ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (ця інформація містить загальні умови надання
фінансовою установою мікрокредиту та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні
умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі
отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав)
I. Загальна інформація
№
з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення
фінансовою установою

Інформація для заповнення
фінансовою установою

Інформація для заповнення
фінансовою установою

1

2

3

3

3

Знак для товарів та
послуг
Продукт

1
2 Найменування

3 Номер і дата видачі
ліцензії/свідоцтва

Кредитна лінія на сайтах
https://creditkasa.ua/ та
https://creditkasa.com.ua/

Кредитна лінія на сайті
https://credos.com.ua/

Кредитна лінія на сайтах
https://navse.ua/ та
https://navse.in.ua/

I. Інформація про фінансову установу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР
КРЕДИТ ФІНАНС»
КРЕДИТ ФІНАНС»
КРЕДИТ ФІНАНС»
- Свідоцтво про реєстрацію
фінансової установи серія ІК
№116, видане Національною
комісією, що здійснює

- Свідоцтво про реєстрацію
фінансової установи серія ІК
№116, видане Національною
комісією, що здійснює

- Свідоцтво про реєстрацію
фінансової установи серія ІК
№116, видане Національною
комісією, що здійснює

державне регулювання ринків
державне регулювання ринків
державне регулювання ринків
фінансових послуг, від
фінансових послуг, від
фінансових послуг, від
01.08.2013 року, анулювання
01.08.2013 року, анулювання
01.08.2013 року, анулювання та
та призупинення дії свідоцтва
та призупинення дії свідоцтва
призупинення дії свідоцтва про
про реєстрацію фінансової
про реєстрацію фінансової
реєстрацію фінансової установи
установи не застосовувалось.
установи не застосовувалось.
не застосовувалось.
- Розпорядження № 2401 від
- Розпорядження № 2401 від
- Розпорядження № 2401 від
08.06.2017 року «Про видачу
08.06.2017 року «Про видачу
08.06.2017 року «Про видачу
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
ліцензії на провадження
ліцензії на провадження
ліцензії на провадження
господарської діяльності з
господарської діяльності з
господарської діяльності з
надання фінансових послуг
надання фінансових послуг
надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності
(крім професійної діяльності
(крім професійної діяльності на
на ринку цінних паперів),
на ринку цінних паперів),
ринку цінних паперів), ліцензія
ліцензія безстрокова;
ліцензія безстрокова;
безстрокова; тимчасового
тимчасового призупинення дії
тимчасового призупинення дії
призупинення дії ліцензії та/або
ліцензії та/або анулювання
ліцензії та/або анулювання
анулювання ліцензії не
ліцензії не застосовувалось.
ліцензії не застосовувалось.
застосовувалось.
4 Адреса

01133, м. Київ, Печерський район, 01133, м. Київ, Печерський район, 01133, м. Київ, Печерський район,
бульвар Лесі Українки, будинок бульвар Лесі Українки, будинок
бульвар Лесі Українки, будинок
26, офіс 407
26, офіс 407
26, офіс 407

5 Номер
контактного(них)
телефону(ів)

0800 200 221

0800 200 221

0800 200 221

6 Адреса власного
вебсайта

https://creditkasa.ua/
https://creditkasa.com.ua/

https://credos.com.ua/

https://navse.ua/
https://navse.in.ua/

II. Основні умови мікрокредиту

7
8 Цільова група
споживачів
9 Сума/ліміт
кредиту, грн

10 Строк
кредитування,
дн./міс.

11 Реальна річна
процентна ставка,
відсотки річних

Громадяни України віком від 18
до 75 років.

Громадяни України віком від 18
до 75 років.

Громадяни України віком від 18 до
75 років.

Мінімальна сума кредитного
ліміту 400 грн.

Мінімальна сума кредитного
ліміту 400 грн.

Мінімальна сума кредиту 5 000,00
грн.

Максимальна сума кредитного
ліміту 6 500,00 грн.

Максимальна сума кредитного
ліміту 6 500,00 грн.

Максимальна сума кредиту
6 500,00 грн.

300 календарних днів.

300 календарних днів.

300 календарних днів.

Строк кредитування від
мінімального до максимального:
вказаний строк кредиту є
стандартним і не може
змінюватися за вибором
споживача. Разом з тим, кредит
може бути погашений достроково
у будь-який день.

Строк кредитування від
мінімального до максимального:
вказаний строк кредиту є
стандартним і не може
змінюватися за вибором
споживача. Разом з тим, кредит
може бути погашений достроково
у будь-який день.

Строк кредитування від
мінімального до максимального:
вказаний строк кредиту є
стандартним і не може
змінюватися за вибором
споживача. Разом з тим, кредит
може бути погашений достроково
у будь-який день.

-

-

Реальна річна процентна
ставка за «Стандартною
процентною ставкою» за весь
строк кредитування, відсотків
річних – 1 139 966%
Реальна річна процентна
ставка за «Зниженою
процентною ставкою» за весь

Реальна річна процентна
ставка за «Стандартною
процентною ставкою» за весь
строк кредитування, відсотків
річних – 279 354%
Реальна річна процентна
ставка за «Зниженою
процентною ставкою» за весь

Реальна річна процентна
ставка за «Стандартною
процентною ставкою» за весь
строк дії Договору, відсотків
річних – 29218%.
Реальна річна процентна
ставка за «Зниженою
процентною ставкою» за весь

-

12 Розмір власного
платежу споживача
(за наявності),
відсотки від суми
кредиту
13 Спосіб надання
кредиту

14 Умови
автоматичного
продовження
строку дії
кредитного
договору
15

-

строк кредитування, відсотків
річних – 290 158%.
Реальна річна процентна
ставка за «Пільговою
процентною ставкою» за весь
строк кредитування, відсотків
річних – 4%.

строк кредитування, відсотків
річних – 32 659%.
Реальна річна процентна
ставка за «Пільговою
процентною ставкою» за весь
строк кредитування, відсотків
річних – 4%.

Не передбачений договором

Не передбачений договором

-

строк дії Договору, відсотків
річних – 5121%.

-

Не передбачений договором

Безготівковим
шляхом
на
платіжну картку Позичальника
безпосередньо після укладення
Договору

Безготівковим
шляхом
на
платіжну картку Позичальника
безпосередньо після укладення
Договору

Безготівковим шляхом на платіжну
картку
Позичальника
безпосередньо після укладення
Договору

Пролонгація не передбачена

Пролонгація не передбачена

Пролонгація не передбачена

III. Інформація про орієнтовну загальну вартість мікрокредиту для споживача

16 Загальні витрати за
кредитом
[уключаючи
відсотки за
користування
кредитом, комісії
фінансової
установи та інші
витрати споживача
на супровідні
послуги фінансової
установи,
кредитного
посередника (за
наявності) та третіх
осіб], грн

Загальні витрати за кредитом
складаються із суми Процентів за
користування кредитом. Жодних
інших платежів за договором не
передбачено.

Загальні витрати за кредитом
складаються із суми Процентів за
користування кредитом. Жодних
інших платежів за договором не
передбачено.

-

Загальні витрати за кредитом,
розраховані за «Стандартною
процентною ставкою»:
- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на
суму 400,00 грн. з урахуванням
максимального розміру
нарахованих процентів за весь
строк кредитування складають –
3 600,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн.
з урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів
за весь строк кредитування
складають – 58 500,00 грн.

-

Знижки:
- Загальні витрати за кредитом,
розраховані за «Зниженою
процентною ставкою»:
- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на

Знижки:
- Загальні витрати за кредитом,
розраховані за «Зниженою
процентною ставкою»:
- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на

Загальні витрати за кредитом,
розраховані за «Стандартною
процентною ставкою»:
- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на
суму 400,00 грн. з урахуванням
максимального розміру
нарахованих процентів за весь
строк кредитування складають –
3 600,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн.
з урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів
за весь строк кредитування
складають – 58 500,00 грн.

Загальні витрати за кредитом
складаються із Комісії за видачу
кредиту
та
Процентів
за
користування кредитом. Жодних
інших платежів за договором не
передбачено.
- Загальні витрати за кредитом,
розраховані за «Стандартною
процентною ставкою»:
- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на
суму 5 000,00 грн. з урахуванням
максимального розміру
нарахованих процентів за весь
строк кредитування та комісії за
видачу кредиту складає –
23250,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн. з
урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів за
весь строк кредитування та комісії
за видачу кредиту складає –
30225,00 грн.
Знижки:
- Загальні витрати за кредитом,
розраховані
за
«Зниженою
процентною ставкою»:

суму 400,00 грн. з урахуванням
максимального розміру
нарахованих процентів за весь
строк кредитування складають –3
000,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн.
з урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів
за весь строк кредитування
складають – 48 750,00 грн.

суму 400,00 грн. з урахуванням
максимального розміру
нарахованих процентів за весь
строк кредитування складають –
2 400,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн.
з урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів
за весь строк кредитування
складають – 39 000,00 грн.

- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на
суму 5 000,00 грн. з урахуванням
максимального розміру
нарахованих процентів за весь
строк кредитування та комісії за
видачу кредиту складають –
15 750,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн. з
урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів за
- Загальні витрати за кредитом, - Загальні витрати за кредитом, весь строк кредитування та комісії
розрахована за «Пільговою
розрахована за «Пільговою
за видачу кредиту складають – 20
процентною ставкою»:
процентною ставкою»:
475,00 грн.
- за умови отримання
- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на мінімального розміру кредиту на
суму 400,00 грн., за максимальний суму 400,00 грн., за максимальний
строк надання знижки (300
строк надання знижки (300
календарних днів) складають –
календарних днів) складають –
12,00 грн.
12,00 грн.
- за умови отримання
- за умови отримання
максимального розміру кредиту
максимального розміру кредиту
на суму 6500,00 грн., за
на суму 6500,00 грн., за
максимальний строк надання
максимальний строк надання
знижки (300 календарних днів)
знижки (300 календарних днів)
складають – 195,00 грн.
складають – 195,00 грн.

17 Орієнтовна
загальна вартість
кредиту для
споживача за весь
строк користування
кредитом (сума
кредиту та загальні
витрати за
кредитом), грн

Загальна вартість кредиту
складається із Суми кредиту та
Процентів за користування
кредитом. Жодних інших
платежів за договором не
передбачено.

Загальна вартість кредиту
складається із Суми кредиту та
Процентів за користування
кредитом. Жодних інших
платежів за договором не
передбачено.

Загальна вартість кредиту
складається із Суми кредиту,
Комісії за видачу кредиту та
Процентів за користування
кредитом. Жодних інших
платежів за договором не
передбачено.
- Загальна вартість кредиту,
- Загальна вартість кредиту,
- Загальна вартість кредиту,
розрахована за «Стандартною
розрахована за «Стандартною
розрахована за
процентною ставкою»:
процентною ставкою»:
«Стандартною процентною
- за умови отримання
- за умови отримання
ставкою»:
мінімального розміру кредиту на мінімального розміру кредиту на - за умови отримання мінімального
суму 400,00 грн. з урахуванням
суму 400,00 грн. з урахуванням
розміру кредиту на суму 5 000,00
максимального розміру
максимального розміру
грн. з урахуванням максимального
нарахованих процентів за весь
нарахованих процентів за весь
розміру нарахованих процентів за
строк кредитування складає –
строк кредитування складає –
весь строк кредитування та комісії
4 000,00 грн.
4 000,00 грн.
за видачу кредиту складає –
- за умови отримання
- за умови отримання
28250,00 грн.
максимального розміру
максимального розміру
- за умови отримання
мірокредиту на суму 6500,00 грн. мірокредиту на суму 6500,00 грн. максимального розміру
з урахуванням максимального
з урахуванням максимального
мірокредиту на суму 6500,00 грн. з
розміру нарахованих процентів за розміру нарахованих процентів за урахуванням максимального
весь строк кредитування складає – весь строк кредитування складає – розміру нарахованих процентів за
65 000,00 грн.
65 000,00 грн.
весь строк кредитування та комісії
за видачу кредиту складає –
Знижки:
Знижки:
36725,00 грн.
- Загальна вартість кредиту,
- Загальна вартість кредиту,
розрахована за «Зниженою
розрахована за «Зниженою Знижки:
процентною ставкою»:
процентною ставкою»:

- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на
суму 400,00 грн. з урахуванням
максимального розміру
нарахованих процентів за весь
строк кредитування складає –3
400,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн.
з урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів за
весь строк кредитування складає –
55 250,00 грн.

- за умови отримання
мінімального розміру кредиту на
суму 400,00 грн. з урахуванням
максимального розміру
нарахованих процентів за весь
строк кредитування складає –
2 800,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн.
з урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів за
весь строк кредитування складає –
45 500,00 грн.

- Загальна вартість кредиту,
розрахована за «Пільгової
процентною ставкою»:
за
умови
отримання
мінімального розміру кредиту на
суму 400,00 грн., за максимальний
строк надання знижки (300
календарних днів) складає – 412,00
грн.
- за умови отримання
максимального розміру кредиту
на суму 6500,00 грн., за
максимальний строк надання
знижки (300 календарних днів)
складає – 6695,00 грн.

- Загальна вартість кредиту,
розрахована за «Пільгової
процентною ставкою»:
за
умови
отримання
мінімального розміру кредиту на
суму 400,00 грн., за максимальний
строк надання знижки (300
календарних днів) складає – 412,00
грн.
- за умови отримання
максимального розміру кредиту
на суму 6500,00 грн., за
максимальний строк надання
знижки (300 календарних днів)
складає – 6695,00 грн.

- Загальна вартість кредиту,
розрахована за «Зниженою
процентною ставкою»:
- за умови отримання мінімального
розміру кредиту на суму 5 000,00
грн. з урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів за
весь строк кредитування та комісії
за видачу кредиту складає –
20750,00 грн.
- за умови отримання
максимального розміру
мірокредиту на суму 6500,00 грн. з
урахуванням максимального
розміру нарахованих процентів за
весь строк кредитування та комісії
за видачу кредиту складає –
26975,00 грн.

IV. Порядок повернення мікрокредиту

18
19 Періодичність
погашення:
20 суми кредиту
21 відсотків, комісій
та інших платежів
за користування
кредитом

Наприкінці строку кредитування

Наприкінці строку кредитування

Наприкінці строку кредитування

Періодичність сплати процентів
за користування кредитом
визначається Позичальником
шляхом обрання Базового періоду
сплати відсотків при визначенні
на сайті кредитодавця бажаних
умов отримання кредиту

Періодичність сплати процентів
за користування кредитом
визначається Позичальником
шляхом обрання Базового періоду
сплати відсотків при визначенні
на сайті кредитодавця бажаних
умов отримання кредиту

Періодичність сплати процентів за
користування кредитом та комісії
за видачу кредиту (Базовий період
сплати відсотків) становить 14
календарних днів

https://creditkasa.ua/repayment-by- https://credos.com.ua/#pay
22 Гіперпосилання на
another
https://navse.ua/repayment-byвебсторінку
https://creditkasa.com.ua/repayment- another
фінансової
by-another
установи, де
зазначені способи
погашення
кредиту, за
наявності

https://navse.in.ua/pay.php

23 Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору
та вимог законодавства України
24

V. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків за договором про мікрокредит

25 Відповідальність
за прострочення
виконання та/або
невиконання умов
договору
[уключаючи
неустойку (штраф,
пеню)]

-

-

-

Згідно п.8.2. Договору:
«У разі несвоєчасного
повернення отриманого
Кредиту Позичальник
зобов’язаний сплатити
Кредитодавцю суму боргу з
урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час
прострочення»;
Згідно п.8.2. Договору
(тимчасово не
застосовується у зв'язку з
дією карантинних
обмежень) «У разі
несвоєчасного повернення
отриманого Кредиту
Позичальник зобов’язаний
сплатити Кредитодавцю 2
(два) проценти від
неповерненої суми Кредиту
за кожен день прострочення
сплати в силу положень
статті 625 Цивільного
кодексу України»;»
Згідно п.8.3. Договору:
(тимчасово не
застосовується у зв'язку з
дією карантинних
обмежень) «У разі не
здійснення сплати

Згідно п.8.2. Договору:
«У разі несвоєчасного
повернення отриманого
Кредиту Позичальник
зобов’язаний сплатити
Кредитодавцю суму боргу з
урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час
прострочення»;
Згідно п.8.2. Договору
(тимчасово не
застосовується у зв'язку з
дією карантинних
обмежень) «У разі
несвоєчасного повернення
отриманого Кредиту
Позичальник зобов’язаний
сплатити Кредитодавцю 2
(два) проценти від
неповерненої суми Кредиту
за кожен день прострочення
сплати в силу положень
статті 625 Цивільного
кодексу України»;»
Згідно п.8.3. Договору:
(тимчасово не
застосовується у зв'язку з
дією карантинних
обмежень) «У разі не
здійснення сплати

Згідно п.8.2. Договору:
«У разі несвоєчасного
повернення отриманого
Кредиту Позичальник
зобов’язаний сплатити
Кредитодавцю суму боргу з
урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час
прострочення»;
Згідно п.8.2. Договору
(тимчасово не
застосовується у зв'язку з
дією карантинних
обмежень) «У разі
несвоєчасного повернення
отриманого Кредиту
Позичальник зобов’язаний
сплатити Кредитодавцю 2
(два) проценти від
неповерненої суми Кредиту
за кожен день прострочення
сплати в силу положень
статті 625 Цивільного
кодексу України»;»
Згідно п.8.3. Договору:
(тимчасово не
застосовується у зв'язку з
дією карантинних
обмежень) «У разі не
здійснення сплати процентів

-

-

процентів за користування
Кредитом у визначені цим
Договором терміни,
Позичальник зобов’язаний
сплатити Кредитодавцю
штраф у розмірі 10%
(десяти відсотків) від суми
Кредиту. Сукупна сума
неустойки, нарахованої за
порушення зобов'язань
Позичальником на підставі
цього пункту Договору, не
може перевищувати
половини Кредиту (50%
суми Кредиту), одержаного
Позичальником за цим
Договором»;
Згідно п. 8.6 Договору: «У
разі прострочення
Позичальником сплати
процентів за користування
Кредитом, Кредитодавець
має право розірвати цей
Договір за своєї ініціативою,
проінформувавши про це
Позичальника письмово за
30 календарних днів».;
Згідно п.5.5 Договору:
«У разі несплати
Позичальником у повному

процентів за користування
Кредитом у визначені цим
Договором терміни,
Позичальник зобов’язаний
сплатити Кредитодавцю
штраф у розмірі 10%
(десяти відсотків) від суми
Кредиту. Сукупна сума
неустойки, нарахованої за
порушення зобов'язань
Позичальником на підставі
цього пункту Договору, не
може перевищувати
половини Кредиту (50%
суми Кредиту), одержаного
Позичальником за цим
Договором»;
Згідно п. 8.6 Договору: «У
разі прострочення
Позичальником сплати
процентів за користування
Кредитом, Кредитодавець
має право розірвати цей
Договір за своєї ініціативою,
проінформувавши про це
Позичальника письмово за
30 календарних днів».;
Згідно п.5.5 Договору:
«У разі несплати
Позичальником у повному

за користування Кредитом
та/або комісії за видачу
Кредиту (якщо п.4.7
Договору передбачає сплату
комісії за видачу Кредиту) у
визначені цим Договором
терміни, Позичальник
зобов’язаний сплатити
Кредитодавцю штраф у
розмірі 10% (десяти
відсотків) від суми Кредиту.
Сукупна сума неустойки,
нарахованої за порушення
зобов'язань Позичальником
на підставі цього пункту
Договору, не може
перевищувати половини
Кредиту (50% суми
Кредиту), одержаного
Позичальником за цим
Договором»;
Згідно п. 8.6 Договору: «У
разі прострочення
Позичальником сплати
процентів за користування
Кредитом та/або комісії за
видачу Кредиту (якщо п.4.7
Договору передбачає сплату
комісії за видачу Кредиту),
Кредитодавець має право

-

обсязі відсотків за
користування Кредитом не
пізніше останнього дня
першого Базового періоду за
Пільговою процентною
ставкою, нарахування
процентів за користування
Кредитом за перший
Базовий період
здійснюється за
Стандартною процентною
ставкою. Надалі
нарахування відсотків за
користування Кредитом
здійснюється за
Стандартною процентною
ставкою до моменту
повного погашення
Позичальником
заборгованості зі сплати
процентів. З моменту
повного погашення
Позичальником
заборгованості зі сплати
процентів подальше
нарахування процентів за
користування Кредитом
здійснюється за Зниженою
процентною ставкою»;
Згідно п.5.5 Договору:
-

обсязі відсотків за
користування Кредитом не
пізніше останнього дня
першого Базового періоду за
Пільговою процентною
ставкою, нарахування
процентів за користування
Кредитом за перший
Базовий період
здійснюється за
Стандартною процентною
ставкою. Надалі
нарахування відсотків за
користування Кредитом
здійснюється за
Стандартною процентною
ставкою до моменту
повного погашення
Позичальником
заборгованості зі сплати
процентів. З моменту
повного погашення
Позичальником
заборгованості зі сплати
процентів подальше
нарахування процентів за
користування Кредитом
здійснюється за Зниженою
процентною ставкою»;
Згідно п.5.5 Договору:

розірвати цей Договір за
своєї ініціативою,
проінформувавши про це
Позичальника письмово за
30 календарних днів».;
Згідно п.8.7 Договору:
«Незалежно від інших
положень цього Договору, у
разі прострочення
Позичальником сплати
процентів за користування
Кредитом та/або комісії за
видачу Кредиту (якщо п.4.7
Договору передбачає сплату
комісії за видачу Кредиту), з
дати виникнення
простроченої заборгованості
з оплати процентів або
комісії у Позичальника
виникає обов’язок здійснити
дострокове повернення 20%
від суми отриманого кредиту
без отримання спеціальної
вимоги про це від
Кредитодавця»;
Згідно п.4.6 Договору:
«У разі несплати
Позичальником
нарахованих згідно умов
Договору процентів за

«У разі несплати
Позичальником у повному
обсязі відсотків за
користування Кредитом не
пізніше останнього дня
будь-якого Базового
періоду, з наступного дня
подальше нарахування
процентів за користування
Кредитом здійснюється за
Стандартною процентною
ставкою до повного
погашення Позичальником
заборгованості зі сплати
процентів (включаючи дату
погашення
заборгованості)».

«У разі несплати
Позичальником у повному
обсязі відсотків за
користування Кредитом не
пізніше останнього дня
будь-якого Базового
періоду, з наступного дня
подальше нарахування
процентів за користування
Кредитом здійснюється за
Стандартною процентною
ставкою до повного
погашення Позичальником
заборгованості зі сплати
процентів (включаючи дату
погашення
заборгованості)».

користування Кредитом або
комісії за видачу Кредиту не
пізніше останнього дня будьякого Базового періоду, з
наступного дня подальше
нарахування процентів за
користування Кредитом
здійснюється за
Стандартною процентною
ставкою до дати повного
погашення Позичальником
заборгованості зі сплати
процентів та комісії за
видачу Кредиту (включаючи
дату погашення
заборгованості).

26 Інші заходи:
27

право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за
споживчим кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання:
Згідно п. 8.5 Договору: «У
разі прострочення
Позичальником сплати
процентів за користування
Кредитом на строк понад
один календарний місяць,
Кредитодавець має право
вимагати від Позичальника

Згідно п. 8.5 Договору: «У
разі прострочення
Позичальником сплати
процентів за користування
Кредитом на строк понад
один календарний місяць,
Кредитодавець має право
вимагати від Позичальника

Згідно п. 8.5 Договору: «У разі
прострочення Позичальником
сплати
процентів
за
користування Кредитом та/або
комісії за видачу Кредиту (якщо
п.4.7 Договору передбачає сплату
комісії за видачу Кредиту) на
строк понад один календарний

повернення Кредиту в
повному обсязі та сплати
процентів за весь строк
фактичного користування
Кредитом до настання дати
закінчення Строку
кредитування, визначеного
п.4.8 даного Договору».

повернення Кредиту в
повному обсязі та сплати
процентів за весь строк
фактичного користування
Кредитом до настання дати
закінчення Строку
кредитування, визначеного
п.4.8 даного Договору».

місяць, Кредитодавець має право
вимагати від Позичальника
повернення Кредиту в повному
обсязі, сплати процентів за весь
строк фактичного користування
Кредитом, а також у повному
розмірі комісії за видачу Кредиту
(якщо п.4.7 Договору передбачає
сплату
комісії
за
видачу
Кредиту)».
Згідно п.8.7 Договору:
«Незалежно від інших положень
цього Договору, у разі
прострочення Позичальником
сплати процентів за
користування Кредитом та/або
комісії за видачу Кредиту (якщо
п.4.7 Договору передбачає
сплату комісії за видачу
Кредиту), з дати виникнення
простроченої заборгованості з
оплати процентів або комісії у
Позичальника виникає
обов’язок здійснити дострокове
повернення 20% від суми
отриманого кредиту без
отримання спеціальної вимоги
про це від Кредитодавця».

28 VI. Права споживача згідно із законодавством України
29 До укладення договору:
30

отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору про мікрокредит з огляду на потреби та фінансовий стан
споживача

31

безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору про мікрокредит в електронному вигляді, крім випадків,
коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору зі споживачем

32

звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка
кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій

33 Після укладення договору:
34 відмова від
договору про
споживчий кредит
протягом 14
календарних днів
із дня укладення
цього договору (у
разі відмови від
такого договору
споживач сплачує
відсотки за період
із дня одержання
коштів до дня їх
повернення за
процентною

Дана умова передбачена
наступною нормою договору:
«6.9. Позичальник має право
протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дня
укладення Договору
відмовитися від Договору без
пояснення причин, у тому числі
в разі отримання ним грошових
коштів, про що зобов'язаний
повідомити Кредитодавця до
закінчення вказаних 14
(чотирнадцяти) календарних
днів шляхом направлення
відповідного повідомлення у
письмовій формі на адресу

Дана умова передбачена
наступною нормою договору:
«6.9. Позичальник має право
протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дня
укладення Договору
відмовитися від Договору без
пояснення причин, у тому числі
в разі отримання ним грошових
коштів, про що зобов'язаний
повідомити Кредитодавця до
закінчення вказаних 14
(чотирнадцяти) календарних
днів шляхом направлення
відповідного повідомлення у
письмовій формі на адресу

Дана
умова
передбачена
наступною нормою договору:
«6.9. Позичальник має право
протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних
днів
з
дня
укладення Договору відмовитися
від Договору без пояснення
причин, у тому числі в разі
отримання
ним
грошових
коштів, про що зобов'язаний
повідомити Кредитодавця до
закінчення
вказаних
14
(чотирнадцяти)
календарних
днів
шляхом
направлення
відповідного повідомлення у
письмовій формі на адресу

ставкою,
установленою цим
договором, та
вчиняє інші дії,
передбачені Закон
ом України "Про
споживче
кредитування"
або договором)
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Кредитодавця. В такому
випадку Позичальник
зобов’язаний протягом 7 (семи)
календарних днів з дати
подання письмового
повідомлення про відмову від
кредитного Договору повернути
Кредитодавцю грошові кошти,
одержаний згідно з Договором,
та сплатити проценти за період
з дня одержання Кредиту до дня
його повернення за ставкою,
яка діяла під час фактичного
користування Кредитом».

Кредитодавця. В такому
випадку Позичальник
зобов’язаний протягом 7 (семи)
календарних днів з дати
подання письмового
повідомлення про відмову від
кредитного Договору повернути
Кредитодавцю грошові кошти,
одержаний згідно з Договором,
та сплатити проценти за період
з дня одержання Кредиту до дня
його повернення за ставкою,
яка діяла під час фактичного
користування Кредитом».

Кредитодавця. В такому випадку
Позичальник
зобов’язаний
протягом 7 (семи) календарних
днів з дати подання письмового
повідомлення про відмову від
кредитного Договору повернути
Кредитодавцю грошові кошти,
одержаний згідно з Договором,
сплатити проценти за період з
дня одержання Кредиту до дня
його повернення за ставкою, яка
діяла під час фактичного
користування Кредитом, а також
у повному розмірі комісію за
видачу Кредиту (якщо п.4.7
Договору передбачає сплату
комісії за видачу Кредиту)».

Обов'язковою умовою для укладення договору щодо отримання мікрокредиту є згода споживача на доступ до інформації, що
складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, уключене до
Єдиного реєстру бюро кредитних історій
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VII. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду
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До фінансової установи:
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перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4 - 6 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне
забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі - Положення).
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні
питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів або
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до Національного банку України:
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перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва
Національного банку України.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні
питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів або
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до суду:
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споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг
звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

