
Інформаційне забезпечення споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (Примірний договір (за програмою Кредит Плюс) № 

__ про надання коштів в позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту): 

1. Істотні 

характеристики 

послуги з 

наданняспоживчого 

кредиту 

 

За Примірним договором (за програмою Кредит Плюс) № __ про надання 

коштів в позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту: 

Додаток 3 (завантажити файл) 
Додаток 4 (завантажити файл) 

2. Умови отримання 

акційної та інших 

аналогічних за 

змістом пропозицій, 

уключаючи термін 

їх дії 

 

Акціїтерміном дії до кінця 2022 року: 

1)За один місяць користування позикою сплата процентів в розмірі 0,1% 

річних при оформленні позики під заставу автомобіля, зареєстрованого в м. 

Києві та Київській області, при цьому дата випуску автомобіляне раніше за 

2005 рік, за всі інші місяці строку користування позикою процентна ставка від 

3% до 10 % річних на місяць, сумапозики: від 50 000,00 грн. до 20 000 000,00 

грн., термін кредитування  від 3 місяців до 60 місяців,реальна річна процентна 

ставка, відсотки річних- 215,26 % (розрахунок здійснено з припущенням, що 

максимальна сума кредиту становить 20 000 000 гривень 00 копійок, зі 

сплатою 120 % річних, на строк 1825 дні). 

2)За один місяць користування позикою сплата процентів в розмірі 0,1% 

річних при оформленні позики під іпотеку квартири, розташованої в м. Києві 

та Київській області, за всі інші місяцістроку користування позикою 

процентна ставка від 1,5%до 10% річних на місяць, сума позики: від 50 000,00 

грн. до 20 000 000,00 грн., термін кредитування  від 3 місяців до 60 місяців. 

реальна річна процентна ставка, відсотки річних - 215,26 % (розрахунок 

здійснено з припущенням, що максимальна сума кредиту становить 20 000 000 

гривень 00 копійок, зі сплатою 120 % річних, на строк 1825 дні). 

3)За один місяць користування позикою сплата процентів в розмірі 0,1% 

річних при оформленні позики під іпотеку приватного будинку, 

розташованого в м. Києві та Київській області, за всі інші місяці строку 

користування позикою процентна ставка від 1,5 % до 10% річних на місяць, 

сума позики: від 50 000,00 грн. до 20 000 000,00 грн., термін кредитування  від 

3 місяців до 60 місяців, реальна річна процентна ставка, відсотки річних - 

https://prostomoney.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/3-dodatok-zalog-kplyus-3-red.pdf
https://prostomoney.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/4-dodatok-ipoteka-kplyus-3-red.pdf


215,26 % (розрахунок здійснено з припущенням, що максимальна сума 

кредиту становить 20 000 000 гривень 00 копійок, зі сплатою 120 % річних, на 

строк 1825 дні). 

4)За один місяць користування позикою сплата процентів в розмірі 0,1% 

річних при оформленні позики під іпотеку комерційної нерухомості, 

розташованої в м. Києві та Київській області, за всі інші місяці строку 

користування позикою процентна ставка від 1,5 % до 10% річних на місяць, 

сума позики: від 50 000,00 грн. до 20 000 000,00 грн., термін кредитування  від 

3 місяців до 60 місяців, реальна річна процентна ставка, відсотки річних - 

215,26 % (розрахунок здійснено з припущенням, що максимальна сума 

кредиту становить 20 000 000 гривень 00 копійок, зі сплатою 120 % річних, на 

строк 1825 дні). 

5)За один місяць користування позикою сплата процентів в розмірі 0,1% 

річних при оформленні позики під іпотеку земельної ділянки, розташованої в 

м. Києві та Київській області, за всі інші місяці строку користування позикою 

процентна ставка від 1,5 % до 10% річних на місяць, сума позики: від 

50 000,00 грн. до 20 000 000,00 грн., термін кредитування  від 3 місяців до 60 

місяців, реальна річна процентна ставка, відсотки річних - 215,26 % 

(розрахунок здійснено з припущенням, що максимальна сума кредиту 

становить 20 000 000 гривень 00 копійок, зі сплатою 120 % річних, на строк 

1825 дні). 

3. Сума (ліміт), на яку 

(який) може бути 

наданийспоживчий 

кредит 

(відмінімальногороз

міру до 

максимального), 

строк користування 

нею (ним) 

(відмінімальногозна

чення до 

максимального) 

Мінімальна сума кредиту –50 000,00 грн. 

Максимальна сума кредиту –20 0000 000,00 грн. 

Строк кредитування, міс./р. – від 3 місяців до 60 місяців 



4. Про наявність, 

перелік і вартість 

супровідних послуг 

фінансової 

установи, 

кредитних 

посередників та 

третіх осіб, 

уключаючи розмір 

платежу та базу 

його розрахунку, з 

урахуванням вимог 

законодавства 

України 

 

Вартість супровідних послуг третіх осіб, які обов’язкові для отримання 

позики, за середньою вартістю такої послуги за результатами аналізу вартості 

послуги, що пропонується щонайменше трьома надавачами таких послуг: 

1)Примірний договір (за програмою Кредит Плюс) № __ про надання коштів в 

позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,під заставу рухомого 

майна: 

-вартість послуг кредитного посередника - 8 000 грн.  

-оренда обладнання –450 грн. 

-встановлення/зняття обладнання – 4 500/1 450 грн. 

-послуги нотаріуса – 5 000 грн. 

- послуги з перепрограмування обладнання-1 450 грн. 

2) Примірний договір (за програмою Кредит Плюс) № __ про надання коштів в 

позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,під іпотеку нерухомого 

майна: 

-вартість послуг кредитного посередника - 8 000 грн.  

-послуги нотаріуса – 8 000 грн. 

5. Гіперпосилання на 

вебсторінку 

фінансової 

установи, де 

розміщено умови 

договору 

(уключаючи його 

публічну частину, 

оферти) та інших 

типових договорів 

про надання 

споживчого 

кредиту, внутрішні 

правила надання 

фінансових послуг 

фінансовою 

установою 

Примірний договір (за програмою Кредит Плюс) № __ про надання коштів в 

позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту: 

https://prostomoney.com.ua/wp-

content/uploads/2021/12/prymirnyj_dogovirza_programoyu_kredyt_plyus.pdf 

Паспорт кредиту: 

https://prostomoney.com.ua/wp-

content/uploads/2021/12/pasport_kredytu%E2%84%96_za_programoyu_kredyt_ply

us.pdf 

Правила про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 

кредиту ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ»: 

https://prostomoney.com.ua/wp-

content/uploads/2021/12/pravyla_pro_nadannya_koshtiv_u_pozyku_v_tomu_chysli

_i_na_umovah_finansovogo.pdf 

 
 
 

https://prostomoney.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/pravyla_pro_nadannya_koshtiv_u_pozyku_v_tomu_chysli_i_na_umovah_finansovogo.pdf
https://prostomoney.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/pravyla_pro_nadannya_koshtiv_u_pozyku_v_tomu_chysli_i_na_umovah_finansovogo.pdf
https://prostomoney.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/pravyla_pro_nadannya_koshtiv_u_pozyku_v_tomu_chysli_i_na_umovah_finansovogo.pdf


6. Попередження 

споживача 

 

Попередженняспоживача про: 

1)Можливінаслідки для споживача в разіневиконання ним обов'язківзгідно з 

договором про споживчий кредит, 

уключаючипростроченнявиконаннязобов'язаньзісплатиплатежів, а 

такожрозмір неустойки, процентної ставки, іншихплатежів, 

якізастосовуютьсячистягуються в разіневиконаннязобов'язання за договором 

про споживчий кредит: 

-пеня у розміріподвійноїоблікової ставки Національного банку України, 

щодіяла у період, за якийсплачується пеня та яка 

обчислюєтьсявідсумипростроченого платежу за кожен день прострочення, та 

не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу, 

-штраф у розмірі 10% відсумикредиту. 

При цьому сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення 

зобов’язань споживачем, не може перевищувати половини суми, одержаної 

споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю 

сторін. 

- фінансова компанія має право ініціювати дострокове погашення споживчого 

кредиту та відшкодування збитків. 

-фінансова компанія має право звернути стягнення на майно 

споживача/іпотекодавця. 

-фінансова компанія має право відступити право вимоги за договором третім 

особам. 

2)Порушеннявиконаннязобов'язаннящодоповерненняспоживчого кредиту 

можевплинути на кредитнуісторію та ускладнитиотриманняспоживчого 

кредиту надалі. 

3)Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-

яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з 

ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту. 

4)Для прийняттяусвідомленогорішеннящодоотриманняспоживчого кредиту на 

запропонованихумовахспоживачмає право 

розглянутиальтернативнірізновидиспоживчихкредитів та фінансовихустанов. 

5)Фінансоваустановамає право вноситизміни до 

укладенихзіспоживачамидоговорів про споживчий кредит тільки за 



згодоюсторіншляхом підписання сторонами відповідної додаткової 

угоди/договору. 

6)Споживачмає право 

відмовитисявідотриманнярекламнихматеріалівзасобамидистанційнихканалівк

омунікації. 

7)Можливівитрати на сплатуспоживачемплатежів за користуванняспоживчим 

кредитом залежатьвідобраногоспоживачем способу сплати. 

8)Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку 

погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового 

зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит 

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, шляхом підписання сторонами відповідної 

додаткової угоди/договору. 

 


