Інформація про права споживачів фінансових послуг
1.
Наявність у клієнта права
на відмову від договору про
надання фінансових послуг

2.
Строк, протягом якого
клієнтом може бути використано
право на відмову від договору, а
також інші умови використання
права на відмову від договору
3.
Мінімальний строк дії
договору (якщо застосовується)
4.
Наявність у Клієнта права
розірвати чи припинити договір,
права дострокового виконання
договору, а також наслідки таких
дій.

Так, клієнт має право відмовитися від договору про надання
фінансових послуг до отримання коштів у користування та
протягом 14 календарних днів з дня укладання договору про
надання фінансових послуг. Це передбачено Правилами надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ
«ФК «СФС», які розміщені за посиланням http://sfsfinance.com.ua/gallery/______ (далі за текстом - Правила);
Примірним договором про надання коштів у позику, в тому числі
на умовах фінансового кредиту, що розміщений за посиланням
http://sfs-finance.com.ua/gallery/____ (далі за текстом – Договір)
Клієнт (Позичальник) має право протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дня укладання договору про надання
фінансової послуги відмовитися від договору без пояснення
причин, в тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
Договір про надання фінансової послуги укладається Клієнтом
(Позичальником) на строк від 1 (одного) до 90 (дев’яносто)
календарних днів.
Право розірвати, припинити, достроково виконати договір та
наслідки таких дій клієнта передбачені Правилами та Договором.
Зокрема:
- пунктом 3.6.6. Правил передбачено що, Позичальник має право
протягом 14 календарних днів з дня укладання Договору,
відмовитися від цього договору, повідомивши про це Товариство
у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з
накладанням електронного підпису). Протягом семи календарних
днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
Договору, Позичальник зобов’язаний повернути Товариству
грошові кошти, одержані ним у позику згідно з цим договором, та
сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх
повернення за ставкою, встановленою таким Договором. ;
- пунктом 3.6.5. Правил передбачено що, Позичальник має право
достроково повернути позику і сплатити проценти за
користування грошовими коштами. Позичальник має право у
будь-який час протягом строку дії Договору достроково повернути
частину позики. У такому випадку, після зарахування грошових
коштів на поточний рахунок Товариства, Графік розрахунків
автоматично коригується в частині визначення залишку суми
позики і процентів за користування грошовими коштами.
Проценти за користування грошовими коштами у такому випадку
нараховується тільки на суму несплаченої позики.
- пункт 3.6.4. Правил встановлює що, надходження на рахунок
Товариства грошових коштів від Позичальника в достатньому
обсязі для сплати Заборгованості є належним виконанням
зобов’язання Позичальника за Договором. В такому випадку
договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на
рахунок Товариства.;
- пунктом 2.3.1 Договору встановлено право Позичальника
відмовитися від одержання Позики частково або в повному
обсязі, повідомивши про це Позикодавця до встановленого
договором строку її надання (перерахування Позикодавцем
грошових коштів на картковий рахунок Позичальника);

5.
Порядок внесення змін та
доповнень до договору

6.
Неможливість збільшення
фіксованої процентної ставки за
договором без письмової згоди
споживача фінансової послуги

- пунктом 2.3.2. Договору передбачає право Позичальника
протягом чотирнадцять календарних днів з моменту укладання
цього Договору відмовитися від Договору без пояснення причин в
порядку та у випадках, передбачених статтею 15 Закону України
«Про споживче кредитування»;
- пунктом 2.3.3. Договору передбачене право Позичальника
достроково повернути позику як в повному обсязі, так і
частинами, сплативши Позикодавцю проценти за користування
грошовими коштами, виходячи з фактичного залишку суми позики
та строку користування коштами, а також всю іншу заборгованість;
- пунктом 7.3. Договору визначено право Позичальника
достроково розірвати договір шляхом повернення всіх отриманих
ним грошових коштів, оплати вартості користування ними та
погашення всієї суми Заборгованості.
Передбачено Правилами та Договором. Будь-які зміни та
доповнення до Договору вчиняються в письмовій (електронній)
формі шляхом підписання відповідних додатків та/або додаткових
угод до Договору в електронному вигляді з накладенням
електронного підпису одноразовим ідентифікатором та/або
паперовому вигляді. Такі додатки та/або додаткові угоди до
Договору є його невід’ємною частиною.
Правилами та Договором не передбачена можливість збільшення
фіксованої процентної ставки за договором, у тому числі за
письмовою згодою споживача.

