
Умови кредитування 
юридичних осіб 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

Вид кредиту: невідновлювальна кредитна лінія (не є споживчим кредитом). 

Сума кредиту: від 100 000 грн. до 10 000 000 грн. 

Строк кредиту: від 6 календарних місяців до 36 календарних місяців. 

Періодичність сплати процентів: Погашення процентів за користування Кредитом за Договором 

здійснюватиметься Позичальником не пізніше дати повернення (виплати) Кредиту, що вказана у п. 2.4. 

Договору. 

Вид процентної ставки: фіксована. 

Розмір процентної ставки: від 15% річних до 30% річних. 

Реальна річна процентна ставка (розрахована для виданого кредиту з процентною ставкою в розмірі 30% 

річних на строк 36 календарних місяців): 23,88%  річних. 

 

Умови отримання акційної та аналогічних за змістом пропозицій: відсутні 

Вік позичальника: фінансова послуга, умови якої описано у даному документі не надається фізичним 

особам споживачам фінансових послуг 

Супровідні послуги: відсутні 

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено умови договору: умови договору розміщені на веб-

сайтах Товариства в розділі «Умови кредитування», розташованому у нижній частині веб-сайту, за 

гіперпосиланням «Примірний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 

кредиту (діє з 08.11.2022 р.)». 

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено умови правил надання кредиту: умови правил надання 

кредиту розміщені на веб-сайтах Товариства в розділі «Умови кредитування», розташованому у нижній 

частині веб-сайтах,  за гіперпосиланням «Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту (діють з 08.11.2022 р.)».  

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено паспорт споживчого кредиту: фінансова послуга, умови 

якої описано у даному документі, не є послугою із надання споживчих кредитів. 

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту: фінансова послуга, 

умови якої описано у даному документі, не є послугою із надання споживчих кредитів. 

Інформація, що надається споживачу згідно статей 12 та 12-1 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»: розміщена на веб-сайтах Товариства за 

посиланням на файл з назвою «Публічна інформація». 

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено ДРФУ: 

Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку небанківських 

установ: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists 

Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку в Комплексній 

інформаційній системі Національного банку України, які надають можливість пошуку інформації в 

Державному реєстрі фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/ 

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів: розміщена на веб-сайтах Товариства за 

посиланням на файл з назвою «Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів». 

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого 

кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів: фінансова 

послуга, умови якої описано у даному документі, не є послугою із надання споживчих кредитів. 
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