ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» надає наступну додаткову
інформацію щодо процедури укладення договорів позик:

Укладення Договору здійснюється в Інформаційно-телекомунікаційній системи
Товариства шляхом проходження наступних обов’язкових етапів:
1 етап
Вибір Споживачем фінансової послуги за доступними параметрами (головна сторінка
на Сайті Товариства);
2 етап
Ідентифікація Споживача шляхом надання Товариству інформації та персональних
даних, які необхідні для верифікації та укладення правочину, у тому числі щодо
технічних засобів ідентифікації позичальника (сторінка в Інформаційнотелекомунікаційній системі, що містить поля, які Заявник заповнює самостійно і несе
відповідальність за повноту, точність і достовірність наданих ним даних);
Заявник має можливість змінювати зміст наданої ним інформації, яка відповідно
Верифікується, до моменту прийняття Оферти.
Товариство залишає за собою право зателефонувати Заявнику за наданим ним
телефонним номером, для підтвердження повноти, точності та достовірності
інформації, що була ним зазначена, а також для отримання інших відомостей від
Заявника, у тому числі належним чином завірених копій документів, які Товариство
вважає необхідними для Верифікації і прийняття рішення щодо укладення Договору.
Результатом цього етапу є створення Особистого кабінету – розділу на сайті
Позикодавця, який є частиною облікової та реєструючої системи Товариства, до якого
цій особі тимчасово надається цілодобовий захищений доступ. Заявник користується
в наступному створеним Особистим кабінетом без обмеження кількості разів, у тому
числі для укладення договорів з Товариством.
3 етап
Розміщення Оферти у вигляді інформації та згенерованого за обраними Заявником
параметрами змісту Договору позики із істотними умовами і реквізитами, що
передбачені законодавством, та надання її Заявнику для вивчення і прийняття
рішення.
Оферта включає перенаправлення (відсилання) до Правил надання грошових коштів
у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (далі – Правила), до яких Заявнику надається
безперешкодний доступ, у тому числі шляхом переходу по відповідному зовнішньому
відсиланню.
Оферта включає перенаправлення (відсилання) до передбаченої Правилами
інформації та документів про Товариство та послуги, які ним надаються (сторінка на
Сайті Товариства, на якій розміщена відповідна інформація та документи для
ознайомлення), до яких Заявнику надається безперешкодний доступ, у тому числі
шляхом переходу по відповідному зовнішньому відсиланню.

Розміщення Оферти виражає намір Товариства вважати себе зобов’язаним у разі її
прийняття відносно погодженого таким чином Договору без можливості зміни його
змісту.
Заявнику надається можливість та час для вивчення Оферти.
Заявнику надається можливість обрати варіант згоди прийняти пропозицію укласти
Договір (Оферту) або відмовитися від цієї Оферти.
4 етап
Наступним етапом є прийняття Заявником Оферти.
Для укладення Договору підписанням електронного повідомлення Заявнику
надсилається на надану ним адресу електронної пошти згенерований Одноразовий
ідентифікатор (з адресою відсилання на сторінку електронного повідомлення), який
може бути використаний для підписання лише розміщеної в цьому розділі Оферти
шляхом підписання і надсилання електронного повідомлення про прийняття
(акцепт) цієї пропозиції.
Прийняття Заявником Оферти (Акцепт) та підписання ним Електронного договору
здійснюється шляхом надсилання електронного повідомлення, в електронній формі,
про прийняття (акцепт) пропозиції, яка розміщена в цьому розділі.
Електронне повідомлення містить підтвердження відповідності та актуальності
наданих Заявником даних та інформації, підтвердження вивчення та повне і
безумовне прийняття умов оферти, істотних умов правочину, підтвердження згоди
використовувати Одноразовий ідентифікатор в якості особистого підпису
Електронного договору, а також чек-бокс підпису Одноразовим ідентифікатором.
Підписанням Електронного договору Одноразовим ідентифікатором Заявник
засвідчує, що його акцепт є повним та безумовним, тобто що він погоджується з усіма
без виключення умовами Оферти.
Після підписання Заявником Електронного договору формується Одноразовий
ідентифікатор підпису Товариства, який є результатом обробки даних, наданих
Заявником (Верифікації), та послідовності підтвердження погодження усіх етапів
укладення Електронного договору в Інформаційно-телекомунікаційній системі.
Сформовані таким чином підписи накладаються на Електронний договір.
Результат укладення
Позикодавця

Договору

в

інформаційно-телекомунікаційній

системі

Договір зберігається в електорнному вигляді в Особистому кабінеті Позичальника;
На підтвердження вчинення електронного правочину Товариство направляє
Позичальнику на електронну пошту Електронний договір в візуальній формі.
Виготовлення паперових копій електронних документів здійснюється Позикодавцем
на підставі відповідної письмової заяви Позичальника після отримання заяви
Позичальника про отримання паперових копій електронних документів.
Перехід до кожного наступного етапу укладення Електронного договору є
результатом успішного проходження (заповнення, підтвердження, погодження,
підписання) попереднього етапу, та жоден з етапів не може бути проігнорований. При

цьому Споживач підтверджує розуміння наданої йому інформації та несе особисту
відповідальність за свою уважність та повноту ознайомлення з наданою йому
інформацією, у тому числі в переходах за зовнішніми відсиланнями. Заявник несе
повну відповідальність за свої дії та рішення при проходженні усіх етапів укладення
Договору.
Заявник несе повну відповідальність за свої дії в інформаційно-телекомунікаційній
системі. У випадку, якщо Заявник повідомляє Товариство про помилково відправлене
прийняття пропозиції укласти електронний договір, відповідні зміни вносяться з
огляду на їх вплив на стан виконання договірних зобов’язань сторонами.
При укладенні кожного наступного договору проходження етапу ідентифікація
Споживача шляхом надання Товариству інформації та персональних даних
здійснюється у вигляді актуалізації (підтвердження правильності чи зміни)
Заявником раніше наданої ним інформації.

