Індивідуальна частина договору
про надання фінансового кредиту № _________
м. Київ
__.__.20__
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ», код ЄДРПОУ
42059219; місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1А, (далі – «Товариство»), в особі
Директора Іващенко Ірини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_____________________________________, паспортні дані: серія ___ № ___________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, (далі – «Клієнт»), з другої
сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цю індивідуальну частину договору про надання
грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (далі – «Договір») про
наступне.


1. Предмет та строк дії Договору

1.1. Товариство надає Клієнту фінансовий кредит в розмірі {{_____}} грн. 00 коп. на умовах
строковості, зворотності, платності (далі – кредит), а Клієнт зобов'язується повернути кредит та
сплатити проценти за користування кредитом в порядку та на умовах, визначених цим
Договором.
1.2. Кредит надається строком на ___ днів, тобто до _______. Строк дії Договору починається з
моменту його укладення відповідно до вимог Закону України «Про електронну комерцію».
1.3. За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству __% (процентів) річних від суми
кредиту в розрахунку __% (процентів) на добу. Тип процентної ставки – фіксована.
1.4. Кредит надається Клієнту в безготівковій формі у національній валюті на реквізити
платіжної банківської картки, вказаної Клієнтом.
1.5. Невід'ємною частиною цього Договору є Публічна пропозиція (оферта) Товариства на
укладення договору про надання фінансового кредиту за допомогою електронних засобів, яка
розміщена на сайті Товариства https://www.gofingo.com.ua/.
1.6. Клієнт підтверджує, що усвідомлює, що на правовідносини за цим Договором не
розповсюджується дія Закону України «Про споживче кредитування».


2. Порядок нарахування процентів та сплати заборгованості за Договором

2.1. Сторони домовилися, що повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом
здійснюватимуться згідно з Графіком розрахунків, який є невід’ємною частиною цього
Договору.
2.2. Сума кредиту, проценти за користування кредитом, нараховані штраф та/або пеня (у разі
наявності) складають заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом
безготівкового перерахування коштів у розмірі суми заборгованості на поточний рахунок
Товариства у строк, встановлений Договором.
2.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором
здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому
проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з першого дня
надання кредиту Клієнту (перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний
Клієнтом) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування грошових коштів
на поточний рахунок Товариство) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на
залишок заборгованості за кредитом.
2.4. При надходженні до Товариства коштів для виконання зобов'язань Клієнта Товариство
направляє такі кошти на погашення заборгованості в наступній послідовності:




1)у першу чергу сплачуються проценти за користування кредитом;
2)у другу чергу здійснюється повернення суми кредиту.



3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Товариство має право:
3.1.1. Вимагати від Клієнта повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом
в повному обсязі, а також виконання всіх інших зобов'язань за цим Договором і додатками до
нього.
3.1.2. В односторонньому порядку розірвати Договір і вимагати від Клієнта дострокового
здійснення передбачених в Договорі платежів в наступних випадках:
 - клієнт надав Товариству недостовірну інформацію при укладенні цього Договору;
 - відкриття провадження судом у справах з майновими вимогами до Клієнта, враховуючи
подачу зустрічних позовів до Клієнта, а також відкриття виконавчого провадження з
майновими вимогами до Клієнта, виявлення інших боргів або грошових зобов'язань
Клієнта.
 - внесення інформації про Клієнта до бюро кредитних історій як негативного
позичальника.
3.1.3. Стягнути заборгованість за даним Договором в примусовому порядку відповідно до
чинного законодавства України. Товариство залишає за собою право здійснити безспірне
списання коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення заборгованості в
разі виникнення простроченої заборгованості.
3.1.4. Без згоди Клієнта поступитися своїм правом вимоги за даним Договором третій особі, в
зв'язку, з чим відбудеться заміна сторони – Кредитодавця за цим Договором.
3.2. Товариство зобов'язується:
3.2.1. Надавати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до
якої передбачено законодавством України (ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»).
3.2.2. Прийняти від Клієнта виконання зобов'язання за цим Договором (в тому числі дострокове)
як частинами, так і в повному обсязі.
3.2.3. Повідомляти Клієнту про зміну даних Товариства, зазначених в розділі 7 цього Договору
не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін шляхом надсилання
відповідного повідомлення на електронну пошту Клієнта та/або смс-повідомлення.
3.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
3.3. Клієнт має право:
3.3.1. Достроково повернути Кредит в повному обсязі, або частково, сплативши проценти за
строк фактичного користування кредитом
3.3.2. Отримувати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до
якої передбачено законодавством України (ст. 12. ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»);
3.3.3. Продовжити строк надання кредиту, оплативши не пізніше останнього дня терміну
повернення Кредиту, зазначеного в Графіку розрахунків, в повному обсязі нараховані проценти
по кредиту.
3.3.4. Інші права, передбачені цим Договором.
3.4. Клієнт зобов'язаний:

3.4.1. Надати Товариству всі документи, необхідні для укладення цього Договору та достовірну
особисту інформацію, у тому числі про свій фінансовий стан .
3.4.2. Своєчасно повернути Кредит та сплачувати проценти за користування Кредитом в
порядку, встановленому Договором;
3.4.3. Повідомляти Товариство про зміну даних Клієнта, зазначених в розділі 7 цього Договору
не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного
повідомлення на електронну пошту Товариства, зазначену в даному Договорі;
3.4.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.


4. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору
відповідно до чинного законодавства України та Договору.
4.2. У разі порушення умов Договору та додатків до нього, винна Сторона відшкодовує іншій
Стороні всі понесені збитки в повному обсязі, в тому числі витрати на юридичну допомогу для
відновлення порушеного права. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає.
4.3. У разі, якщо Клієнт не повернув кредит в строк, зазначений в п. 1.2. цього Договору та/або
в Додатку(ах) до цього Договору, проценти передбачені в п. 1.3. цього Договору продовжують
нараховуватися за кожний день користування кредитними коштами, але в будь-якому випадку
не більше 90 (дев’яноста) календарних днів, починаючи з дня укладення Договору.
4.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом
переговорів, пошуку взаємовигідних рішень.
4.5. У разі неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, Сторона,
права або законні інтереси якої порушені, має право звернутися до суду в порядку, визначеному
чинним в Україні законодавством.


5. Попередження Позичальника про недійсність умов Договору.

5.1. Після укладення Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з
питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом підписання Сторонами
додатків і додаткових угод з використанням одноразового ідентифікатора відповідно до вимог
Закону України «Про електронну комерцію».
5.3. Дія Договору достроково припиняється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення
додаткової угоди, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4. Припинення або розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку повернути
Товариству наданий Кредит і сплатити нараховані проценти за користування Кредитом за
фактичний термін користування Кредитом в день припинення або розірвання Договору.


6. Інші умови

6.1. Цей Договір складений українською мовою, підписаний з використанням електронного
підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну
комерцію».
6.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів,
і зобов'язується своєчасно у письмовій формі, по електронній пошті, повідомляти іншу Сторону
про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих
наслідків.

6.3. Всі додатки та додаткові угоди, складені Сторонами в електронному вигляді і підписані з
використанням одноразового ідентифікатора, є невід'ємними частинами Договору.
6.4. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на те, щоб Графік розрахунків
розміщувався в електронному вигляді в Особистому Кабінеті Клієнта, зареєстрованому на вебсторінці Товариства - https://www.gofingo.com.ua/.
6.5. Недійсність окремих умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому
і не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Кредит та сплатити проценти за користування
Кредитом.
6.6. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює та погоджується із тим, що
на цей Договір не розповсюджується дія Закону України «Про споживче кредитування».
6.7. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в розділі 7
цього Договору.
6.8. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє,
погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил надання грошових коштів у
позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства.
6.9. Клієнт підтверджує, що отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію,
зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».


7. Реквізити та підписи Сторін

Товариство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ» КОД
ЄДРПОУ 42059219
Україна, 04071, м. Київ, вул. Хорива, б. 1 А.
п/р UA463226690000026505300178851, у АТ
«Державний ощадний банк України»
Тел. +380443337305. Електронна пошта:
info@gofingo.com.ua
Директор Іващенко І.В.

Клієнт
ПІБ: _______________Ідентифікаційний
код:_________ Паспортні дані: _________ №
________
Ким виданий: _________Дата
видачі:______________
Місце прописки:________________________
Фактична адреса проживання: _____________
Тел.: _________________
Рахунок Позичальника №: ________________
Фізична особа: __________ (ПІБ)
Електронний підпис _____________________

Додаток № 1 до Договору
про надання фінансового кредиту № _____
м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ»,код ЄДРПОУ
42059219; місцезнаходження: 04071, м/ Київ, вул. Хорива, буд. 1А, (далі – «Товариство»), в особі
Директора Іващенко Ірини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
______________ , паспортні дані: серія ___ № __________, реєстраційний номер облікової
картки платника податків ____________ зареєстрований за адресою: ________________ (далі –
«Клієнт»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони» склали цей Додаток № 1 від ______
___________ (далі - «Додаток») до Договору фінансового кредиту № __________ від
____________________ (далі - «Договір») про наступне.
1.Графік розрахунків та орієнтовна сукупна вартість кредиту:

Строк, на
який надано Сума
кредит,
кредиту,
кількість
грн.
днів

Фіксована
процентна ставка
за день
користування, %

Сума нарахованих
процентів за
користування
кредитом, грн.

Кількість
прострочених
днів (у разі
наявності)

До оплати
(всього),
грн

2. Цей Додаток укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін,
та є невід’ємною частиною до Договору фінансового кредиту № __________________від
______________________
Реквізити та підписи Сторін.
Товариство
Директор Іващенко І.В

Клієнт
Фізична особа: _________ (ПІБ)
Електронний підпис _____________

