Публічнапропозиція(Договір оферти)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ»
на укладення договору про наданняфінансового кредиту
1.
Загальніположення
1.1. Договір про надання фінансового кредиту, який укладається між ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ»(надалі – «Товариство») та клієнтом,
складається із цієї публічноїпропозиціїоферти та індивідуальної частини договору.
1.2.
Даний
Договірофертирегламентуєнадання
та
обслуговуванняТовариствомфінансового кредитута у розумінні частини четвертої статті 11
Закону України «Про електронну комерцію» є публічною пропозицією Товариства клієнтам
укласти договір про надання фінансової послуги на запропонованих умовах (далі – Публічна
пропозиція).
1.3. Всі терміни, що використовуються у договорі про надання фінансового кредиту,
вживаються у значеннях Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про електронну
комерцію», та інших нормативно-правових актів, що визначають організаційно-правові засади
надання фінансових послуг.
1.4. Клієнт, виконуючи дії передбачені даною офертою, зокрема шляхом подання
заявки на сайті Товариства за адресою: www.gofingo.com.ua (далі – «Сайт Товариства»),
виражає свій намір отримати фінансовий кредит (далі – «Кредит») та акцептує пропозицію
(оферту) Товариства, приєднуючись до договору в цілому в відповідності до вимог статті 634
Цивільного Кодексу України.
1.5.ПублічнапропозиціяТовариствавступає в силу з датиїїофіційногоопублікування і діє
до датиоприлюдненняПропозиції в новійредакції.
2. Порядок укладання договору та наданняфінансового кредиту.
2.1.Клієнтздійснює оформлення кредиту шляхомзаповнення Заявки на отримання
кредиту на СайтіТовариства, обов'язкововказуючивсідані, зазначені в заявці як обов'язкові для
заповнення.
2.2. Клієнтобираєперсональнийлогін і пароль для входу в Особистий Кабінет. При
підписаннідокументів на телефонний номер Клієнта, направляєтьсяповідомлення з
одноразовимідентифікатором у вигляді коду, якийКлієнтзобов'язаний ввести на веб-сторінці
(далі
–
«електроннийпідписодноразовимідентифікатором»).
Електроннийпідписодноразовимідентифікатором як аналог власноручного підпису є
підтвердженням особи Клієнта.
2.3. Сторонидомовилися, щовсідокументищодонадання Кредиту підписуютьсяКлієнтом
з використаннямелектронногопідписуодноразовимідентифікатором.
2.4. У заявці Клієнт зобов'язаний вказати повні, точні і достовірні особисті дані, які
необхідні для прийняття Товариством рішення про надання кредиту.
2.5.Заповнюючи
Заявку,
Клієнтдає
свою
згоду
на
передачу
Товариствусвоїхперсональнихданих та їхобробкуз метою оцінкифінансового стан і
йогоздатностівиконатизобов'язання за договором.
2.6.Товариствомає право зателефонуватиКлієнту за телефонним номером, вказаним в
заявці, як для підтвердженняповноти, точності, достовірностізазначеної в заявціінформації, так
і для отриманняіншихвідомостей, якінеобхідні для прийняттярішення про надання кредиту.
2.7.Товариствомає право додаткововимагативідКлієнтанаданняналежним чином
завіренихкопійдокументів, якіТовариствовизнаєнеобхідними для прийняттярішення про
надання кредиту.
2.8.Клієнт дає свою згоду на те, щоТовариствомає право звертатися за інформацією про
фінансовий стан заявника до третіхосіб, якіпов'язані з Клієнтомділовими, професійними,
особистими, сімейнимиабоіншимивідносинами, яка необхідна для прийняттярішення про
надання кредиту.

2.9.
На
підставіданих,
зазначених
у
заявці,
інформаційна
система
Товаристваздійснюєреєстраціюзаявника на СайтіТовариства і формуєОсобистийкабінет
Клієнта.
2.10.З метою впевненості, щоКлієнт євласникомвказаноїбанківськоїплатіжноїкарти,
Товариствомає право здійснитиверифікаціюзазначеноїкарти.
Для цього в автоматичному режимі на банківськомукартковомурахунку
Клієнтаблокуєтьсявипадкова сума до 3 (трьох) гривень, точне значення якої Клієнту необхідно
вказатиу відповідномуполі на СайтіТовариства.
Післязавершенняпроцедуриверифікаціїпротягом2(двох) годин в автоматичному
режимівідбуваєтьсярозблокуваннявищезазначеноїсуми.
2.11.Рішення
про
надання
кредиту
приймаєтьсяТовариством
на
підставіавтоматизованоїданихзаявника.
2.12.Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не приймає на себе
зобов'язаннянадатикредит.
2.13.Товариствопротягом1робочогоднів з датиотримання Заявки приймаєрішення про
надання кредиту або про відмову в наданні кредиту. При чому Товариство не зобов'язання
мотивувати причини відмови у видачі креиту.
2.14.ТовариствоінформуєКлієнта про прийнятерішення про видачу кредиту через смсповідомлення на телефонний номер Клієнта, а такожвідповіднаінформація зазначається в
Особистому Кабінеті.
2.15. За затримкунадходженняповідомлення про прийнятерішення, викликане
проблемами
в
роботіелектронних
та/аботелефонних
служб
і
сервісів,
Товариствовідповідальності не несе.
2.16.У разіприйняттярішення про надання кредиту Клієнт ознайомлюєтьсяз
індивідуальною частиною договору пронаданняфінансового кредиту в Особистому Кабінеті.
2.17.У разі згоди із запропонованими умовами кредитування, Клієнт підписує
індивідуальну частину договору за допомогою отриманого одноразового ідентифікатора.
2.18.Товариство не пізніше2робочихднів з датипідписання договору Сторонами надає
кредит шляхом безготівковогоперерахуваннясуми кредиту на банківськукарткуКлієнта,
зазначенуКлієнтом в заявці.
3. Порядок нарахування
механізмповернення кредиту

процентів

за

користування

кредитом

та

3.1. За користування кредитом КлієнтвиплачуєТовариствупроценти, які погоджуються
Сторонами в індивідуальній частиі договору про наданняфінансового кредиту. Обчислення
строку користування кредитом та нарахуванняпроцентів за цим Договором здійснюється за
фактичнукількістькалендарнихднівкористування
кредитом.
При
цьомупроценти
за
користування кредитом нараховуються з першого дня перерахуваннясуми кредиту Клієнту
(перерахуваннягрошовихкоштів
на
банківськукарткуКлієнта)
до
дня
повногопогашеннязаборгованості
за
кредитом
(зарахуваннягрошовихкоштів
на
поточнийрахунокТовариства) включно.
3.2. Сума кредиту, нараховані, але несплачені проценти за користування кредитом
складаютьЗаборгованість
за
договором.
Заборгованістьпідлягаєсплаті
шляхом
безготівковогоперерахуваннякоштів
в
розмірісумизаборгованості
на
поточнийрахунокТовариствав строк, встановлений договором.
3.3.Графікрозрахунківміститьрозрахунокзаборгованості (в тому числісуми кредиту і
процентів за користування кредитом) та щодняоновлюється в ОсобистомуКабінетіКлієнта.
3.4.Клієнтзобов'язанийсплатитиЗаборгованість будь-якимдоступнимйому способом,
зазначеним
на
сайтіТовариства.
При
цьомуКлієнтсамостійнооплачуєпослугифінансовогопосередника,
здійснюєперерахуваннягрошовихкоштів, відповідно до тарифівостаннього.
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3.5. При оформленніплатіжнихдокументів для сплатизаборгованостіКлієнт в графі
«призначення платежу» вказує: номер і дату укладення договору, прізвище, ім'я, по батькові,
ідентифікаційний номер.
3.6. У разі, якщоКлієнт не вказавабонекоректнозаповнив графу «призначення платежу»,
Товариствомає право не прийнятиплатіж у зв'язку з неможливістюідентифікації договору, за
якимвідбуваєтьсясплатазаборгованості.
3.7. У разінастаннявипадку, передбаченого п. 3.6цих Правил, Клієнтпротягом 3 днівмає
право звернутися до Товариства шляхом надсиланняелектронногоповідомлення в
довільнійформі з обов'язковимзазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу
(при банківськомупереказі - найменування банку та відділення, місцезнаходженнявідділення).
У теміелектронногоповідомленняКлієнтобов'язковозазначає: номер і дату укладення
договору, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер.
3.8. Датою повернення кредиту, так само як і датою сплатизаборгованості, вважається
дата зарахуваннягрошовихкоштів на поточнийрахунокТовариства.
3.9.Клієнтмає право достроковоповернути кредит і сплатитипроценти за користування
кредитом.
Надходження
на
рахуноккредитодавцягрошовихкоштіввідКлієнта
в
достатньомуобсязі для сплатизаборгованості є належнимвиконаннямзобов'язанняКлієнта за
договором. В такому випадкудоговірприпиняє свою дію з датизарахуваннякоштів на
поточнийрахунокТовраиства.
3.10. У разі, якщоТовариство при достроковомуповерненні кредиту не
отрималодостатню суму коштів для погашеннязаборгованості в повномуобсязі за період
фактичного користування кредитом, договірпродовжує свою дію на ранішепогодженихумовах.
При
цьомупіслязарахуваннягрошовихкоштів
на
поточнийрахунокТовариства,
графікрозрахунків автоматично коригується в частинівизначеннязалишкусуми кредиту і
процентів за користування кредитом.
3.11. Товариствозалишає за собою право здійснитибезспірнесписаннякоштів з
банківськогорахункуПозичальника для повногопогашеннязаборгованості.
3.12. У разібезготівковогоперерахуваннягрошовихкоштіввсіфінансовіризики, пов'язані
з затримкою в надходженнікоштів на поточнийрахунокТовариства, несеКлієнт.
3.13.Всіплатежі і розрахунки, зазначені в цих Правилах і в Договорі, здійснюються
шляхом безготівковогоперерахуваннякоштів на зазначені в договорібанківськірахунки в
національнійгрошовійодиниціУкраїни - гривні.
3.14.Максимальна сума кредиту, а також максимальний строк надання кредиту
залежитьвід того, в який раз Клієнтотримуєкредит у Товариства, а саме:
Звернення

Строк

Сума кредиту

Перше

Від 1 го дня 15-тиднів

Від 500 до 2500 гривень

Друге

Від 1 го дня 30-ти днів

Від 500 до 4500 гривень

Третє і більше Від 1 го дня 30-ти днів

Від 500 до 7000 гривень

3.15. Строк надання кредиту не можеперевищувати 30 календарнихднів.
4. Продовження строку користування кредитом (пролонгація
4.1.Клієнтмає право подовжити (пролонгувати) строкповернення кредиту. Для
цьоговінзобов'язаний у повномуобсязісплатитинараховані на дату пролонгаціїпроценти за
користування кредитом та пеню/штраф у разі наявності.
Дляпролонгаціїстроку надання кредиту, Товариствоукладає з Клієнтомдодаткову угоду,
проект якої розміщується для ознайомлення та підписання в Особистому Кабінеті Клієнта.
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4.2. Клієнт самостійно обирає бажаний строк продовження користування кредитом за
допомогою програмного сервісу.Крім того, в Особистому Кабінеті розміщується сервіс для
приймання платежів.
Клієнт підписує додаткову угоду шляхом накладанням електронного підпису
одноразовим ідентифікатором.
4.3.ПісляприйняттярішенняТовариством про пролонгаціюстроку надання кредиту,
автоматично коригуєтьсяграфікрозрахунків.
4.4. Пролонгувати (продовжувати) строк дії Договору можна необмежену кількість
разів.
5. Реструктуризація договору
5.1. У разі, якщоКлієнт прострочив поверненнякредиту та/або сплатунарахованих
процентів, абопередбачаєнеможливістьсвоєчасного виконаннязобов'язань за укладеним
договором, вінмає право звернутися до Товариства з обґрунтованим запитом про
реструктуризаціюзаборгованості за кредитом (в тому числі, і щодо оплати процентів).
5.2.
ПіслярозглядузапитуКлієнта
про
реструктуризацію,
Товариствоприймаєрішеннянадаватиреструктуризаціюзаборгованостічивідмовити у ній.
5.3. У разіприйняттяТовариствомрішення про реструктуризаціюзаборгованості за
кредитом (в тому числі і щодо оплати процентів), Товариство розміщує в Особистому Кабінету
проект
додаткової
угоди
про
реструктуризаціюзаборгованості
з
зазначеннямтермінуреструктуризаціїзаборгованості і оновленийГрафікплатежів.
5.4. ЯкщоКлієнтзгоденіззапропонованимиТовариствомумовами по реструктуризації,
Сторониукладаютьвідповіднудодаткову угоду до Договору, яка підписуєтьсяКлієнтом за
допомогою електронногопідписуодноразовимідентифікатором
5.5. Кредитодавецьмає право відмовитиКлієнту в реструктуризаціїзаборгованості за
Кредитом без обґрунтування причин такої відмови.
6. Відповідальністьсторін
6.1.Сторонинесутьвідповідальність за порушення умов договору відповідно до чинного
законодавстваУкраїни.
6.2.Порушенням
умов
договору
є
йогоневиконанняабоненалежневиконання,
тобтовиконання з порушенням умов, визначенихзмістом договору.
6.3. У разісмертіКлієнта, що настала до закінченнястроку дії договору, усі права та
обов'язки
за
цим
Договором
переходять
до
йогоспадкоємцівупорядку,
визначеномучиннимзаконодавствомУкраїни.
6.4.Закінченнястроку дії договору не звільняєСторонивідвідповідальності за порушення
умов, яке мало місцепід час дії договору.
6.5. У разіпорушенняКлієнтомстрокуповернення кредиту Товариствомає право:

звернутися в колекторськукомпанію для стягненнязаборгованості;

звернутисядосуду за захистомсвоїхзаконних прав та інтересів в порядку,
встановленому чинним законодавством;

без згодиКлієнтапередатитретім особам свої права шляхом укладення договору
передачі прав вимоги;

передатиінформацію проКлієнтадо Бюро кредитнихісторій, перелік яких
зазначено на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послугwww.nfp.gov.ua.
7. Внесеннязмін і доповнень
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7.1.Ця Публічна пропозиція (оферта)затверджуються директором Товариства і
розміщуються на СайтіТовариства для ознайомленнявсіхзацікавленихосіб. Товариствомає
право в односторонньому порядку вноситизміни та доповненнядо неї.
7.2. Будь-якізміни і доповненнядоПублічної пропозиціїпоширюються на всіхосіб,
якіуклалидоговір з дативнесеннязмін та доповнень доПублічної пропозиції.
8. Заключніположення
8.1.Форми Заявок, договорів та іншихдокументів в електроннійформізатверджуються
Товариством в установленому ним порядку і інтегруються в інформаційну систему Товариства.
8.2.Створені в інформаційнійсистеміТовариства Заявки, договори та іншідокументи в
електроннійформі є оригіналами і маютьоднаковуюридичну силу з документами у
паперовійформі.
8.3.Всіінформаційніповідомлення і листиТовариство направляєКлієнту шляхом
направленняелектроннихповідомленьвОсобистомукабінеті.
8.4. Клієнтпідтверджує, що до укладення кредитного договору він:
1.
ознайомленийзісвоїми правами згіднозі ст. 8 Закону України «Про
захистперсональнихданих»;
2.
ознайомлений та усвідомлює те, що на правовідносини за договором про
наданняфінансового
кредиту
не
розповсюджуєтьсядія
Закону
України
«Про
споживчекредитування»;
3.
дав
згоду,
усвідомлюючийогоправовінаслідки,
на
використанняелектронногопідписуодноразовимідентифікатором як власноручногопідпису;
4.
дав згоду на передачу Товариствусвоїхперсональнихданих та їхобробку з метою
оцінкифінансового стану Клієнта та йогоздатностівиконатисвоїзобов'язання за Договором. Дана
згодаКлієнта єнеобмеженою в часі, безумовною і безвідкличною;
5.
ознайомлений з положеннями Закону України «Про електроннукомерцію» і
розуміє, щоцейДоговіррегулюється в тому числі таким Законом;
6.
дав
згоду
на
те,
що
в
разіневиконанняабоненалежноговиконаннязобов'язаньКлієнта на підставіцього Договору
Товариствомає право передатиперсональніданіКлієнтатретім особам для захистусвоїхзаконних
прав та інтересів, стягненнязаборгованості за Договором, збитків;
7.
дав
згодуТовариству
на
власнийрозсудостаннього
і
необмеженукількістьразівнаправляти/повідомлятиінформацію
з
питаннявиконання/неналежноговиконанняКлієнтом
умов
кредитного
договору,
іншуінформацію та повідомлення, передбаченідоговором, інформацію (рекламу) про фінансові
послуги Товариства, будь-якимизасобамизв'язку, наданимиКлієнтом, абоякі стали
відомимиТовариствоміншим способом. При цьому Клієнт звільняє Товариство від
відповідальності, пов'язаної з тим, що отримана таким способом інформація стане доступною
третім особам, і від відповідальності за відшкодування збитків, пов'язаних з розкриттям
інформації по даному Договору.
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