ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом
або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит
1. Можливі наслідки для споживача в
користування послугою з надання мікрокредиту:
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Споживач зобов'язаний повернути кредит та
сплатити проценти за користування кредитом, у розмірі
та порядку, встановлених кредитним договором.
- Процентна ставка за кредитом становить 1,9 % від
суми кредиту в день. Тип процентної ставки фіксована. Проценти за користування кредитом
нараховуються на суму кредиту, а у разі часткового
погашення – на непогашену частину.
- Споживач сплачує Кредитодавцю проценти за
користування кредитом за фактичну кількість
календарних днів користування грошовими коштами,
визначених Договором, але не більше строку, на який
надається кредит.
- в разі продовження (пролонгації) строку дії
Договору, Споживач сплачує Кредитодавцю проценти
за користування кредитом за весь період продовження
терміну користування кредитом та строку дії Договору.
2. Порушення
виконання
зобов’язання
щодо
повернення мікрокредиту може вплинути на кредитну
історію та ускладнити отримання будь якого
споживчого кредиту надалі.
3. Фінансовій установі забороняється вимагати від
споживача придбання будь яких товарів чи послуг від
фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з нею
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особи як обов’язкову умову надання споживчого
кредиту.
4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо
отримання споживчого кредиту на запропонованих
умовах Споживач має право розглянути альтернативні
різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
5. Фінансова установа має право вносити зміни до
укладених зі споживачами договорів про споживчий
кредит тільки за згодою сторін.
6. Можливість Споживача відмовитися від отримання
рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів
комунікації.
7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за
користування споживчим кредитом залежать від
обраного споживачем способу сплати, а саме:
- комісії фінансових установ, банків, через які
Позичальник здійснює повернення Кредиту та сплату
процентів за користування Кредитом (якщо такі є), не
входять до загальної вартості Кредиту та сплачуються
Позичальником таким фінансовим та/або банківським
установам окремо.
8. Ініціювання споживачем продовження (лонгації,
пролонгації) строку погашення споживчого кредиту
(строку виконання грошового зобов’язання)/строку дії
договору споживчого кредиту здійснюється без змін або
зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік
погіршення для споживача із зазначенням переліку та
цифрового значення умов, що підлягають зміні;
Примітка. Фінансова установа надає інформацію про
умови та порядок продовження (лонгації, пролонгації)
строку погашення споживчого кредиту (строку виконання
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грошового зобов’язання)/строку дії договору у системі
дистанційного обслуговування (уключаючи особистий
кабінет на веб-сайті фінансової установи), в якій
здійснюється ініціювання споживачем продовження
(лонгація, пролонгація) строку погашення споживчого
кредиту
(строку
виконання
грошового
зобов’язання)/строку дії договору.
9. Можливі наслідки для споживача в разі
невиконання ним обов’язків згідно з договором про
споживчий
кредит,
уключаючи
прострочення
виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також
розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів,
які застосовуються чи стягуються в разі невиконання
зобов’язання за договором про споживчий кредит:
Споживач, який порушив своє зобов’язання щодо
повернення кредиту та процентів за ним, має
відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки
відповідно до закону з урахуванням особливостей,
визначених статтею 21 Закону України «Про споживче
кредитування».
За
невиконання
або
неналежне
виконання
зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за
ним Споживач сплачує Кредитодавцю неустойку
(штраф) у розмірі подвійної суми, одержаної
Споживачем за кредитним договором, а саме:
- одноразово у розмірі 200% від суми отриманого
кредиту*
Приклад: штраф – 10 000,00 грн. із розрахунку суми
кредиту в розмірі
5000,00 грн.
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