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Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»,
ідентифікаційний код 35310044 (далі - Товариство) звертається до фізичних осіб (далі Споживачі), які здійснюють через Веб-сайт Товариства www.sfactor.com.ua процес Реєстрації в ІТС
Товариства, з Публічною пропозицію (офертою) на укладання Договору про використання аналогу
власноручного підпису для вчинення правочинів (надалі – Публічна пропозиція), що передбачають
отримання споживчих кредитів від Товариства та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів
та/або підписання інших документів (далі - Договір), які оформлюються в електронному вигляді та
підписуються аналогами власноручних підписів сторін в Особистому кабінеті.
ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
Веб-сайт – інтернет-сторінка Товариства з доменним ім’ям www.sfactor.com.ua , яка є частиною ІТС
Товариства;
ІТС Товариства – інформаційно-телекомунікаційна система Товариства, яка включає Веб-сайт,
облікову та реєструючу систему Товариства, що використовується Товариством, в тому числі, але не
виключно, для укладення Кредитних договорів з Споживачами;
Особистий кабінет – захищена частина Веб-сайту, яка доступна для входу Споживачу через Вебсайт після його Реєстрації, а при наступних входах після його ідентифікації в ІТС Товариства в
порядку передбаченому Законом України «Про електронну комерцію», в якій Споживач має
можливість укладати кредитні правочини, отримувати інформацію та документи пов’язані з
наданням та обслуговуванням кредиту (в т.ч. суму заборгованості за кредитом, строки погашення,
інше), здійснювати інші дії.
Реєстрація – процес надання Споживачем інформації/ документів/фото своєї особистості через Вебсайт/ ІТС Товариства, який включає надання та перевірку номеру телефона Споживача
(ідентифікація в ІТС Товариства в порядку передбаченому Законом України «Про електронну
комерцію»), заповнення електронної анкети (в тому числі шляхом надання документів, що містять
дані Споживача та/або доступу (згоди) до отримання даних Споживача з надійних джерел - системи
Bank ID, Бюро кредитних історій, Державне підприємство "ДІЯ", Суб’єкти первинного фінансового
моніторингу в межах інструменту покладання, тощо), реєстрацію банківських рахунків/платіжних
карток, здійснення фотофіксації своєї особи (в т.ч. з ідентифікаційним документом в руках) (за
необхідності), підтвердження ознайомлення з електронними документами шляхом обміну
електронними повідомленнями з Товариством.
Інші терміни наведені в цьому Договорі використовуються відповідно до визначень, наданих в
чинному законодавстві України.

УМОВИ ДОГОВОРУ:
1. Прийняття (акцептування) Споживачем даної Публічної пропозиції на укладення Договору
здійснюється шляхом вчинення Споживачем наступної дії:
- натискання на Веб-сайті під час Реєстрації кнопки «Продовжити» з нижнім текстом «Натискаючи
«Продовжити», я підтверджую, що ознайомлений зі змістом Правил, Публічною пропозицією,
приймаю їх в повному обсязі та надаю Згоду на обробку персональних даних та доступ до моєї
кредитної історії».
2. Укладаючи Договір Споживач та Товариство погоджуються на використання в майбутньому
електронного підпису одноразовим ідентифікатором зі сторони Споживача та аналогу
власноручного підпису зі сторони Товариства для підписання:
- правочинів та документів доступних в Особистому кабінеті, в тому числі, але не виключно: Паспорт
споживчого кредиту; правочинів, що передбачають отримання Споживачем споживчих кредитів від
Товариства; правочинів, що передбачають внесення будь-яких змін (доповнень) до таких правочинів;
повідомлень, що направляються Сторонами один одному; інших документів доступних в
Особистому кабінеті;
- документів, що адресовані Товариством Споживачу через поштовий зв’язок, електронну пошту,
іншим способом, що дає можливість встановити отримувача, в тому числі, але не виключно: листи,
заяви, відповіді на скарги, пропозиції, зауваження тощо.
2.1. Сторони погоджують наступний зразок, що використовується Споживачем як електронний
підпис одноразовим ідентифікатором:
xxxxxxх – унікальний одноразовий алфавітно - цифровий пароль, де «x» є буквою або
цифрою, який формується для кожного разу використання та направляється Споживачу на номер
мобільного телефону повідомлений останнім Товариству при Реєстрації або у інший спосіб та
додаються Споживачем до електронних даних.
2.2.
Сторони погоджують наступний зразок, що використовується Товариством як аналог
власноручного підпису уповноваженої особи Товариства та відтиску печатки Товариства, що
відтворені засобами копіювання:

Директор

Сівак А.В.

3. З укладенням Договору, Сторони підтверджують свою беззаперечну згоду на використання
Споживачем електронного підпису одноразовим ідентифікатором та використання Товариством
аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки, вказаних в пп.2.1-2.2. п.2
Договору при підписанні документів та правочинів, зазначених в п.2 Договору .
4. Сторони розуміють природу Договору, права та обов’язки Сторін, що виникають на підставі
Договору, а також наслідки, що настають для Сторін з укладанням Договору. Споживач та
Товариство приймають на себе всі обов'язки та набувають всіх прав, передбачених Договором.
5. Сторони визнають, що документи, засвідчені з використання електронного підпису одноразовим
ідентифікатором зі сторони Споживача та/або використання аналогу власноручного підпису
уповноваженої особи та відтиску печатки зі сторони Товариства, прирівнюється до документів,
складених в письмовій формі.
6. Споживач визнає, що використання ним електронного підпису одноразовим ідентифікатором та
використання Товариством аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску
печатки при підписанні документів та правочинів, зазначених в п.2 Договору, породжує юридичні
наслідки, аналогічні використанню власноручних підписів в відповідності до вимог законодавства
України, і всі документи сформовані та укладені в такий спосіб прирівнюються до документів,
складених в письмовій формі.
7. Всі дії, здійснені Споживачем в Особистому кабінеті з використанням електронного підпису
одноразовим ідентифікатором визнаються вчиненими особисто Споживачем.
8. Правочини створені в електронній формі і підписані в Особистому кабінеті Сторонами шляхом
обміну повідомленнями скріпленими електронним підписом одноразовим ідентифікатором зі
сторони Споживача та аналогом власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки

Товариства і правочини на паперових носіях, аналогічні по змісту і реквізитам, мають однакову
юридичну силу.
9. Споживач зобов’язується забезпечити збереження паролю, що є електронним підписом
одноразовим ідентифікатором Споживача та який отримує Споживач на номер мобільного телефону
повідомлений останнім Товариству, який не стане відомим іншим особам.
10. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України Договір є договором приєднання.
11. Датою укладення Договору є дата прийняття Споживачем умов Публічної пропозиції.
ТОВАРИСТВО :
ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»
ідентифікаційний код юридичної особи 35310044,
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № В0000245 від 20.05.2021,
ліцензія на надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту ,
видна згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №3024 від 04.07.2017 року,
місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 39, літера А
Банківські реквізити
IBAN: UA463808380000026509799999969
Банк: АТ «ПРАВЕКС БАНК», м. Київ
тел: (044) 5936633
Директор_____________________Сівак А.В.
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