiленrrя, найменуванЕя фiнансового
За допомогою якого було здiйснено платiж, а також номеру та дати укJIаданнrI,Щоговору
свого прiзвища, iм'я, по-батьковi, iдентифiкацiйного номера, протягом 3 кшlендарних днiв.

6.13. Сума Зобов'язання Пози,lа.пьника (сума Позики та Процентiв окремо) постiйно оновл]
Позикодавцем в режимi реапьного часу в Особистому кабiнgгi Позичальника на
Позикодавця"

6.14. Сплаченi Позичальнлш:ом кошти за .Щоговором позики зараховуються у
послiдовностi:

- в першу черry - зарахоts},ються в оплату Процентiв на Прострочену позику (у
прострочення);

- в друry черry - зарФ(овуют,ь()я в оIIпату Процентiв на позику;

- в третю черry - зараховуют,ьrся в оIIлату Позики.

6.15. Yci ризики, пов'язанi з оплатою/безготiвковим перера(уванням грошовю( коlrrгiв в
сIшати Зобов'язання Позичалыrика за,Щоговором позики, несе ПозичаJIьник.

6.16. Yci платежi та розрахунки здiйснюються в нацiона.rrьнiй грошовiй одиницi УIgаiни -
б.17. У випадку cMepTi Позичальника, що наступила до закiнченЕя с,гроку дiТ.Щоговору
вiдповiдно до положень ст.ст. 121,6,12|8 Щивiльного кодексу Украiни зобов'язання за
позики переходять до спадкоемцiв Позичальника. При цьому, Товариство мае
односторонньому порядку припинити дiю Договору позики тlчи припинити нарах
Процентiв пiсля оц)имання документiв цро смерть Позичаirьника.

7.IIРАВА ТА о,БоВ'яЗки ПоЗиЧАЛъНикА I ПоЗикоДАВця
ЗА ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ

iнформачiю, право на отримtlння якоi закрiплено

'7.|.2. Надавати Позичшrьнику в Особистому кабiнетi на сайтi Позикодавця повну й
iнформацiю про суму Зобов'язання Позича.rrьника за.Щоговором станом на конкретну дату"

7"I.З. Прийняти вiд ПозичalJIьника виконанЕя Зобов'язання Позича.пьника за цим .Щого
тому числi дострокове як в по.вIIому обсязi, так i частинами)"

7.|.4. Позикодавець несе та](ож iншi зобов'язання, визначенi .Щоговором, Правилами
чинним законодавством УкраiНи.

7.2. Права Позпкодавця

7.2.1.Вимагати вiд Позичапьника своечасного поверненшI Позики та
Процентiв, згiдпо з умовами .Щоговору позики, та належного виконання
,Щоговiрних зобов'язань.

7.2.2. Самостiйно, або iз залрlенням TpeTix осiб, перевiряти
Позичальником, в тому числi запитувати TpeTix осiб, в т.ч.
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зв'язками iз Позича-шьник()Nt, про достовiрнiсr,ь наданих Позича:rьником вiдомостей,
передавати вiдповiдну iнформ,ацiю в бюро кредитних iсторiй для формуванЕя Кредитноi
позичальника.

7.2.3. У разi виявлення недос;товiрноТ iнформацil, наданоi Позичальником дJIя отриманЕя КИ,
вимагати вiд Позичапьника JIOстрокового поверненЕя Позики i сплати Процентiв за Bi 1днии

фактичний сц)ок володiння IIозикою таlабо внесенЕя iнформацiТ про Позичшrьника до
Кредитних iсторiй як негатиt}н:ого ПозиtI{лльника.

Бюро

7.2.4, Позикодавець мае тiлl:ож

,Щоговором, та цими Прави.пами,
встановлених,Щоговором позики.

7.3. обов'язки Позичальникil

iншi права, перелбаченi чинним
а також права, що випJIивають iз

законодавством Украiни,
зобов'язань Позичалtника,

7.З.|" Надати Позикодавцю,г()чну, повну i достовiрну iнформацiю, необхiдну для
виконання .Щоговору позикиt, а також впродовж 3 (трьох) кшIендарнш( днiв п
повiдомляти Позикодавця про змiну буль-якоТ особистоТ iнформацii.
'l.З.2. 

.Що прийняття рiшення та пiдписання .Щоговору позики ознайомитися з
надання якоТ передбачено чин.ним законодавством, згiдно з Ir.п. 3.1. - 3.9. цих Правил, в
визначеному законодавством., Щоговором та цими Правилами.

7.3.3. Повiдомляти ПозикодirЕця про порушенЕя Позичальником будь-яких його зобов' ьза
цих,Щоговором позики, цро причини i термiни таких порушень, а також строки усунен

порушень.

7.З.4, Сплачувати Проценти за Г[озикою у встановлених умовil}dи.Щоговору та цих
порядку та розмiрulх, та забезпечити своечасне виконання зобов'язань вiдповiдно
.Щоговору позики.

7.З.5. У випадку простроченЕя поверноння Позики за Договором позики сплачувати в
обсязi HapaxoBaнi Проценти, Til нести вiдповiдальнiсть, передбачену.Щоговором позики.

'l.З.6. Позичалrьник несе тако;к iншi зобов'язання, визначенi ,Щоговором позики, таlабо
законодавством УкраiЪи.

7.4. Права Позичальнпка

7.4.1.,Щостроково поверЕуги Позику та сIшатити Проценти за вiдrовiдний фактичний
володiння Позикою, як частинами, так i в повному обсязi.

7.4.2. Звертатись до Позикодавця iз запитами щодо виконанЕя Зобов'язань Позичальника.

7.4.З.,Щостугry до iнформацii rryо [Iозикодавця, посJýiти, що ним надаються, та щодо укJI
виконання,Щоговору позики.
'7.4.4. Якщо Позичальник оплаlив Зобов'язання Позичальника у розмiрi бiл
передбачено ,Щоговором позиlш, - Позичальник мае право протягом 20 (двадцяти)
днiв з дня, насчдIного за дIем Taкoi переплати, звернутись до Позикодавця з запитом про

равил
умов

строк

няi

вно

нiж
них

повернення рiзницi переплати. Якщо Позичапrьник не звернувся до Позикодавця
поверненЕя переплати, Позикодавець зараховуе суму переплати в свiй дохц.

8. прогрАмА лоялъностI. пIльговr.пi пврrод. рЕстр).ктуризАцIя
8.1. Програма лояльностi е шроявом вlцчностi за спiвпрацю i заохоченЕя д.пя Позичалtьни{iв, якi
належним чином виконапи р:rнiше взятi на себе грошовi зобов'язанIIя перед Т м, без
доrryщення Заборгованостi за договорами, та може пропонувати конкретному Позичфьнику
наданшI позики з правом оплати за зниженою процентною ставкою, можливiсть отриманшI
бiльшоТ суi{и позики, тощо, а також е засобом взаемопорозумiнЕя з Позичаltьниками у спiрних,
суперечливих ситуацiях, що можугь виникати вiдносно укJIаденЕя та виконання договорiв.
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8.2. Програма лояльностi не несе зобов'язуючого дш Позикодавця характеру згiдно цих Правил,
.ЩОГОВОРУ та чинного законодавства, i е проявом власноi iнiцiативи та демонстрацiею поваги до
СПОЖИВачiв. .Щета.тrьнi yMoBlr Програми лояпьностi встановлюються окремим документом для
сrryжбового використання Товар.иством. При цьому, Товариство залишае за собою право
вiдмовити в застосуваннi Проlрами лояльностi, окремих чи ycix ii положень, у правовiдно(инах з
будь-яким Позичаlrьником.

8.3. ЧастИною ПроГрамИ лоял,ьносТi е АкцiйНi умови, у томУ числi умови за.Щоговором позики,
укIIадениМ конкретнИм По:зltчшrьником з Товариством вперше, якi можуть пропонуватися
Товариством з метою BcTaHoBJIeHHrI та поглиблення довiри до Товариства.

8.4. Якщо пiд час дii особли]}их умов виконаншI .Щоговору, встановлених для Позичал
paмKilx Програми лояльностi (у т.ч. право сIUIати Процентiв акцiйни,х), Позичальник ить
взятi на себе договiрнi зобов'язання, TaKi особливi умови виконаннrI .Щоговору

порядку;

кав

сиJIу,
,ком в
ваних

ня
таlчи

таз
iодУ.

ycix

ЩО ОЗНаЧа€, ЩО HapaxoBaнi згjiдно умов.Щоговору Проценти пiдlягають сплатi Позичал
ПОВНОМУ Об'емi за весь перiсlд дii flоговору згiдно умов ,Щоговору i незагlежно вiд
особливих умов Програми л()яльностi.

8.5. В paмKarx Програми лоя.пьностi Товариство зtlлиша€ за собою прав0
частково чи повнiстю) розмilэ нарахованих Процентiв в односторонньому

зменшити (

право стосуеться викJIючн() Процентiв, та не розповсюд}qrеться Еа суму
позичаlrьником Позики.

8.6. Пiльговий перiод погашення Заборгованостi, передбачений цими Правилами, е
Програми лояльностi та rrсlкликаний сприяти повному виконанню Позичальником своlх
зобов'язань згiдно .Щоговору на прийнятних дтя CTopiH yмoBilx у випадку
ПОЗичапrьником виконtlння iiсrго Зобов'язань (неповернння Позики повнiстю чи
несппати Прочентiв повнiстю чи частково у встановленi,Щоговором позики строки). Пi
ПеРiод погашенЕя Заборгованостi набувае чинностi автоматично, за умови повноТ
ПОЗичаllьником в будъ-який м,омент протягом Строку Позики (у TolrTy числi протягом пi
ПеРiОдУ), нарil(ованих Процентiв за вiдповiдний фактичний перiод користування Позикою.

8.7. TepMiH дiТ Пiльгового перiоду погашеншI Заборгованостi вiдраховуеться з
моменту останньоi повноi опл:ати нарахованих Процентiв за користуваЕня позикою (на
датУ протягом Строку Пс,з,ллки або пiсля його закiнчення) та тривае протягом
аНалОгiчного строку Позиlоl. Пр" цьо}ry допускасться продовженЕя Пiльгового
погашення Заборгованостi за умови оплати нарахованих Процентiв на буль-яку дату
Пiльгового перiоду погаше.н]lя Заборгованостi на умовах, передбачених цим
МожJIивим врахуванням зверн(энь IIозичалlьника Bi;lHocнo тривttлостi надання Пiльгового

8.8. Пiд час дii Пiльгового перiоду погашенtul Заборгованостi зберiгаються положен
iстотних умов,Щоговору, в т.чt. щодо HapaxyBaHIuI та розмiру процентiв на Позику (за
Випадку, коли згiдно умов ,Щоговору застосовуваJIися Проценти акцiйнi на Позику за.Що

укIIаденим конкретним Позичlшrьником з Товариством вперше).

8.9. У випадку, коли згiдно р{ов .Щоговору застосовувtlлися Проценти акцiйнi за .Що

УкJIаденим конкретним Позичаlrьником з Товарис,гвом вперше, протя,гом дii Пiльгового
погашеЕIIя Заборгованостi по ,Щоговору позики нараховуються Проценти на позику (
процентна ставка), при цьоI!гу зберiгаються iншi icToTHi умови,Щоговору.

8.10. Протягом Пiльгового перiоду погашення Заборгованостi Проценти на Прострочену
не застосовуються.

8.11. У випадку, якщо розраrований вiдповiдно до п. 8.7. цiеi cTaTTi Пiльговий перiод по
Заборгованостi сплив (чи не настав), Позича.гrьнику нараховуються Проценти на
позику, вiдповiдно до уil{ов f(о,говору позики.

8.12. Щогryскаеться узгодженItя з ПозичЕtльником iндивiдуаrrьного графiку
погашення Заборгованостi, яrиЙ може бри оформлений, в тому числi, на сайтi То
допомогою вiдповiдного cepBicy.

|4

ику

та
за



8.13. Реструкryризацiя Пози,ки неможJIива, якщо Товариство вже вiдсryпило права вимоги за

.Щоговором позики третiй oc<fii, або звернулось в суд для примусового стягнення заборгованостi
з Позичальника.

9. ОБРОБКА ТА l}z\XИCT ПЕРСОНАЛЪНИХ ШШD( ТОВАРИСТВОМ
9.1. Пiдставами дJи обробки персональних даних суб'екта персонiLльних даних е здiйснення
заходiв, що передують укJIаденню правочину за iнiфативою суб'екта персональних даних (п.3 ч.
1 ст. 11 Закону УкраiЪи кПрtl ,захист персонirльних данихD, та згода суб'екта персонalJIьних даних
на обробку його персональних даних. Згода суб'екга персональних даних надаеться вiдпЬвiдно
до положень ст. 2 Закону }Iqpаiни пПро захист персон:шьних даних> пiд час реестflацii в
iнформацiйно-телекоrчгунiкацiiiнiй системi Позикодавця IIlJuIxoM обрання чек-боксу.rро ,флчr*
дозволу на обробку Його персонtlльних даних. Згода Заявника/Позич.лJIьника нада€ться
безстроково.

9.2. Су6'ект персон:лJIьних дiаних, надаючи iдентифiкуlочу персональну iнформаuiю, пlредае
Товариству своТ персон.лльнi данi, якi Товариство охороняе, та якi обробляе вiдповiдно до вимог
чинного законодавства Уцраiiни. Метою обробки Товариством персональних даних с!б'екта
персонtlльних даних е оцiнка фiнансового стану Заявника, його спроможностi виконати
зобов'язання за.Щоговором пOзики, а також зtt)мст прав та iHTepeciB Позикодавця в договiрних
правовiдносинах, в тому чис.пi при укладеннi та виконаннi договорiв з позшIulльниками.

9.3. Згода Заявника/ПозичаJIьника на обробку персональних даних вкJIючае згоду на о$робку
даних щодо: прiзвища, iм'я, пlо-батьковi, cTaTi, цромадянства, дати та мiсця народження, rЕазви i
реквiзитiв документiв, що посвiдчуе особу, адреси зареестрованого мiсця проживанЕя, Фдреси
факгичного мiсця проживання, iдентифiкацiЙного номера платника подажiв, вiдомостейl щодо
освiти, сiмейного, соцiального та майнового стану, професii, доходiв, а також iнформаr{iТ, яка
стане вiдомою Товариству у зll'язку з укJIаданням таlабо виконанЕям,Щоговору позики.

9.4. Згода Заявника/ПозичiLльника на обробку його персонitльних д.lних вкJIючае в себе згрду на
збирання, реестрацiю, накопичення, зберiгаЕня, адаптування, змiну, поновлення, викориqтання,
поширення фозповсюджонIlя:, реа.пiзацiю, передачу), знеособлення, знищеннrl персональних
даних, а також на збирання Товариством додаткових персонiлльних даних з буль-яких за4онних
джерел, та дiТ щодо зaлхис:г)I тitких персон:лльних даних, на визначення на власниЙ розсул
Товариства порядку достуIц/ TpeTix осiб до персональних даних, а також на дii щодо нфлання
часткового або повного права обробки персональних даних iншими суб'ектами вiдносин (р тому
числi iноземним), пов'язаниtvtи iз персонzrльними даними, в обсязi, визначеноNry на в,щасний

розсуд Товариства, вiдповiдно до мети, сформульованоТ в законах, iнших нормативно-
актах, положеннrIх, установчII{х та iнших документах, якi реryлюють дiяльнiсть То
вiдповiдностi до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством УщраiЪи,
та цими Правилами, зокрема, €uIе не обмежуючись, виконання зобов'язання щодо iденти
та верифiкацii, решiзацii праll позикодавця, оприлюднення (повiдомлення) результатiв
Акцiях Товариства, тощо.

9.5. Згода Заявника/ПозичaллJILника вкJIючае в себе, в тому числi, згоду на доступ до своеi
кредитноi icTopii в порядк},та обсязi, передбаченому чинним законодавством Украiни, збiр,
зберiгання, використанЕя, обр,оýку, передачу та поширення до/вiУчерез Бюро кредитних iсторiй
iнформачiТ про себе (включаю,чи ilrформацiю, яка мiститься в дер}кавних реестрах та iнших базах
гryблiчного користування), у т.ч. iнформацii, що скJIадае кредитЕу iсторiю Позичальника, у
порядку, визначеному вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

9.6. У випадку простроченrя ПозичаJIьником TepMiHy здiйснення платежу за вiдповiдним
Договором, Позича.пьник погоджу()ться з тим, що Товариство з метою захисту свого поруценого
права та iHTepecy, зумовле,ного цевиконаннямlненалежним виконанням Позичальником Його
договiрних зобов'язань, мае право поширитлt/Еадати iнформашiю про Позичальника, якою
володiе, TpeTiM особам, зокреIuа:

их
,у

liкацiТ
acTi в
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суду, прокуратурi, нацiональнiй полiцiт, с.тryжбi безпеки Украihи та iншим правоохоронним

органам;

адвокатаN{, фахiвlцм в гашузi права та iншим особам, що можуть надавати правову допомоry
чи здiйснювати представництво в сулi та iнших органах влади;

. особам, що надають посJIуги з поверненшI цростроченоi (проблемноi)

фаrсторинry та/або з якими Товариством укJIадено договiр вiдсryпленЕя права вимоги
договором;

фiнансовим усташовам, банкам, бюро кредитних iсторiй;

державнiй виконlлвчi слуэкбi (державним виконавцям) та приватним виконавцям;

iншим особам, яri мопgrгь спрllяти поверненню борry Позичагrьником таlабо пеРеШ

Позича.тrьнику отриIчfувати кредитl,/позики у майбушьому.

9.'7. Згода Позичаlп,ника вкJIючае в себе згоду на укJIадення ТовариствоМ
вiдсryпленЕя прав вимоги, або iншого договору щодо розпорядження ТовариСтВОМ П и

a

a

о

про

вимоги за ,Щоговором позики (дор1"lення, факторинry, застави, тощо), з буль-якою
особою, та згодУ на передачу ТоварИствоМ персонztлЬних даних Позичальника таким TpeTlM

особам, без додаткоrrого повiдомлення Позичальника про укJIаденIя такого договору таlчи таку

передачу.

9.8. Умови згоди Заявника/позиччlльника на передачу персон.шьних даних третiй особi, iх
обробку та використllнюtr, що надана згiдно з положенЕями цього роздirту Правил та,Щоговору, не

вимiгають здiйсненIш повiдомлень про передачу персональних даних Заявника/ПозичшIьника
TpeTiM особам, згiднсl з нормами cT.213aKoHy УrЕаiЪи пПро захист персонаJIьних данию).

9.9. Укладення та виконаЕня правочину, так само як здiйснення заходiв, що пер9ДуютЬ

укJIаденню правочивtу на вимоry суб'еtста персональних даних, вiдповiдно до положень РаКОЦv
УкраiЪИ <ПрО захис|Т порсональних даних) е оIФемою пiдставою дJIя обробки персон!льних

даних. Таким чинсlм персонаlrьнi данi Заявника/Позичальника стають частиною, а ОТЖе

зберiгаються як чаOтина договiрноТ документацii протягом строку, встановленого Чинним

законодавством дrя зберiгання TaKoi документацiТ.

10. вIдIовцАльнIсть cToPIH
10.1. За невикоЕанюt або неналежне виконання своiх зобов'язань за.Щоговором позики
несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством УкраiЪи"

10.2 Неналежне, неповне викоЕаннrI або невиконанЕя умов, визначеншх змiстом,Щоговору позики
та даних Правил, е порушенням умов.Щоговору.

10.3. Позичiлльник несе вйповiдальнiсть перед Товариством за достовiрнiсть, точнiсть та повноry
iнформацiiо наданоi lГовариству.

10.4. ПозичаJIьник несе цивiльно-правову, адмiнiстративну та кримiнаJIьlry вiдповiдальнiсть
вiдповiдно до чинн|)го законодавства УIqpаiЪи за цротиправнi дiТ, направленi на пiлр{блення
таlчи спотворення i:нформацii, у тому числi використання персонtлльних даних iншоi оРоби, з

метою погодженЕя rч Ъrрrrчrня Позики.

10.5. Закiнчення строку дii Договору позики не звiльняе Сторони вiд вiдповiдапьностi за

порушення умов .Щоговору. У випадку порушення Позичальником cTpoKiB повернення I[озики,
Товариство, з метоюr зtйисту свого порушеного права, може зворЕутись до будь-яких Tpelix осiб,

що можуть сприяти погашенню Заборгованостi Позич.шьника таlабо перешкоджати подЧьшомУ
оц)иманню ним позIлк, та розкрити iM всю нмвЕу iнформачiю цро Позича.гrьника.

10.6. Позикодавець не вiдповiда€ за можливi випадки технiчного збою в електронЕих системах, в

тому числi в системах грошових перека:}iв та оплати, наслiдком яких можуть бути у томУ чиСЛi

невiдповiдностi в розрахункчD(. В таких випадках Сторони вреryльовують невiлпо{iлноСтi

lб
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шляхом обмiну iнформацiею, первинними платiжними документаlvlи, проведенням вiдповiдних
перерD(ункiв, тощо.

10.7. ПОЗиЧальник вiдповiдае перед Позикодавцем за зобов'язаннями, що виникають з умов
ЦьОгО ,Щоговору поз]iки, BciMa грошовими коштами та мйном, що йоrrry н,Lлежать на правi
ВЛаСНОСтi, У то}ry числi cyMicHoT чи частковоi, на якi може бути звернено стягЕенrrя згiдно з
чинним зzlконодавством УкраiЪи.

11. порядок вирIшЕння спорIв
l1.1. Yci спори та непорозумiння щодо укJIаданЕя, виконання, розiрвання, змiни, визнання
недiЙсним повнiстю або частково, а також з будь-яких iнших питань, що стосуються .Щоговору
позики, пiд;rягають вреryлюванню Сторонами договору IIIJIяхом переговорiв.

l1.2. Якщо Сторони не можуть дiйти згоди зi спiрних питань шJIяхом проведення переговорiв, то
такиЙ спiр вирiшуеть,ся у судовому порядку вiдповiлно до чинного законодавства Украiни.

11.3. Сторони усвiло]илюють, що в разi наrIвного простроченого борry Позичаlrьника Товариство
мас право звернугись до суду за захистом cBoik црав та iHTepeciB без попереднього направлонюI
письмовоТ вимоги до Позичальника про повернення борry.

12. 1порядок злтвЕрджЕння I доповнЕнъ до них
IIРАВИЛ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМIН

|2.I. Цi Правила затверджуються Рiшенtrям з.г{лJIьних зборiв )"rасникiв та ,Щиректором
Товариства i розмiщу,ються на Сайтi Товариства дJIя ознайомдення Bcix зацiкавлених осiб.

l2.2 Товариство мае право в односторонньому порядку вносити змiни й доповненЕя до Правил
IIIJuIxoM ix затверджеlilня у новiй редакцii.

12.3 Будь-якi змiни та доповненЕя до Правил починають дiяти з дати огryблiкування на Сайтi
Товариства Правил у новiй редакцii.

13. порядок зБI]рIгАння договорIв тА Iнших докумЕнтIв, пов,язАних з
УКЛА'.ЩННЯМ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ

l3.1. ,Щоговiр позикlл, додатковi угоди та iншi Додатки до Договору позики зберiгаються в
електронЕому вигJIядi та досryпнi ЗаявникуДIозича"rrьнику в його Особистому Кабiнетi.

13.2. Виготовлення паперових копiй елеIсгронних документiв здiйсню€ться Позикодавцем на
пiдставi вiдповiдноi письмовоi зави Позичальника пiсля отримання зЕлrIви Позичальника про
отримання паперовшl копiй електронних документiв.

13.3. Зберiгання Щоговорiв позики здiйснюеться в електроннiй формi, за допомогою спецiапьних
засобiв, що унеможJII{влюють доступ до них cTopoHHix осiб"

13.4. ,Щоговори позики, а також iншi документи, пов'язанi з укJIаденням та виконанЕям договорiв
позик, зберiгаються ]Iротягом строку, встановленого чинним законодавством для TaKoi категорiТ
документацiТ.

13.5. Спiвробiтники Товариства не мають права використовувати в особистих цiлях tlабо
передавати не уповнOваженим на те особам iнформацiю, пов'язану з укJIаденЕям та виконанIшм
.Щоговорiв iз Позичальникам.

13.6. Спiвробiтники Товариства несуть вiдповiдальнiсть за ненаJIежне використання та
зберiгання засобiв заJшсту iнформацii вiдповiдно до чинного законодавства Украihи.

13.7. Спiвробiтники Товариства мають обов'язки щодо нерозголошення комерчiйноТ таемницi
Товариства, що вOтановлюеться IIIJIяхом пiдписання спiвробiтником зобов'язання про
нерозголошення вiдомостей, що скJIадають комерцiйну таемницю Товариства.

13.8. Щокуt,tенти, що становJIять комерцiйЕу таемницю мають обмежений досryп.
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13.9. Пiд комерчiйн()ю таемницею Товариства розумiються вiдомостi, пов'язанi з iнформацiею
ПРО фiнансовi посJцlти, }провлiннямо фiнансапли та iншою дiяльнiстю Товариства, якi не €

державною таемницею, розголошенЕя (передiача, витiк тощо) яких може завдати шкоди
iHTepecaM Товариств:t.

13.10. За ненаrrежне виконання своiх обов'язкiв вiдповiдальнi посадовi особи Товариство, до
посадових обов'язкiв яких наJIежить безпосередня робота з Заявниками/ПозичаJIьниками,

укJIадання та виконllння ,Щоговорiв позики, несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з
кодексом законiв Ущраihи про працю.

14.IHшI умови
I4.I. Логiн особис,того кабiнету та Пароль Особистого ,кабiнеry Змвника/ПозичаJIьника
пiдтверджуе викJIюч}Iе особисте авторство Заявника/Позичальника.

|4.2. Yci документи в елекгронному вигляlдi, якими обмiнюються Сторони, пiдписанi
Позичапrьником за допомогою Логiну та Паролю Позичальника, елекгронним пiдписом
однор.вовим iдентилРiкатором, в порядку iнфtэрмацiйно-техн,iчноi взаемодii та електронного

документообiry, маl)ть таку саму юридичну силу, що i пiдписанi власнор}чним пiдписом
Позичальника примiрники таких документiв у пaлперовiй формi, у зв'язку з чим створю€ дlul
Еього TaKi ж правовi :}обов'язання та наслiдки.

14.3. Сторони.Щогов()ру позики узгодили, що наданi Позичаrrьником при реестрацiТ Особистогго
кабiнеry засоби зв'я:зку е чинними до MoMeHTlll ix замiни в Особистому кабiнетi. При цьому
письмова кореспондсlнцiя на iм'я Позичапьника ]направJIяеться на поштову алресу, зtвначену ним
в Особистому кабiне,гi та вважасться вiдправленою наJIежним чином.

14.4. Форми та змiст .Щоговору позики, додаr:кiв, та iнших документiв в електроннiй формi
визначаються Товар,иством у встановленому ним порядку, (] оригiналами i мають однакову
юридичну сиJIу з документами у паперовiй формi.

14.5.,Щодатком до цих Правил е Примiрний договiр Позики.

14.6. У передбачени.к чинним законодавством I}ипадках Товариство здiйснюе iдентифiкацiю та
верифiкачiю Заявниlса/Позичапьника у вiдповillностi з Законом Украiни <Про запобiгання та
протидiю легалiзацil (вiдмиванню) доходiв, lодержаних злочинним шJIяхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищеншI) та правил фiнансового
монiторинry.

l4.7. Товариство не сплачуе за рахунок Позичальника нiяких податкiв i зборiв в результатi
отимання ним позики. Iнформацiю про под(атковий режим сплати Процентiв таlабо про
наявнiсть державни}l, субсидiй, на якi Заявник1[Iозичальник мае право, BiH може одержати у
компетентних держа]вних органiв таlабо звернув]шись до Товариства.

l4.8. У випадку змiн,lа будь-яких даних i реквiзи,гiв, якими обмiнюються Заявник/Позичальник та
Товариство, у тому числi даних, що за:}наченi в l]оговорi позики, Сторони зобов'язанi повiдомити
одна одну IIIJIяхом IIаправленЕя електронного або письмового повiдомленЕя через Особистий
кабiнет або поштою ]t триденний TepMiH з дня виникненЕя таких змiн"
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