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Паспорт кредиту Nч

Iнформацiя, яка надаеться споживачу до у
ою Кредит Плюс

я договору про кредит

1. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi кредитодавIIя:

Найменування кредитодавця та його
структурного або вiдокремленого пiдроздiлу
(у разi iх наявностi), в якому поширюсться
iнформацiя

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА

КоМПАНIЯ (ПРоСТо MAHI)

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

01021, м. Киiв, Кловський узвiз, булинок 7

примiщення 28

пiцензiя/свiдоцтво Свiдоцтво про ресстрацiю фiнансовоi установи
ФК JфВ0000382 вiд 05 }ковтня 2021 року, дата
прийняття рiшення та номер рiшення про
внесення фiнансовоi установи до Державного
реестру фiнансових установ J\b2290 вiд к 19>

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

фiнаноових 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|.20l'9 року.

Номер контактного телефону 0 800 зз0 72|
Адреса електронноТ пошти сrеdit@,рrо stomoney. со m. uа

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

2. Iнформацiя та контактн данi кредитного посередника

Найменування кредитного посередника
Мiсцезнаход}кення
Номер контактного телефону

Адреса електронноi пошти
Адреса офiцiйного веб-сайту

3. OcHoBHi умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Гип кредиту

Эума / лiмiт кредиту, грн.

3трок кредитування, днiв
Иета отримання кредиту
Эпосiб та строк надання кредиту Безготiвковим шляхом, на пiдставi заяви

позичаJIьника, протягом 2 днiв пiсля пiдписання
договору позики в тому числi i на умоваr
фiнансового кредиту та договору забезпечення.



жливi види (форми) забезпечення кредиту

F{еобхiднiсть проведення оцiнки забезпечення

iнiмальний розмiр власного плате
фiнансовоТ участi) споживача за умов,римання кредиту на придбан

центна став вiдсоткiв рiчних
ип процентноi ставки

Порядок змiни змiнюваноi процентноi ставки
Платежi за додатковi та супутнi послуги

итодавця, обов'язковi для укладанн

атежi за послуги кредитного посередника
що пiдлягають сплатi споживачем,

bHi витрати за кредитом,
leHToBHa загаJIьна BapTicTb кредиту для

поя(ивача за весь строк користуванн
м (у т.ч. тiло кредиту, вiдсотки, KoMici

iншi платежi), грн.
еаJIьна рiчна процентна ставка, вiдсоткi

lстереження: наведенi обчислення реirльноi рiчноi процентноi ставки та орiентовноi загально
pTocTi кредиту для споживача е репрезентативними та базуються на оърuпr* споживачеN

мовах кредитування' викладених вище' i на припущеннi' що договiр про кред
алишатиметься дiйсним протягом погодженого строку, а кредитодавець i споживач виконаюi обов'язки на умовах та у строки, визначенi в логоворi. Реальна рiчна процентна ставка

tислена на ocHoBi припущення, що процентна ставка та iншi платежi за послуги кредитодавця
ишатимуться незмiнними та застосовуватимуться п ку дii договору про к

реження: використання iнших способiв надання кредиту таJабо змlна lнши
щезазначених умов кредитування можуть мати наслiдком застосування iншоI реальноi рiчноi

роцентноi ставки та opicHToBHoi загальноi BapTocTi кредиту для споживача.
атежi за супровiднi послуги
в'язковi для

у/отримання кредиту, грн.

азначаеться необхiднiсть отримання
iдповiдноi послуги. Перелiк осiб, яка надають
,упутнi послугИ розмiщено на офiцiйному сайт

итодавця prostomoney.com.ua,/
l. Плата за послуги кредитного посередника

. Послуги встановлення, демонтажу
алаштування, оренди обладнання,

ння за мlсцем знаходження автомобiля
також иого продa)к

к повернення
Перiол
мiсяцiв

платiхс по

нерухомого, рухомого майна (застава
r}Ka - за необхiднiстю.

4. Iнформацiя щодо реальноi рiчноi процентноi ставки та opieHToBHoi загальноi BapTocTi
к для споживача

Фiксована

Hi

Вiдсутнi

2. Послуги нютарiуса

ffaTa
платежч Нараховано (грн.)

залишок по
кредиту (в гпн.)

2



(разом до
сплати в

6. Додаткова i

аслiдки прострочення виконання таlабо невиконання зобов'язань за договором про кредит:

чена умовами договору п.5.2,,

рiвнюс розмiру подвiйноТ облiковоТ

БУ, яка обчислясться вiд суми прострочено

платежy за кожен день прострочення

баченi умовами п.5.З. дого
Позичатtьник, який прострочив стро

конання грошового зобов'язання за цим

,Щоговором з оплати процентiв таlабо суми

позики, на вимогу Кредитодавця зобов'язаний
платити штраф, у розмiрi 10 % вiд сум

новного зобов'язання перелбаченого п, 1,1

передбачена умовами п.5.5. договору, що у
випадку порушення Позичальником графiку

атежiв (.Щодатку Ns1 до даного Щоговору),
е: ненадходження планового щомiсячно

платежу в повному обсязi та в строки

передбаченi графiком розрахункiв, з наступ

я кредит за ,Щоговором автоматич

насться кредитом з пiдвищеним ризиком
гом строку визнання кредиту кредитом

пiдвищеним ризиком вiдсотки за користування

редитом нараховуються в розмiрi
iB рiчних за коi псоткiв пiчних за коDистування к

IIроцентна ставка, яка застосовуеться при

иконаннi зобов'язання щодо повернен

сд:с*(к2-кlук1
- сума девальвацii;

С - сума вiдсоткiв визначена в гривнях в Графiк

платежiв на дату сплати вiдсоткiв або сум

ки для цiлей повного погашення;
1 - курс долара США, що встановлений НБУ
а момент укладення договору;
2 - курс долара США, що встац9lд9IIцЁлЕУ

разi збiльшення курсу (BapTocTi) дола
)ША, що встановлений НБУ, сума позики,

iдсотки, що пiдлягають сплатi
зичаJIьником на користь Крелитодавuя

бiльшуються на суму деваJIьвацii гривнi д
ара США (далi - сума девальвацii)

рмулою:

Кредит (в

грн.)
Проценти (в

грн.)



на день здiйснення платежу. У випадку
повернення суми позики, для розрахунку cyМll
девальвацii К2 приймае значення курсу долара
США встановлений НБУ на день здiйсненняt
платежу.

lншl платежl
Кредитодавець мас право залучати до
врегулювання простроченоi заборгованостi
колекторську компанiю.

н1

Вимоги щодо взаемодii iз споживачами при врегулюваннi
щодо етичноi поведiнки), встановленi статтею 25
кредитування".

простроченоi заборгованостi (вимоги
Закону Украiни "Про споя(ивчс

,7. Iншi важливi правовi аспекти
Споживач мае право безкоштовно отримати копiю проекту договору про кредит у письмовiй
{и електроннiЙ формi за cBoiМ вибором. Ще полохtення не застосовуеться у разi вiдмови
кредитодацця вiд продовження процесу укладання договору зi споживачем.
Споживач мае право вiдмовитися вiд
договору про кредит протягом |4
календарних днiв у порядку та на умовах,
визначених Законом Украiни "Про споживче
кредитування"

Hi
(у вiдповiдностi до частини шостоi ст. 15
Закону УкраiЪи кПро споживче
кредитування)) право на вiдмову вiд договору
про споживчий кредит не застосову€ться
щодо: договорiв про споживчий кредит,
виконання зобов'язань за якими забезпечено
шляхом укладення нотарiально посвiдчених
договорiв (правочинiв); споживчих кредитiв,
наданих на придбання робiт (послуг),
виконання яких вiдбулося до закiнчення
строку вiдмови вiд договору про споживчий
кредит, встановленого частиною першою ст.
15 Закону Украiни кПро споживче
кредитування>).

Споживач мас право достроково повернути кредит без буль-якоТ додатковоТ плати, пов'язаноi з

ДосТрокоВим поверненням. !оговором 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
сПоЖиВача з Урахуванням, зокрема, наДаноi ним iнформацii про маЙновиЙ та сiмеЙниЙ стан,
розмiр доходiв тощо.

ffaTa надання iнформацii: _._._ р

ГIiдпис кредитодавця:
Пiдтверджую отримання та ознайомлення
эрiснтовну загальну BapTicTb кредиту, наданi

з iнформацiсю про умови кредитування
виходячи iз обраних мною умов кредитування.

та

iдтверджую отримання мною Bcix пояснень, необхiдних для забезпечення
дiнити, чи адаптовано договiр ло Moix потреб та фiнансовоi ситуацii, зокр
)з'яснення наведеноi iнформацii, в тому числi суттевих характеристик загgffifi1
t певних наслiдкiв, якi вони можуть мати для мене, в тому числi в р;SS_!фtrКС
lбов'язань за таким договором. #-Хfl.1iiУr'*лп

можливостi
ма шляхом
1них послуг
lання,мною

Пiдпис споживача (дата, ПIБ, пiдпис): Ёfl.=t_],j '., VЦй
Kl ЬFll , ,птя€

i, w
(фК

(прЬшнуроййо}
скрlплено

) оркушiв

(пРоСто мАНl))

КчпDiянов м,с.


