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Паспорт кредиту Nч.

Iнформацiя, яка надасться споживачу до укладення договору про кредит

1. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi кредитодавця:

Найменування кредитодавця та його
rтруктурного або вiдокремленого пiдроздiлу (у

эазi Тх наявностi), в якому поширюеться
iнформацiя

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
В IДПОВIДАЛЬНlСТЮ кФIНАНСОВА

КоМПАНIЯ (ПРоСТо MAHI)

Мiсцезнаходження кредитодавця та адреса
rтруктурного або вiдокремленого пiдроздiлу, в

якому поширюсться iнформацiя

)1021, м. Киiв, Кловський узвiз, булинок 7

примiщення 28

П iцензiя/Свiдоцтво Свiдоцтво про ресстрацiю фiнансовоi установи
ФК NsB0000382 вiд 05 жовтня 2021 року, дотz
прийняття рiшення та номер рiшення про
внесення фiнансовоi установи до Державного
реестру фiнансових установ j\Ъ2290 вiд ( 19)
листопада 2019 року, видане Нацiональною
комiсiею, що здiйснюе державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг.
Лiцензiя про ресстрачiю дiяльностi з надання

фiнансових послуг (KpiM професiйноТ дiяльностi на

ринку цiнних паперiв), а саме на: надання коштiв у
позику в тому числi i на умовах фiнансового
кредиту згiдно з Розпорядженням Нацiональноi
KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферi

ринкiв фiнансових послуг J\b 2402 вiд 28.11,20l9

lpony.

Номер контактного телефону 0 800 330 721

Адреса електронноТ пошти сrеd it@,prostomoney.com. uа

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

2. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi кредитного посередника

Найменування кредитного посередника

Мiсцезнаходження
Номер контактного телефону

Адреса електронноТ пошти
Адреса офiцiйного веб-сайту

3. OcHoBHi умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Гип кредиту Кредит

ума / лiмiт кредиту, грн, грн. 00 коп.

|трок кредитування, днiв 365 днiв

\4ета отримання кредиту
посiб та строк надання кредиту Безготiвковим шляхомо на пiдставI заяви

позичальника, протягом 2 днiв пiсля пiдписання
договору позики в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту та договору забезпечення,

Стандарт



Можливi види (форми) забезпечення кредиту Застава нерухомого, рухомого майна (застаi
порука - за необхiднiстю.

Необхiднiсть проведення оцiнки забезпечення
кредиту

Hi

Мiнiмальний розмiр власного платежу
(фiнансовоТ участi) споживача за умови
отримання кредиту на придбання
то вару/роботи/послу ги, О/о

4. Iнформацiя щодо реальноi рiчноТ процентноТ ставки та opieHToBHoT загальноТ BapTocTi пр.д"rу[
для споживача I

Процентна ставка, вiдсоткi в рiчних вiдсотки рiчних;
Тип процентноТ ставки Фiксована
Порядок змiни змiнюваноI процентноТ ставки
Платежi за додатковi та супутнi послуги
кредитодавця, обов'язковi для укладання
договору.

Вiдсутнi

Плателti за послуги кредитного посередника, що
п iдлягають сплатi споживачем, грн.

Вiдсутнi

Загальнi витрати за кредитом, грн.

OpieHToBHa загальна BapTicTb кредиту для
споживача за весь строк користування кредитом
(у т.ч. тiло кредиту, вiдсотки, KoMiciT та iншi
платежi), грн.

Реальна рiчна процентна ставка, вiдсоткiв
рiчних
Застере>lсення: наведенi обчислення реальноТ рiчноТ процентноТ ставки та opieHToBHoT загальноi
BapTocTi кредиту для споя(ивача е репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах
кредитування, викладених вище, i на припуrценнi, що договiр про кредит залишатиметься дiйсним
протягом погодженого строку, а кредитодавець i споясивач виконають своТ 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 дiТ договору про кредит.

Застереrкення: використання iнших способiв надання кредиту

умов кредитування можуть мати наслiдком застосування iншоТ
opieHToBttoT загальноТ BapTocTi кредиту для споживача.

таlабо змiна iнших вищезазначених

реальноТ рiчноТ процентноi ставки та

Платеrкi за супровiднi послуги TpeTix осiб,
обов'язковi для укладення договору/отримання
кредиту, грн.

]азначаеться необхiднiсть отримання вiдповiдноТ
послуги. Перелiк осiб, яка надають супутнi
послуги розмiщено на офiцiйному сайтi
кредитодавця https ://prostomoney.com. ual )

l. Плата за посJ]уги кредитного посередника, грн. Так,

2. [1ослуги HoTapiyca Так,
З. Послуги встановлеt{ня, демонтажу,
налаштування, оренди обладнання, дJIя
стеження за мiсцем знаходження автомобiля, а

також його продая<

Так(за необхiдностi),

5. Порядок повернення креllиту

Перiод
(мiсяцiв) Щата платежу

платiяt llo
l(редиту

(разом до
спJIати в

грн.)

Нараховано (гоrr.)

Залишок по кредиту
(в грн.)Крелит (в

грн.)
Проценти (в

грн.)

l



б. Додаткова iнформачiя

наслiдки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором про кредит:

lдбачена умовами договору п.5.2., що дорiвн
Mipy подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ, я

исляеться вiд суми простроченого платежу за

ожен день прострочення.

ченi умовами п.5.3. дого
Позичальник, який прострочив строк виконанн

грошового зобов'язання за цим Щоговором з

процентiв та/або суми позики, на вимо

редитодавця зобов'язаний сплатити штраф, у
змiрi |0 % вiд суми основного зобов'язання

ченого п. 1.1.,Щоговору>

ередбачена умовами п.5.5. договору, що
випадку порушення Позичальником графiк

латежiв (,Щолатку J\Ъ1 до даного,Щоговору), а саме

надходження планового щомiсячного платежу

у обсязi та в строки передбаченi графiком

paxyHKiB, з наступного дня кредит за,Щоговором

втоматично визнасться кредитом з пlдвищеним
изиком. Протягом строку визнання

кредитом з пiдвищеним ризиком вiдсотки
користування кредитом нараховуються в розмiрi

вiдсоткiв рiчних за к вання кредитом.

процентна ставка, яка застосовуеться пр

невиконаннi зобов'язання щодо повернен
кредиту

ншi платежi

редитодавець мае право залучати
лювання простроченоТ заборгованост

колекторську компанiю.
Вимоги щодо взаемодiТ

щодо етичноТ поведiнки'
iз споживачами при врегулюваннi простроченоТ заборгованостi (вимо

, встановленi статтею 25 Закону У ,Тни "Про споживче

7, Iншi важливi правовi аспекти

поживаЧ п,tu. прuuоЪезкоштовНо отримати копiю проекту договору про кредит у письмовiй чи

lектроннiй формi за свотм вибором. Ще положення не застосовуеться у разi вiдмови кредитодавця

iд продовження п кладання договору зi споживачем.

Hi
(у вiдповiдностi до частини шостоТ ст. l 5 Закону
УкраТни <Про споживче кредитування) право

на вiдмову вiд до споживчий кредит

Споживач мас право вiдмовитися вiд договору
про кредит протягом 14 календарних днiв у
порядку та на умовах, визначених Законом
УкоаТни "Про споживче кредитування"



не застосовусться щодо: договорiв Ilpo
споживчий кредит, виконання зобов'язань за
якими забезпечено шляхом укладення
нотарiально посвiдчених договоlliв
(правочинiв); споживчих кредитiв, наданих на
придбання робiт (послуг), виконання як14х

вiдбулося до закiнчення строку вiдмови вiд
договору про споживчий кредит, встановленого
частиною першою ст. 15 Закону УкраТни <Про
споживче кредитування>).

Споживач мас право достроково повернути кредит без будь-якоТ додатковоТ плати, пов'язаноТ з

цостроковим 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 iнформацiТ, наведеноТ в цьому ГIаспортi
кредиту, та будуть залежати вiд проведеноТ кредитодавцем оцiнки кредитоспроможностi споживача
з урахуванням, зокрема, наданоТ ним iнформацiТ про маЙновиЙ та сiмеЙниЙ стан, розмiр доходiв
Iощо.

Дата надання iнформацiТ:

Пiдпис кредитодавця: Представник

пiдпис) м.п.

Пiдтверджую отримання та ознайомлення з iнформацiею про умови кредитування та opieHToBH}
загальну BapTicTb кредиту, наданi виходячи iз обраних мною умов кредитування.
Пiдтвердлtую отримання мною Bcix пояснень, необхiдних для забезпечення можливостi оцiнити, чи
адаптовано договiр до моIх потреб та фiнансовоТ ситуацiТ, зокрема шляхом роз'яснення наведеноi
iнформацiТ, в тому числi суттсвих характеристик запропонованих послуг та певних наслiдкiв, якi
вони можуть мати для мене, в тому числi в разi невиконання мною зобов'язань за таким договором.
Пiдпис споживача (дата, ПIБ, пiдпис):

Всього прощито (прошнуровоно)

(пРосто MAHl))


