УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Перед тим, як відвідати цю сторінку, будь ласка, ознайомтесь з цими Умовами. Якщо Ви не
згодні з нижченаведеними умовами, будь ласка, залиште цю сторінку.
1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Сайт є власністю ТОВ «ГЛОБАЛ ФАКТОР» (далі — Фінансова установа), і
призначений для надання інформації про продукти і послуги Фінансової установи
Користувачам/клієнтам/позичальникам (надалі- користувачами). Нижченаведені умови
для користувачів (далі — Умови) є договором приєднання, на умовах якого користувачі
отримують право доступу до інформації, розміщеної на веб-сайті Фінансової установи в
мережі Інтернет за адресою: https://global-factor.com.ua/ (далі — Сайт).
Звертаючись до матеріалів та інформації, що міститься на Сайті, Ви підтверджуєте, що
ознайомлені з Умовами і берете на себе зобов’язання щодо їх дотримання. Якщо Ви не
згодні з умовами для користувачів, будь ласка, не використовуйте даний Сайт.
1.2. Ці Умови поширюються на всіх відвідувачів і користувачів Сайту. Сайт призначений
для користувачів у віці не менше 18 років. Будь-який відвідувач і користувач повністю
приймає на себе всі ризики будь-яких пошкоджень технічних засобів та/або програмного
забезпечення, які використовуються для доступу до Сайту.
Фінансова установа визначає Умови для користувачів Сайту та залишає за собою право
вимагати від відвідувачів і користувачів виконання цих Умов. Незнання Умов не звільняє
від необхідності їх виконання. Розміщення будь-якого повідомлення на Сайті автоматично
означає Вашу згоду з цими Умовами і з необхідністю їх дотримання.
1.3. Фінансова установа забезпечує, але не гарантує постійний цілодобовий доступ
користувачів до Сайту. Доступ до Сайту є безкоштовним, користувач самостійно
забезпечує технічні можливості для доступу до Сайту, оплачує послуги
телекомунікаційної мережі.
1.4. Фінансова установа залишає за собою право без попередження змінювати Умови для
приведення їх у відповідність до поточного стану Сайту, технічними можливостями,
внутрішніми положеннями та правилами Фінансової установи, а також змінами в
законодавстві України. Звертаючись до матеріалів та інформації, що міститься на Сайті
після внесення Фінансовою установою змін до цих Умов, Ви підтверджуєте обов’язковість
таких змін для себе.
Просимо врахувати, що не дивлячись на те, що інформація на Сайті оновлюється
періодично, вона не завжди може містити найбільш актуальну інформацію. Плин часу та /
чи наступні події можуть призвести до неточності або неповноти інформації. Сайт та
інформація (включаючи зміни до цих Умов) можуть бути змінені та / або доповнені час від
часу без попередження.
1.5. З метою інформування Фінансова установа може направляти відповідне
повідомлення/інформацію про існуючі продукти та послуги серед тих користувачів Сайту,
які навмисно надали свою контактну інформацію. Кожне таке повідомлення буде містити
інструмент, за допомогою якого Ви зможете відмовитись від подальшого отримання такої
інформації.

1.6. Фінансова установа не несе відповідальності перед користувачами або третіми
особами за прямі та / або непрямі збитки, що виникли внаслідок відсутності доступу до
Сайту, а також будь-яких пошкоджень технічних засобів та/або програмного забезпечення,
які використовуються для доступу до Сайту.
Фінансова установа ні за яких обставин, включаючи, але не обмежуючись, недбалим або
халатним ставленням, не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки,
включаючи без обмежень упущену вигоду, викликані використанням даного Сайту, або
неможливістю його використання, навіть якщо Фінансова установа була поінформована
про можливість настання таких збитків.
1.7. Виконання та застосування цих Умов здійснюється у відповідності до чинного
законодавства України.
1.8. Фінансова установа залишає за собою право застосувати всі дозволені законодавством
засоби по відношенню до порушників цих Умов.
2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ТОРГОВІ МАРКИ
2.1. Вміст Сайту захищено законодавством України про авторське право.
2.2. Всі права на вміст сторінок і структура Сайту належать ТОВ «ГЛОБАЛ ФАКТОР».
2.3. Інформація, яка розміщена на Сайті, призначена виключно для особистого
некомерційного використання користувачами, з урахуванням збереження авторських прав
та інших відміток про приналежність власнику. Користувачі Сайту не мають права
копіювати, поширювати, передавати, демонструвати, публікувати, продавати, ліцензувати
та використовувати вміст Сайту без попередньої письмової згоди Фінансової установи.
Використання матеріалів Сайту на інших Інтернет-ресурсах забороняється. Зміна
матеріалів, використання їх за іншим призначенням або у порушення цих Умов є
порушенням авторських прав Фінансової установи.
2.4. Всі торгові марки, комерційні найменування та логотипи, представлені на Сайті,
офіційно зареєстровані і є захищеними законодавством про авторське право об’єктами
власності. Доступ до Сайту не дає користувачеві право на будь-яке використання вказаних
торгових марок, комерційних найменувань та логотипів.
3. ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА САЙТІ
3.1. Сайт містить (може містити) графічні або текстові блоки рекламного характеру (далі
— Логотипи). Логотипи використовуються виключно з метою інформування і містять
посилання як на Інтернет-ресурси Фінансової установи та компаній-партнерів.
3.2. Сайт може містити посилання на Інтернет-ресурси, що не мають відношення до
Фінансової установи та компаній-партнерів. Посилання на такі сайти призначені для
зручності і повноти наданої Фінансовою установою інформації і це не означає, що
Фінансова установа схвалює зміст даних сайтів або несе за нього відповідальність.
Використання будь-яких Інтернет-ресурсів, пов’язаних із Сайтом, є Вашим власним
ризиком. Фінансова установа не гарантує повноту та актуальність інформації, розміщеної
на інших Інтернет-ресурсах, а також відповідність цієї інформації послугам і продуктам,
що діють у Фінансовій установі для користувачів.

3.3. Ні за яких обставин Фінансова установа не несе відповідальності за інформацію, яка
доступна за гіперпосиланнями на Інтернет-ресурси інших компаній, розміщених на Сайті.
3.4. Посилання на продукцію та послуги третіх осіб робляться в інформаційних цілях і це
не означає, що Фінансова установа їх підтримує або рекомендує.
4. ФАЙЛИ COOKIE
4.1. У роботі Сайту використовується технологія Сookies.
Сookie – це текстовий файл невеликого розміру, що зберігається на жорстких дисках
Користувачів сервером Сайту. Ці файли додають функціональності Сайту або допомагають
ефективніше та чіткіше аналізувати використання Сайту.
Вищезазначена інформація необхідна Фінансовій установі для збору статистичних даних
про відвідувачів Сайту, їх аналізу та розробки правил і методів якісного надання послуг.
Детальніше з ПОЛІТИКОЮ COOKIE можна ознайомитися за наступним посиланням:
https://global-factor.com.ua/images/politica_cookie.pdf.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
5.1. Фінансова установа забезпечує конфіденційність та захист персональних даних наданої
Вами інформації на Сайті https://global-factor.com.ua/
Надаючи свої персональні дані добровільно, в процесі користування Сайтом, так і при
заповненні реєстраційних форм Сайту, користувачі автоматично дають згоду на
користування і обробку Фінансовою установою своїх персональних даних, відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» та чинного законодавства України.
Фінансова установа зобов’язується забезпечити конфіденційність наданих користувачами
персональних даних і має право передавати їх тільки особам, афільованим з Фінансовою
установою або тим, які уклали з Фінансовою установою договори, умови яких
передбачають
захист
персональних
даних.
Детальніше
з
ПОЛІТИКОЮ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ можна ознайомитися
за наступним посиланням: https://global-factor.com.ua/images/person_data.pdf.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Ці Умови набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті https://global-factor.com.ua/ та
діють до моменту внесення змін та/або доповнень до них чи викладення їх у новій
редакції.
6.2. Фінансова установа залишає за собою право у будь-який час внести зміни до Умов
користування Сайтом, які набудуть чинності відразу після розміщення на Сайті.
6.3. Просимо зауважити, що Інтернет не є повністю захищеним засобом комунікації і може
бути потенційним засобом перехоплення, втрати, спотворення або зміни комунікацій. Так
як доступ до Сайту забезпечується через сервер в Україні, інформація, що знаходиться на
цьому Сайті, вважається наданою на території України і є предметом регулювання
законодавства України. Якщо Ви увійшли на Сайт за межами України, Ви робите це на
свій страх та ризик і несете відповідальність перед місцевими, державними або
міжнародними законами, в тому числі, без будь-яких обмежень, законами безпеки.
6.4. Відповідно до чинного законодавства, інформація про користувачів Сайту може бути
передана державним або закордонним правоохоронним органам. Правила, що стосуються

особистої інформації, якими можуть керуватися ці органи, можуть відрізнятись від правил,
що діють у країні Вашого проживання/місцезнаходження.
6.5. Будь-які питання, пропозиції скарги Користувача/клієнта/позичальника можете
надіслати через даний Сайт або використовуючи e-mail: info@global-factor.com.ua, або
напишіть листа на адресу: Україна, 01024, місто Київ, вул. Зоологічна, 4а

