Інформаційне забезпечення споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування
(Примірний договір (за програмою Кредит Стандарт) № __ про надання коштів в позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту):
1.

Істотні
характеристики
послуги з надання
споживчого
кредиту

За Примірним договором (за програмою Кредит Стандарт) № __ 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

I Акції терміном 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 автомобіля не раніше за
2005 рік, за всі інші місяці строку користування позикою процентна ставка від
3% 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.
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 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.
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.
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.
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.
II Акція терміном дії по «21» січня 2022 року:
Всі нові клієнти, хто отримає в ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ» кредит 500 000,00
грн. та більше в період з «21» грудня 2021 року по «21» січня 2022 року,
автоматично беруть участь у розіграші сертифікату на суму 20 000 грн. (на
оплату туристичних послуг туроператора «Поїхали з нами»). Розіграш
сертифікату відбудеться «21» січня 2022 року.

3.

Сума (ліміт), на яку Мінімальна сума кредиту – 50 000,00 грн.
(який) може бути Максимальна сума кредиту – 20 0000 000,00 грн.
наданий споживчий Строк кредитування, міс./р. – від 3 місяців до 60 місяців
кредит
(від
мінімального

розміру
до
максимального),
строк користування
нею
(ним)
(від
мінімального
значення
до
максимального)
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;

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

6.

Попередження
споживача

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.
Примірний договір (за програмою Кредит Стандарт) № __ про надання коштів
в позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:
https://prostomoney.com.ua/wpcontent/uploads/2021/12/prymirnyj_dogovirza_programoyu_kredyt_standart.pdf
Паспорт кредиту:
https://prostomoney.com.ua/wpcontent/uploads/2021/12/pasport_kredytu%E2%84%96_za_programoyu_kredyt_sta
ndart.pdf
Правила про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ»:
https://prostomoney.com.ua/wpcontent/uploads/2021/12/pravyla_pro_nadannya_koshtiv_u_pozyku_v_tomu_chysli
_i_na_umovah_finansovogo.pdf

Попередження споживача про:
1)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:
-пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла у період, за який сплачується пеня та яка обчислюється від суми
простроченого платежу за кожен день прострочення, та не може бути більшою

за 15 відсотків суми простроченого платежу,
-штраф у розмірі 10% від суми кредиту.
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)Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту
може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого
кредиту надалі.
3)Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будьяких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з
ним 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 шляхом підписання
сторонами відповідної додаткової угоди/договору.
6)Споживач має право 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.
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.

