
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 надання 

споживчого 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 

 

Акції терміном дії до кінця 2023 року: 

1)Програма лояльності з «02» січня 2023 року (термін дії: до 

кінця 2023 року): 

програма лояльності ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ» - це програма 

заохочень Позичальників, в рамках якої Позичальники мають 

можливість отримувати знижки на процентну ставку, що 

зазначається в Договорі (за програмою Кредит Плюс) № __ про 

надання коштів в позику, в тому числі і на умовах фінансового 

кредиту (надалі – Договір). При цьому розмір процентів за 

користування Кредитом, визначений в частині першій пункту 1.5. 

Договору, зменшується та становить половину від зазначеного 

розміру за умови належного виконання Позичальником своїх 

зобов’язань за Договором та відсутності прострочених платежів 

(простроченої заборгованості) за Графіком платежів (Додаток № 

1 до Договору). Позичальник підписанням Договору підтверджує, 

що розуміє та погоджується, що застосування процентної ставки 

без вищевказаної знижки не можна вважати зміною процентної 

ставки, порядку її обчислення та порядку сплати у бік погіршення 

для Позичальника, оскільки надання Кредиту/Позики за 

Договором здійснюється саме на умовах, визначених в тому числі 

і в частині першій пункту 1.5. Договору, а можливість отримання 

знижки забезпечена для Позичальника лише за умови належного 

виконання Позичальником своїх зобов’язань за Договором.  

Позичальник не може отримати компенсацію отриманої згідно 

умов цього пункту знижки в грошовому еквіваленті - в готівковій 

чи безготівковій формі. 

Скасування програми лояльності та знижки на процентну ставку 

застосовується автоматично при наявності передбачених 

Договором підстав для його застосування, є виключним 

наслідком неналежного виконання Позичальником умов 

Договору та діє до повного усунення Позичальником порушень у 

виконанні зобов’язань. 

 
3. Сума (ліміт), на яку (який) 

може бути наданий 

споживчий кредит (від 

мінімального розміру до 

максимального), строк 

користування нею (ним) 

(від мінімального 

значення 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 - 10 000 грн.  

-оренда обладнання –450 грн. 

-встановлення/зняття обладнання – 5 000/1 450 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 - 15 000 грн.  

-послуги нотаріуса – 15 000 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/2022/10/43162329-

prym_doh-credit_plus_i_dod.pdf 

Паспорт кредиту: 

https://prostomoney.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/43162329-

pasport-do-prym_doh-credit_plus1.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/2022/10/43162329-

pravyla-credit_plus_i_dod.pdf 

6. Попередження споживача 

 

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: 

- у разі порушення взятих на себе зобов’язань по своєчасному 

поверненню Кредиту та/або сплати процентів за користування 

Кредитом, строків сплати будь-якого з платежів, погоджених 

Сторонами в Графіку платежів даного Договору, Позичальник на 

вимогу Кредитодавця сплачує пеню 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. 

- Позичальник за кожне порушення наступних зобов’язань:  

• надати Кредитодавцю усі необхідні документи для 

укладення цього Договору, в тому числі достовірну 

інформацію щодо своєї особи, фінансового стану, цільового 

призначення  Кредит, 

• протягом всього строку дії цього Договору самостійно 

або на першу вимогу Кредитодавця надавати документи, що 



підтверджують платоспроможність Позичальника, а також 

іншу інформацію, необхідну для супроводження Кредиту, в 

тому числі забезпечення безперешкодної перевірки 

отриманої інформації, а також таке надання 

Іпотекодавцем/Заставодавцем, 

• письмово повідомляти Кредитодавця про зміну даних, 

визначених п. 9.6. цього Договору, в тому числі, але не 

виключно: про зміну реєстрації свого постійного місця 

проживання, зміни місця працевлаштування, прізвища, імені, 

по-батькові, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту 

виникнення таких змін, шляхом направлення повідомлення у 

спосіб, визначений цим Договором,  

• протягом трьох робочих днів з дня отримання 

відповідного процесуального чи іншого документу 

повідомляти Кредитодавця інформацію про порушення 

кримінальної справи відносно Позичальника, 

на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 

10% від Кредиту, передбаченого п. 1.1. Договору. 

- у випадку порушення Позичальником графіку платежів 

(Додатку №1 до даного Договору), а саме: ненадходження 

планового щомісячного платежу в повному обсязі та в строки 

передбачені графіком розрахунків (наявності прострочених 

платежів (простроченої заборгованості)), з наступного дня кредит 

за Договором автоматично визнається кредитом з підвищеним 

ризиком, програма лояльності для Позичальника, що встановлена 

в частині другій п. 1.5. Договору, скасовується, а проценти за 

користування кредитом сплачуються в розмірі, що визначений в 

частині першій п. 1.5. Договору, тобто в розмірі 240 (Двісті 

сорок) процентів річних. 

Протягом строку визнання кредиту кредитом з підвищеним 

ризиком, проценти за користування Кредитом нараховуються в 

розмірі 240 (Двісті сорок) процентів річних за користування 

кредитом. 

- фінансова компанія має право ініціювати дострокове погашення 

споживчого кредиту та відшкодування збитків. 

-фінансова компанія має право звернути стягнення на майно 

споживача/іпотекодавця/заставодавця. 

-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 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 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. 
 


