Основні умови Кредитного договору
Показник
Сума / ліміт позики
Строк надання позики
Процентна ставка
Процентна ставка на перший кредит
Реальна річна процентна ставка
Автопролонгація – продовження строку дії
договору автоматично:
- за ініціативою Позичальника шляхом
здійснення
платежу
на
користь
Кредитодавця у розмірі не менше суми
нарахованих та несплачених на дату платежу
процентів не пізніше останнього дня строку
користування кредитом на тих самих умовах
на
наступні
10
календарних
днів.
Автопролонгація може застосовуватися
неодноразово, необмежену кількість разів;
- якщо Позичальник не повернув кредит та не
сплатив або частково сплатив проценти за
користування кредитом до закінчення строку
користування кредитом та строку дії
Договору з підвищеною процентною
ставкою.
Автопролонгація
може
застосовуватися неодноразово, але не більш
ніж на 70 календарних днів в сукупності такої
пролонгації.
Тип процентної ставки
Загальні витрати за позикою, грн.

Орієнтовна загальна вартість позики для
споживача за весь строк користування позикою
(у т.ч. тіло позики, проценти, комісії та інші
платежі), грн.
Наслідки прострочення виконання та/або
невиконання зобов’язань за Договором про
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту*

Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту
500,00 грн. - 15 000,00 грн.
до одного місяця
1,9% в день
1,9% в день
693,5% річних
1,9 % в день, 693,5 % річних

2,9 % в день, 1058,5 % річних

фіксована
275,50 грн. – з розрахунку 500,00 грн. на 29
календарних днів; 8265,00 грн. – з розрахунку
15000,00 грн. на 29 календарних днів
775,50 грн. – з розрахунку 500,00 грн. на 29
календарних днів; 23265,00 грн. – з розрахунку
15000,00 грн. на 29 календарних днів
1) штраф одноразово у розмірі 50% процентів від суми
кредиту, якщо загальний розмір кредиту перевищує розмір
однієї мінімальної заробітної плати.
2) штраф одноразово у розмірі 200% процентів від суми
кредиту, якщо загальний розмір кредиту не перевищує
розмір однієї мінімальної заробітної плати.

*У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця
(включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за
договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня
2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від
відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.

