
РоСТо MAHI)
грудня 2021 року

М.С. Купрiянов

Паспорт кредиту J\Гч

Iнформачiя, яка надаеться сtrоживачу до
Кредит Плюс

договору про кредит

1. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi кредитодавця:

Найменування кредитодавця та йогс
структурного або вiдокремленого пiдроздiлу
(у разi ix наявностi), в якому поширюеться
iнформацiя

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВ IДАЛЬНIСТЮ к ФIНАНСОВА

коМПАНIЯ (ПРоСТо MAHI))

Мiсцезнаходження кредитодавця та адреса
структурного або вiдокремленого пiдроздiлу,
в якому поширюсться iнформацiя

01021, м. КиiЪ, Кловський узвiз, булинок 7
примiщення 28

Лiцензiя/Свiдоцтво Свiдоцтво про ресстрацiю фiнансовоТ установи
ФК N9B0000382 вiд 05 жовтня 2021 року, дата
прийнятгя рiшення та номер рiшення про
внесення фiнансовоТ установи до [ержавного
ресстру фiнансових установ N92290 вiд <19>

листопада 2019 року, видане Нацiональною
комiсiсю, що здiйснюс державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг.
Лiцензiя про ресстраuiю дiяльностi з надання

фiнансових послуг (KpiM професiйноi дiяльностi
на ринку цiнних паперiв), а саме на: надання
коштiв у позику в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту згiдно з Розпорядженням
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуt
J\Ъ 2402 вiд 28. 1 1 .20 1 9 року.

Номер контактного телефону 0 800 330 72\

Адреса електронноТ пошти credit@,prostomoney. соm. ua

Адреса офiцiйного веб-сайту https ://prostomoney. com.ua/

2. Iнформацiя та контактн данi кредитного посередника
Найменування кредитного посередника
Мiсцезнаходження
Номер контактного телефону
Адреса електронноi пошти
Адреса офiцiйного веб-сайту

3. OcHoBHi умови кредитування з урахуванням побажань споживача

rип кредиту

ума / лiмiт кредLIту, грн.
Строк кредитування, днiв
мета отримання кредиту

посiб та строк надання кредиту Безготiвковим шляхом, на пiдставi заявй
позичальника, протягом 2 днiв пiсля пiдписання
договору позики в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту та договору забезпечення.



Мож.tlивi види (форми) забезпечення кредиту 3астава нерухомого, рухомого майна (застава)
порука - за необхiднiстю.

[{еобхiднiсть проведення оцiнки забезпечення
кредиту

Hi

Мiнiма-пьний розмiр власного платежу
(фiнансовоi участi) споживача за умови
отримання кредиту на придбання
товару/роботи/послуги, 0%

4. Iнформацiя щодо реальноi рiчноТ процентноi ставки та opieHToBHoi загальноI BapTocTi
кредиту для споживача

Процентна ставка, вiдсоткiв рiчних
Iип процентноТ ставки Фiксована
Порядок змiни змiнюваноi процентноi ставки
Платежi за додатковi та супутнi послуги
кредитодавця, обов'язковi для укладання
договору.

Вiдсутнi

Платежi за послуги кредитного посередI{ика
tцо пiдлягають сплатi споживачем, грн.

3агальнi витрати за кредитом, грн.
CpicHToBHa загаJIьна BapTicTb кредиту для
эпоживача за весь строк користування
кредитом (у т.ч.тiло кредиту, вiдсотки, KoMicil
га iншi платежi), грн.
Реальна рiчна процентна ставка, вiдсоткiв
эiчних
Застереження: наведенi обчислення реальноi рiчноi процентноI ставки та opicHToBHoi загальноi
BapTocTi кредиту для споживача € репрезентативними та базуються на обраних споживачем
умовах кредитування, викладених вище, i на припущеннi, що договiр про кредит
3алишатиметься дiйсним протягом погодженого строку, а кредитодавець i споживач виконають
своi обов'язки на умовах та у строки, визначенi в договорi. Реальна рiчна процентна ставка
обчислена на ocHoBi припущення, що процентна ставка та iншi платежi за послуги кредитодавця
залишатимуться незмiнними та застосовуватимуться протягом строку дii договору про кредит.
Застереження: використання iнших способiв надання кредиту та/або змiна iнши>r
вищезазначених умов кредитування можуть мати наслiдком застосування iншоi реальноi рiчноl
процентноi ставки та opieHToBHoi загальноi BapTocTi кредиту для споживача.

Платежi за супровiднi послуги TpeTix осiб.
эбов'язковi для укладення
цоговору/отримання кредиту, грн.

3азначаеться необхiднiсть отримання
вiдповiдноТ послуги. Перелiк осiб, яка надають
эупутнi послуги розмiщено на офiцiйному сайтi
кредитодавця prostomoney. соm. ua/

1. Плата за послуги кредитного посередника,
грн.

2. Послуги HoTapiyca
З. Послуги встановлення, демонтажу,
налаштування, оренди обладнання, дJIя
стеження за мiсцем знаходження автомобiля.
а також його продаж

5. Порядок повернення кредиту
Перiод

(мiсяцiв)
.Щата

платежу
Платiж по
коедиту Нараховано (грн.)

залишок по
кредиту (в грн.)



Крелит (в
грн.)

Проценти (в
грн.)

6. .Щодаткова iнформачiя

Наслiдки прострочення виконаннятаlабо невиконання зобов;язань за договороМ ПрО КРеДИТ:

передбачена умовами договору л.5.2.,
iвнюс розмiру подвiйноТ облiковоi став

НБУ, яка обчислясться вiд суми
за кожен день прострочення,

ченi умовами п.5.3. до
Позичальник, який прострочив стро
конання грошового зобов'язання за цим

вором з оплати прочентiв таlабо суми
озики, на вимогу Кредитодавця зобов'язани

атити штраф, у розмiрi 10 % вiд сум
зобов'язання перелбаченого п. 1.1

випадку порушення Позичальником графi
iB (,Щодатку ]ф1 до даного ,Щоговору),

: ненадходження планового щомiсячно
атежу в повному обсязi та в

i графiком розрахункiв, з наступно
ня кредит за ,Щоговором автоматичн

кредитом з пiдвищеним ризиком
строку визнання кредиту кредитом

iдвищеним ризиком вiдсотки за користуван
кредитом нараховуються в розмlр1
вiдсоткiв рiчних за

процентна ставка, яка застосовуеться при
невиконаннi зобов'язання щодо повернен
кредиту

сд:с*(к2-кl ук1
)Щ - сума девальвацii;
l - сума вiдсоткiв визначена в гривнях в Графiк
атежiв на дату сплати вiдсоткiв або су

ки для цiлей повного погашення;
1 - курс долара США, що встановлений НБУ
а момент укладення договору;
2 - курс долара США, що встановлений НБУ

на день здiйснення платежу. У вип

разi збiльшення курсу (BapTocTi) лол
А, що встановлений НБУ, сума позик

iдсотки, що пiдлягають сплатi
чаJIьником на користь Кредитодавц

iльшуються на суму девальвацii гривнi
ара США (далi - сума девirльвацii)



повернення суми позики, для розрахунку суми
девальвацii К2 приймае значення курсу долара
США встановлений НБУ на день здiйснеlлня
платежу.

iншi платежi
Кредитодавець мас право залучати до
врегулювання простроченоТ заборгованостi
колекторську компанiю.

Hl

Вимоги щодо взасмодii iз споживачами при
tцодо етичноi поведiнки), встановленi
кредитування".

врегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимоги
статтею 25 Закону Украiни "Про споживче

7. Iншi важливi правовi аспекти
Эпоживач мае право безкоштовно отримати копiю проекту договору про кредит у письмовiй
]и електроннiЙ формi за cBoiМ вибором. I]e положення не застосовусться у разi вiдмови
кредитодавця вiд продовження процесу укладання договору зi споживачем.
Эпоживач ма€ право вiдмовитися вiд договору про кредит протягом 14 календарних днiв у
lорядку та н? умовах, визначених Законом УкраТни "Про споживче кредитування".
Споживач мае право достроково повернути кредит без будь-якоi додатковоi плати, пов'язаноi з

достроковим поверненням. 
'Щоговором 

про кредит може бути встановлений обов'язок
повiдомлення кредитодавця про HaMip дострокового повернення кредиту з оформленням
вiдповiдного документа.
Умови договору про кредит можуть вiдрiзнятися вiд iнформацii, наведеноi в цьому Паспортi
кредиту, та будуть залежати вiд проведеноi кредитодавцем оцiнки кредитоспроможностi
эпоживача з урахуванням, зокрема, наданоi ним iнформацii про майновий та сiмейний стан,
розмiр доходiв тощо.

!ата надання iнформацii: _._._ р

Пiдпис кредитодавця:
Пiдтверджую отримання та ознайомлення
эрiентовну загальну BapTicTb кредиту, наданi

з iнформацiею про умови кредитування
виходячи iз обраних мною умов кредитування

тZ

Пiдтверлжую отримання мною Bcix пояснень, необхiдних для забезпечення мояtливостi
оцiнити, чи адаптовано договiр до моiх потреб та фiнансовоi ситуацii, зокрема шляхом
роз'яснення наведеноi iнформацiТ, в тому числi суттевих характеристик запропонованих послуI
Ia певних наслiдкiв, якi вони можуть мати дJuI мене, в тому числi в разi невиконання мноrc
зобов'язань за таким договором.
Пiдпис споживача (дата, ПIБ, пiдпис):

Всього прошито [прошнуровоно)
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печоткою
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