
ПРАВИЛА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
ПТ ЛОМБАРД «ФОРУМ» (МИХАЙЛЕНКО І К)

Цими Правилами встановлюється порядок надання послуг з дистанційного обслуговування
фізичних осіб – Клієнтів ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ”ФОРУМ” (МИХАЙЛЕНКО І
КОМПАНІЯ) (в подальшому-Товариство), визначаються права та обов’язки Клієнта та Товариства,
в тому числі порядок надання кредиту в безготівковій формі, порядок погашення зобов’язань
онлайн, порядок добору коштів онлайн, відповідальність Сторін.

Терміни та поняття

Правила – ці Правила дистанційного обслуговування клієнтів ПТ “ЛОМБАРД ”ФОРУМ”
(МИХАЙЛЕНКО І К), що затверджені наказом директора Товариства. Правила складають
невід’ємну частину внутрішніх Правил надання фінансових послуг та договору про надання
ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду.

Дані Правила є також договором на дистанційне обслуговування, що укладається між Клієнтом та
Товариством шляхом приєднання Клієнта до цих Правил, та створює для Клієнта і Товариства
цивільні права та обов’язки. Дані Правила діють в рамках договору про надання фінансового
кредиту та закладу майна до ломбарду і є невід’ємною частиною цього Договору.

Приєднанням Клієнта до даних Правил є звернення Клієнта до Товариства за отриманням
дистанційного обслуговування.

Товариство може змінювати та доповнювати Правила, про що Клієнт інформується в порядку,
передбаченому в цих Правилах.

Дистанційне обслуговування – надання Товариством Клієнту можливостей за допомогою Системи
після здійснення процедур ідентифікації, верифікації та аутентифікації здійснити онлайн операції з
оплати зобов’язань чи добору коштів в безготівковій формі на свій картковий рахунок за цими
Правилами в межах укладеного між Клієнтом та Товариством договору про надання фінансового
кредиту та закладу майна до ломбарду, а також отримати іншу інформацію по своїм фінансовим
операціям в Товаристві.

Товариство – фінансова установа - ломбард, внесена до реєстру фінансових установ, яка надає
послуги під найменуванням ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД ”ФОРУМ” (МИХАЙЛЕНКО І
КОМПАНІЯ), скорочена назва - ПТ “ЛОМБАРД ”ФОРУМ” (МИХАЙЛЕНКО І К).

Клієнт – фізична особа, яка має укладений з Товариством договір про надання фінансового кредиту
та закладу майна до ломбарду.

Сторони – Клієнт та Товариство.

Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати
банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.

Кредит – грошові кошти, що надаються Товариством Клієнту у користування на визначений строк
та під процент відповідно до укладеного договору про надання фінансового кредиту та закладу
майна до ломбарду в межах максимальної суми кредиту, що визначається за внутрішніми
Правилами про надання фінансових послуг Товариством. Під кредитом в цих Правилах розуміється
частина грошової суми в межах максимального розміру кредиту, який має право отримати Клієнт за
наявним чинним договором про надання фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду.

Договір – договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду -
письмовий документ, що встановлює відповідні права та обов`язки Клієнта  і Товариства.

ID та CS договору – унікальні числові ідентифікатори договору, що автоматично присвоюються
Системою кожному Договору.



Картковий рахунок – банківський рахунок у гривні, що відкритий Клієнтом в будь-якому банку
України, розпорядження яким може здійснюватись за допомогою Платіжної картки, відомості про
яку заносяться до Системи за заявою Клієнта. Кредит перераховується з банківського рахунку
фінансової компанія (який, в свою чергу, поповнюється з рахунку Товариства) згідно договору між
фінансовою компанією та Товариством про надання послуг з приймання та переказу платежів на
Картковий рахунок Клієнта у відповідності до даних про Платіжну картку, наданих Клієнтом, що
внесені до Системи в порядку та на умовах, передбачених цими Правилами.

Особистий кабінет клієнта — спеціальний розділ на сайті https://lombardforum.com.ua , у якому
Клієнт може здійснювати онлайн операції з оплати зобов’язань чи добору коштів. Доступ у
Особистий кабінет надається Клієнту виключно при наявності верифікованого та зареєстрованого в
Системі номера фінансового телефону Клієнта, який служить ідентифікатором Клієнта, та шляхом
введення Клієнтом пароля до кабінета та разового ОТР-кода, що надсилається Товариством на
фінансовий телефон клієнта.

Пароль для входу в Особистий кабінет Клієнта – послідовність символів, відома тільки Клієнту,
що встановлюється Клієнтом та використовується ним при вході в Особистий кабінет для
ідентифікації Клієнта при його дистанційному обслуговуванні через сайт
https://lombardforum.com.ua.

Пароль для входу в Особистий кабінет встановлюється Клієнтом самостійно на сайті Товариства
https://lombardforum.com.ua та має відповідати вимогам щодо “сили паролю”, а саме:

-складатися не менше ніж з восьми символів;
-містити принаймі одну заголовну, одну малу літери та одну цифру.

Система – програмний комплекс Товариства, що включає обліково-реєструючу систему ломбарду
та вебсайт, у яких містяться ідентифікуючі відомості про Клієнтів, та за допомогою яких
здійснюється дистанційне обслуговування Клієнтів.

Фінансовий телефон клієнта / телефон – мобільний (нестаціонарний) бездротовий технічний
засіб зв’язку, наданий оператором рухомого радіотелефонного зв’язку, призначений для передавання
та/або приймання Клієнтом голосової і текстової інформації, який використовує СІМ-карту із
верифікованим та зареєстрованим в Системі номером та служить ідентифікатором Клієнта при вході
в Особистий кабінет для здійснення онлайн операцій на сайті https://lombardforum.com.ua.

Ідентифікація – передбачена цими Правилами процедура встановлення та підтвердження особи
Клієнта, яка здійснює онлайн операції на сайті Товариства https://lombardforum.com.ua.
Ідентифікація здійснюється за допомогою зареєстрованого в Системі фінансового телефону клієнта,
ОТР-коду, паролю для входу в Особистий кабінет.

Верифікація фінансового телефону Клієнта — процес перевірки факту володіння Клієнтом
телефонним номером, вказаним ним у Заяві. Відбувається при первинній реєстрації телефону на
ломбардному відділенні Товариства, або при зміні номеру фінансового телефону Клієнта за
допомогою надсилання Товариством у СМС-повідомленні разового ОТР-кода на телефон Клієнта та
введення зазначеного коду (зі слів Клієнта) у Систему уповноваженим працівником Товариства. У
випадку введення правильного ОТР-коду телефон проходить верифікацію та вважається фінансовим
телефоном Клієнта. У подальшому ОТР-код надсилається Товариством на телефон клієнта при
кожній спробі входу в Особистий кабінет чи зміни паролю.

Ідентифікуюча інформація — номер фінансового телефону клієнта, ОТР-код, пароль для входу в
Особистий кабінет клієнта. Ідентифікуюча інформація є конфіденційною.

Номер фінансового телефону Клієнта заноситься в Систему за письмовою заявою Клієнта
уповноваженим працівникам ломбардного відділення після проходження процедури верифікації
телефона та не підлягає розголошенню стороннім особам.

Пароль для входу в Особистий кабінет встановлюється Клієнтом самостійно на сайті Товариства
https://lombardforum.com.ua та має відповідати вимогам щодо “сили паролю”.
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Верифікація номеру телефона Клієнта при вході в Особистий кабінет та зміні паролю відбувається
за допомогою разового ОТР-кода, що надсилається Товариством на телефон Клієнта в
СМС-повідомленні.

Позитивний результат ідентифікації підтверджує, що юридично значимі дії по отриманню Кредиту
в безготівковій формі вчиняються безпосередньо та особисто Клієнтом.

Платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді пластикової картки (основної чи
додаткової), емітований будь-яким банком України, що використовується для ініціювання переказу
коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх
рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через
банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

СМС – повідомлення – технологія, яка дозволяє приймати та передавати короткі текстові
повідомлення стільниковим телефоном у GSM мережі.

OTP-код – унікальна послідовність цифр, що надається Клієнту Товариством за допомогою
СМС-повідомлення на вказаний Клієнтом номер фінансового телефону, використання якої
підтверджує факт здійснення онлайн операцій Клієнтом в Особистому кабінеті на сайті
https://lombardforum.com.ua. OTP-код надається Товариством Клієнту при кожному вході в
Особистий кабінет та при зміні паролю для Особистого кабінету.

Компроментація ідентифікуючої інформації: паролю для входу в Особистий кабінет, ОТР-коду,
номера фінансового телефону Клієнта, інших відомостей – втрата Товариством чи Клієнтом
впевненості в тому, що ідентифікуюча інформація, яка є такою відповідно до цих Правил, не може
бути використана третіми особами.

Наведені терміни і поняття використовуються Сторонами при реалізації прав та обов’язків,
що випливають із договору про надання фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до цих Правил Клієнт має право дистанційно:

- виконати свої фінансові зобов’язання шляхом оплати онлайн за допомогою сайту
https://lombardforum.com.ua суми за користування кредитом на дату оплати та/або суми за
користування та частину тіла кредита. Максимальна сума погашення онлайн розраховується по
кожному Договору окремо за формулою:

- Сума зобов’язань (на дату здійснення операції) — 10 грн.

- отримати за допомогою сайту https://lombardforum.com.ua кредит у безготівковій формі у сумі, що
становить різницю (у разі наявності) чи частину різниці між максимально можливою сумою
кредиту за діючим Договором та сумою зобов’язань за Договором на дату проведення онлайн
операцї.

У випадку збоїв в роботі Системи та неможливості проведення оплати чи добору коштів
дистанційно, Клієнту необхідно здійснити операцію на ломбардному відділенні Товариства.

Дистанційна оплата та добір коштів є додатковою послугою, основним способом здійснення оплати
Клієнтом за своїми фінансовими зобов’язаннями являється оплата на ломбардному відділенні
Товариства.

1.2. Звертаючись за дистанційним обслуговуванням в Товариство, Клієнт тим самим
приєднується до даних Правил дистанційного обслуговування та підтверджує ознайомлення та
свою згоду з Правилами, і зобов’язується їх дотримуватись.

1.3. Дистанційне обслуговування здійснюється з використанням платіжної картки
Клієнта.
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1.4. Мінімальна сума Кредиту, яку Клієнт може отримати в безготівковій формі в порядку
дистанційного обслуговування становить 50 грн. Максимальна сума кредиту, яку Клієнт може
отримати з використанням дистанційного обслуговування становить 29999 грн. на добу за усіма
діючими Договорами разом. Товариство залишає за собою право встановлювати обмеження на
мінімальну та максимальну суму Кредиту, яку можна отримати в порядку дистанційного
обслуговування.

1.5. Дані правила можуть бути змінені. При цьому Товариство не зобов’язане повідомляти
клієнта про їх зміну, а їх чинна редакція розміщується у відповідному розділі сайту
https://lombardforum.com.ua

2. ПРАВИЛА ОПЛАТИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ОНЛАЙН

2.1. Клієнту надається можливість сплатити суми за користування кредитом та погасити тіло
кредиту (з використанням платіжної картки) за допомогою сайту https://lombardforum.com.ua.

2.1.1. Оплату суми за корисування онлайн може бути здійснено:
- в розділі Оплати-Оплата по ID і CS;

- через Особистий кабінет на сайті https://lombardforum.com.ua після проходження
процедури реєстрації.

2.1.2. Погашення тіла кредиту онлайн може бути здійснено виключно в Особистому кабінеті
на вкладці Сплата на сайті https://lombardforum.com.ua після проходження процедури реєстрації.

Максимальна сума погашення онлайн розраховується по кожному Договору за формулою:

-Сума зобов’язань (на дату здійснення операції) — 10 грн.

Таким чином залишок заборгованості по окремому Договору, на дату проведення онлайн операції,
після погашення максимально можливої суми складатиме 10 грн. При цьому Договір
переукладається на той же строк і у Клієнта залишаються зобов’язання щодо вчасної сплати суми за
користування (онлайн чи при візиті на ломбардне відділення Товариства).

2.1.3. З Особистого кабінету Клієнт може проводити операції з погашення заборгованості
одразу по декільком чи всім договорам одразу

2.1.4. При проведенні оплати з Особистого кабінету Клієнт має змогу отримати квитанцію
про сплату на власний імейл, вказавши імейл у спливаючому вікні, яке з’являється на сторінці
кабінету після натиснення на кнопку Сплатити, або вказавши імейл перед проведенням операції на
платіжній сторінці EasyPay у відповідному полі.

2.1.5. При проведенні оплати шляхом введення ID та CS Клієнт має можливість сплатити
тільки суму за користування кредитом. У такому випадку операції здійснюється по кожному
договору окремо.

2.1.6. При проведенні оплати шляхом введення ID та CS Клієнт має змогу отримати квитанцію
про сплату на власний імейл, вказавши імейл перед проведенням операції на платіжній сторінці
EasyPay у відповідному полі.

2.1.7. Операція сплати коштів онлайн може здійснюватись не частіше одного разу на добу по
кожному Договору. При цьому кількість операцій по кожному Договору при проведенні їх
безпосередньо на ломбардному відділенні Товариства не обмежена.

2.2. У випадку оскарження клієнтом факту здійснення ним оплати за допомогою платіжної картки,
йому може бути заблоковано можливість скористатися послугою оплати суми за користування з
використанням платіжної картки як в цілому, так і щодо окремо взятої платіжної картки, операція
по якій оскаржується держателем платіжної картки.

2.3. Товариство залишає за собою право блокувати можливість здійснення оплати онлайн
конкретним клієнтом та/або конкретною платіжною карткою без пояснення причин, що зумовили
таке блокування.
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3. ПРАВИЛА ДОБОРУ КОШТІВ ОНЛАЙН

3.1. Клієнт має можливість отримати за допомогою сайту https://lombardforum.com.ua кредит у
безготівковій формі у сумі, що становить різницю (у разі наявності) чи частину різниці між
максимально можливою сумою кредиту за діючим Договором та сумою зобов’язань за Договором
на дату проведення онлайн операцї.

3.2. Добір коштів онлайн може бути здійснено виключно на сайті https://lombardforum.com.ua в
Особистому кабінеті на вкладці Добір, шляхом перерахування коштів Товариства на платіжну
картку Клієнта після проходження процедури ідентифікації та реєстрації на сайті.

3.3. Для можливості здійснення добору коштів онлайн, клієнт зобов’язаний написати на
будь-якому з ломбардних відділень Товариства Заяву на ім’я директора Товариства (Додаток 1) із
зазначенням реквізитів платіжної картки та фінансового телефону і використовувати виключно ту
платіжна картка, держателем якої він є на законних підставах і яка зазначена у Заяві.

3.4. Після внесення даних про платіжну картку до Системи, клієнт має зареєструватися у
Особистому кабінеті на сайті https://lombardforum.com.ua та активувати у кабінеті зазначену у Заяві
платіжну картку, шляхом внесення даних про картку у відповідну форму. Посилання на форму
розташоване під полем із маскою карти  в Особистому кабінеті.

3.5. Максимальна сума добору коштів онлайн розраховується за формулою:

Максимальна сума доступного кредиту (на дату здійснення операції) — Сума зобов’язань
(на дату здійснення операції)

3.6. З Особистого кабінету Клієнт може проводити операції з добору коштів онлайн одразу по
декільком чи всім договорам одразу.

Сума добору по усім договорам загалом не може перевищувати 29999,00 грн. на добу.

Операція добору коштів онлайн може здійснюватись не частіше одного разу на добу по кожному
Договору.

3.7. При проведенні добору коштів з Особистого кабінету Клієнт має змогу отримати квитанцію
про операцію на власний імейл, вказавши імейл у спливаючому вікні яке з’являється на сторінці
кабінету після натиснення на кнопку  Добрати.

3.8. Товариство залишає за собою право блокувати можливість здійснення добору онлайн
конкретним клієнтом, та/або на конкретну платіжну картку, без пояснення причин, що зумовили
таке блокування.

4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ У ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ ТА ЗМІНИ ПАРОЛЯ

4.1. Товариство не несе відповідальності за шкоду заподіяну Клієнту у зв’язку із розголошенням
ним третім особам конфіденційної  ідентифікуючої інформації Клієнта.

4.2. Для реєстрації на сайті https://lombardforum.com.ua Клієнту необхідно відвідати будь-яке із
ломбардних відділень Товариства та укласти принаймі один Договір. Після цього необхідно
написати Заяву на ім’я директора Товариства (Додаток 1) із вказанням номеру свого фінансового
телефону, який використовуватиметься в якості логіну при вході в Особистий кабінет та
являтиметься ідентифікатором Клієнта. Для можливості проводити добір коштів онлайн у Заяві
необхідно вказати реквізити платіжної картки Клієнта.

4.3. Після внесення даних номера фінансового телефону Клієнта в облікову систему ломбарду,
реєстрація в Особистому кабінеті відбувається наступним чином:

-Клієнт переходить в розділ Оплати-Реєстрація в кабінеті на сайті https://lombardforum.com.ua
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-Клієнт вводить у відповідні поля номер зареєстрованого телефону, придуманий пароль та
повторно цей же пароль;

-На телефон Клієнта в СМС надходить ОТР-код;
-Клієнт вводить у відповідне поле  ОТР-код;
-після введення правильного ОТР-кода реєстрація завершується;
-Клієнт має можливість зайти в Особистий кабінет перейшовши у розділ Оплати-Оплата в
кабінеті та ввівши у відповідні поля номер зареєстрованого телефону та щойно встановлений
пароль. Знову в СМС надходить ОТР-код, після введення якого Клієнт переходить в Особистий
кабінет.

4.4. Зміна пароля (у випадку втрати пароля) аналогічна процедурі встановлення первинного пароля
та відбувається наступним чином:

-Клієнт переходить в розділ Оплати-Реєстрація в кабінеті на сайті https://lombardforum.com.ua
-Клієнт вводить у відповідні поля номер зареєстрованого телефону, придуманий пароль та
повторно цей же пароль;

-На телефон Клієнта в СМС надходить ОТР-код;
-Клієнт вводить у відповідне поле  ОТР-код;
-після введення правильного ОТР-кода реєстрація завершується;
-Клієнт має можливість зайти в Особистий кабінет перейшовши у розділ Оплати-Оплата в
кабінеті та ввівши у відповідні поля номер зареєстрованого телефону та щойно встановлений
пароль. Знову в СМС надходить ОТР-код, після введення якого Клієнт переходить в Особистий
кабінет.

5. БЕЗПЕКА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Будь-яка інформація, пов’язана із отриманням Клієнтом дистанційного обслуговування,
зокрема, пароль для входу в Особистий кабінет, ОТР-код, зміст СМС-повідомлень, що
направляються Клієнту в передбачених цими Правилами випадках та порядку, його кредитна
історія, тощо є конфіденційною, забороненою для розголошення та передачі стороннім особам.
Клієнт зобов’язаний утримуватись від передачі телефону, що використовує СІМ-карту із
зареєстрованим у Системі номером, у користування іншим особам, якщо є імовірність того, що
телефон може бути використаний з метою отримання дистанційного обслуговування.

5.2. Клієнт при дистанційному обслуговуванні зобов’язаний дотримуватись правил та культури
користування банківською платіжною карткою (далі платіжна картка). Клієнт зобов’язаний не
допускати несанкціонованого використання платіжної картки та/або її реквізитів, не
розголошувати ПІН – код та CVV2/CVC2 – код, інші реквізити платіжної картки та не передавати
платіжну картку в користування третім особам, а також не повідомляти їм зазначені вище дані.
Клієнт зобов’язується не використовувати картковий рахунок та платіжну картку у цілях, що
суперечать чинному законодавству України,.

5.3. Товариство не несе відповідальності:
- за шкоду, заподіяну Клієнту у зв’язку з розголошенням або передачею ним третім

особам інформації, що є конфіденційною відповідно до цих Правил, зокрема номера мобільного
телефона, паролю для входу в Особистий кабінет, ОТР-коду, інших відомостей, що
використовуються для встановлення особи Клієнта відповідно до цих Правил;

- за шкоду заподіяну Клієнту у зв’язку з розголошенням ним третім особам будь-яких
реквізитів платіжної картки, в тому числі у разі проведення операцій, несанкціонованих Клієнтом;

- за будь-які збитки, які можуть бути завдані Клієнту та випливати із здійснення
дистанційного обслуговування, у разі успішного проходження особою процедури ідентифікації та
отримання Кредиту відповідно до процедур, встановлених цими Правилами.

5.4. У разі наявності сумнівів щодо санкціонування Клієнтом операцій з отримання кредиту від
Товариства, Клієнт зобов‘язаний не пізніше наступного дня після проведення операції повідомити
про це Товариство по телефону та письмово на адресу Товариства, які вказані в п. 6.2. цих Правил.
Неоскарження Клієнтом в цей строк фінансової операції вважається підтвердженням Клієнтом
дійсності операцій за Картковим рахунком.
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5.5. Клієнт звільняє Товариство від будь якої відповідальності за розкриття інформації та
здійснення дистанційного обслуговування осіб, які успішно пройшли процедуру ідентифікації із
застосуванням зареєстрованого в Системі номеру телефону, паролю для входу в Особистий кабінет,
ОТР-коду, внаслідок крадіжки або втрати клієнтом платіжної картки чи телефону, крадіжки
мобільного номера телефона, розголошення паролю для входу в Особистий кабінет та інших
конфіденційних відомостей.

5.6. Клієнт зобов’язаний в найкоротший строк повернути Товариству кошти, перераховані йому
Товариством на картковий рахунок без достатніх підстав внаслідок помилки.

У випадку помилкового зарахування коштів на картковий рахунок, Клієнт доручає Товариству та
Банку здійснити договірне списання коштів з карткового рахунку на суму таких помилково
зарахованих коштів.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Дані Правила, зміни і доповнення до Правил розміщуються на сайті Товариства
https://lombardforum.com.ua, на інформаційних дошках його ломбардних відділень, також можуть
доводитись до відома Клієнтів працівниками Товариства усним повідомлення чи в друкованих
листівках, буклетах тощо.

6.2. Всі заяви Клієнтів, які стосуються дистанційного обслуговування приймаються Товариством
через контакт-центр за безкоштовним телефоном 0 800 752 430 та в письмовому вигляді за адресою
місцезнаходження Товариства: 18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд.12.
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ДОДАТОК 1

Директору
ПТ “ЛОМБАРД ”ФОРУМ” (МИХАЙЛЕНКО І К)
Михайленко Вячеслав Миколайович

Позичальника:
ПІП: ___________________________________________
ід.код: ____________________
Адреса:_________________________________________
Документ:_______________________________________
________________________________________________

ЗАЯВА

Я, _________________________________________ (далі-Позичальник), при здійсненні операцій з надання фінансового кредиту за договором/ами про надання
ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду, в тому числі при отриманні частини кредиту в безготівковій формі за Правилами дистанційного
обслуговування клієнтів ПТ "ЛОМБАРД "ФОРУМ" (МИХАЙЛЕНКО І К), прошу здійснювати зарахування грошових коштів, що є фінансовим кредитом, на мій
банківський рахунок, за наведеними нижче реквізитами наданого мені у власність та/або користування електронного платіжного засобу:

1. Платіжна картка№:

Банк-емітент: _______________________________ Підпис Позичальника

2. Позичальник також підтверджує наступне:
2.1. Інформація, зазначена в Заяві (дані Позичальника, реквізити електронного платіжного засобу/банківського рахунку, номер мобільного телефону) є правильною,
достовірною, та може бути перевірена Кредитодавцем із залученням третіх осіб. Про всі зміни Позичальник зобов’язується негайно письмово повідомляти
Кредитодавця.
2.2. Платіжна картка, реквізити якої зазначені у п.1 Заяви, випущена банком-емітентом та надана Позичальнику у власність та/або користування для ініціювання
операцій за рахунком, що відкритий в установі банку на  ім’я Позичальника. Платіжна картка належить Позичальнику на законних підставах.
2.3. Підписанням цієї Заяви позичальник підтверджує:
-відсутність будь-яких перешкод (зокрема обмежувальних умов договору про використання електронного платіжного засобу, укладеного між Позичальником та
банком-емітентом такого засобу) щодо повідомлення реквізитів наданого йому у власність та/або користування електронного платіжного засобу Кредитодавцю, у
тому числі шляхом зчитування інформації з магнітної смуги такого засобу за допомогою технічних засобів Кредитодавця.
-що при зарахуванні грошових коштів на банківський рахунок за вищезазначеними реквізитами електронного платіжного засобу, Позичальник виступає від власного
імені та є єдиною особою на користь якої проводиться ця фінансова операція і, відповідно, виступає вигодоотримувачем активу у вигляді фінансового кредиту.
3. Позичальник повідомлений про те, що він зобов’язаний своєчасно (перед проведенням операції з надання Кредитодавцем фінансового кредиту, в т.ч. у
безготівковій формі) письмово інформувати Кредитодавця про будь-які зміни своїх даних/реквізитів, зокрема: П.І.Б., даних документа, що посвідчує особу, даних
електронного платіжного засобу/банківського рахунку, номера мобільного телефону та/або щодо інших обставин/інформації (втрата чи закінчення строку дії
електронного платіжного засобу, втрата/крадіжка/зміна номера мобільного телефону, закриття банківського рахунку та інше), які можуть вплинути на виконання
зобов’язань за договором фінансового кредиту Позичальником та/або Кредитодавцем.
4. У випадку ненадання/несвоєчасного надання Позичальником інформації, зазначеної в п.3 Заяви Кредитодавцю, останній звільняється від будь-якої
відповідальності за збитки, що можуть бути завдані Позичальнику внаслідок виконання Кредитодавцем власних зобов’язань згідно раніше наданої Позичальником
інформації.
5. З метою проведення ідентифікації мене як Позичальника відповідно до Правил дистанційного обслуговування, прошу використовувати в якості ідентифікатора мій
номер мобільного телефону та вважати його моїм фінансовим телефоном:

+ 3 8

Підпис Позичальника

Позичальник

__________________________________________________________________________________ _______________________     __________________
ПІБ повністю підпис                                    дата

Підпис Позичальника посвідчую, Оцінювач-касир

__________________________________________________________________________________ _______________________     __________________
ПІБ повністю підпис                                    дата


