Публічна пропозиція
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» на укладення Договору
про використання аналогу власноручного підпису для вчинення правочинів
м.Київ
«05» квітня 2019 року
Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» ТОВ
«ЛІНЕУРА УКРАЇНА», ідентифікаційний код 42753492 (далі -Товариство) звертається до фізичних осіб
(далі-Клієнти), які здійснюють процес Реєстрації в Інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства доступ
до якої забезпечується через Веб-сайт Товариства https:/credit7.ua з Публічною пропозицію (офертою) на
укладання Договору про використання аналогу власноручного підпису для вчинення правочинів (надалі –
Публічна пропозиція) що передбачають отримання грошових коштів у позику, в том числі і на умовах
фінансового кредиту від Товариства та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів (далі - Договір), які
оформлюються в електронному вигляді та підписуються аналогами власноручних підписів сторін в Особистому
кабінеті.
1. Прийняття (акцептування) Клієнтом даної Публічної пропозиції на укладення Договору здійснюється шляхом
вчинення Клієнтом наступних дій:
- проставляння Клієнтом на інтернет-сторінці Товариства https:/credit7.ua, яка є частиною Інформаційнотелекомунікаційної системи Товариства (далі -Веб-сайт) в розділі «Реєстрація» відмітки в чек-боксі напроти
гіперпосилання «я ознайомлений з Правилами, Публічною пропозицію, приймаю їх в повному обсязі та надаю
Згоду на обробку персональних даних» та натискання клавіши «ДАЛІ/ДАЛЕЕ»;
2. Укладаючи Договір, Клієнт та Товариство погоджуються на використання в майбутньому аналогу
власноручного підпису зі сторони Товариства для підписання документів та правочинів, що доступні в
Особистому кабінеті, та документів, що адресовані Товариством Клієнту через поштовий зв’язок, електронну
пошту, іншим способом, що дає можливість встановити отримувача.
2.1. Сторони погоджують наступний зразок, що використовується Товариством як аналог власноручного підпису
уповноваженої особи Товариства та відтиску печатки Товариства, що відтворені засобами копіювання:
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3. З укладенням Договору, Сторони підтверджують свою беззаперечну згоду на використання Товариством
аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки, вказаних в пп.2.1 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. Клієнт та Товариство приймають на себе всі обов'язки
та набувають всіх прав, передбачених Договором.
5. Сторони визнають, що документи, засвідчені з використання аналогу власноручного підпису уповноваженої
особи та відтиску печатки зі сторони Товариства, прирівнюється до документів, складених в письмовій формі.
6. Клієнт визнає, що 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. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України Договір є договором приєднання.
8. Датою укладення Договору є дата прийняття Клієнтом умов Публічної пропозиції.
ТОВАРИСТВО :
Найменування: ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ: 42753492
Ліцензія НКФП від 04.04.2019, видана на підставі Розпорядження НКФП №529
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Леонтовича, 7
п/р 26506052600502 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку: 320649
тел.: 0 (800) 33 07 33 (безкоштовно по Україні);
Email: info@credit7.ua
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