ПРОСТО MAHI)
грудня 202l року
М.С. Купрiянов
за програмою Кредит Стандарт
Паспорт кредиту J\Ъ.
Iнформацiя, яка надаеться споживачу до укладення договору про кредит
1. Iнформацiя та KoHTaKTHi

Найменування кредитодавця

та

його

структурного або вiдокремленого пiдроздiлу (у
разi ix наявностi), в якому поширюсться
iнформацiя

данi кредитодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ КПРОСТО MAHI)

Мiсцезнаходження кредитодавця та адреса 01021, м. Киiв, Кловський узвiз, булинок
структурного або вiдокремленого пiдроздiлу, в примiщення 28
якому поширю€ться
Лiцензiя/Свiдоцтво

7

iнформацiя

Эвiдоцтво про ресстрацiю фiнансовоi установи
ФК NsB0000382 вiд 05 жовтня 202l року, дытz
прийняття рiшення та номер рiшення про
внесення фiнансовоТ установи до Державного
реестру фiнансових установ NЬ2290 вiд (l9)
пистопада 2019 року, видане Нацiональною
комiсiею, що здiйснюс державне регулювання у
эферi ринкiв фiнансових послуг.
I[iцензiя про рееотрацiю дiяльностi з надання
фiнансових послуг (KpiM професiйноТдiяльностi 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 Jф 2402 вiд 28.11.2019
року.
0 800 330 721

Номер контактного телефону
cred it@,pro stomo пеу. соm. uа
Адреса електронноТ пошти
https ://prostomoney.com.ual
Адреса офiцiйного веб-сайту
2. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi кредитного посередника
Найменування кредитного посередника
Мiсцезнаходження
Номер контактного телефону
А,дреса електронноТ пошти
Адреса офiцiйного веб-сайту
3. OcHoBHi умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Кредит
Гип кредиту
ума / лiмiт кредиту, грн.
lтрок кредитування, днiв
VIeTa отримання кредитy

0пооiб та строк надання кредиту

грн. 00 коп.
З65 днiв

Безготiвковим шляхом, на пiдставi заяви
позичальника, протягом 2 днiв пiсля пiдписання
цоговору позики в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту та договору забезпечення.

Можливi види (форми) забезпечення кредиту
ка

Необхiднiсть проведення оцiнки забезпечення

-

нерухомого, рухомого майна (застаl
за необхiднiстю.

Hi

Мiнiмальний розмiр власного платежу
фiнансовоТ участi) споживача за умов

мання

кредиту на

придбанн

4. lнформацiя щодо реальноТ рiчноi процентноТ ставки та opieHToBHoT загальноТ BapTocTi кредит

для споживача

центна ставка, вiдсоткiв рiчних

вiдсотки
Фiксована

Порядок змiни змiнюваноТ процентноТ ставки
латежi за додатковi та супутнi послу
, обов'язковi для уклада

Вiдсутнi
Вiдсутнi

i за послуги кредитного посередника,
iдлягають сплатi споживачем, грн.

гальнi витрати за кредитом, грн.

pieHToBHa загальна BapTicTb кредиту
поживача за весь строк користування
у т.ч. тiло кредиту, вiдсотки, KoMiciT та iнш

\

еальна рiчна процентна ставка, вiдсоткi

я: наведенi обчислення реальноТ рiчноТ процентноТ ставки та opieHToBHoT загальr
pTocTi кредиту для споживача е репрезентативними та базуються на обраних споживачем умов

редитування, викладених вище, i на припущеннi, що договiр про кредит залишатиметься дiйснl
гом погодженого строку, а кредитодавець i споживач виконають своТ обов'язки на умовах Tz
троки, визначенi в договорi. Реальна рiчна процентна ставка обчислена на ocHoBi припущення, L

нтна ставка та iншi платежi за послуги кредитодавця залишатимуться незмiнними

тосовуватим

гом

дiТ

дого

реження: використання iнших способiв надання кредиту таlабо змiна iнших вищезазначенl
мов кредитування можуть мати наслiдком застосування iншоТреальноТрiчноТпроцентноТставки
ieHToBHoT загальноi BapTocTi кредиту для споживача.

i за супровiднi послуги TpeTix oci
в'язковi для укладення договору/отриманн

чаеться необхiднiсть отримання вiдповiдноi
ги. Перелiк осiб, яка надають супутнi

уги розмiщено на офiцiйному сайтi
.соm.uаl
Так,

)дитодавця
1. Плата за

послуги кредитного посередника, грн,

3, Послуги

встановлення, демонтажу

налаштування, оренди обладнання,

Так,
Так(за необхiдностi),

ння за мiсцем знаходження автомобiля,
5. гI

Щата платежу

Платiж по
кредиту
(разом до
сплати в

Залишок по кредиту
(в грн.)

2

6. Додаткова iнформацiя

Наслiдки прострочення виконання таlабо невиконання зобов'язань за договором пр9 кр9дцТ:
передбачена умовами договору п.5.2., що дорi
ipy подвiйноТ облiковоi ставки НБУ,
исляеться вiд суми простроченого платежу
кожен день прострочення.
догово
умовами
Позичальник, який прострочив строк виконан
шового зобов'язання за цим,Щоговором з опла,
iB таlабо суми позики, на вим

п.5.3.

редитодавця зобов'язаний сплатити штраф, у
Mipi 10 Уо вiд суми основного зобов'язання
ченого п. 1.1 . ,Щоговору>
випадку порушення Позичальником графi

процентна ставка, яка застосовусться пр
невиконаннi зобовОязання щодо поверненн платежiв

(.Щодатку Ns1 до даного,Щоговору), а с

ненадходження планового щомiсячного платежу
повному обсязi та в строки передбаченi
xyHKiB, з наступного дня кредит за,Що
но визнаеться кредитом з пiдвищени
ризиком. Протягом строку визнання к
кредитом з пiдвищеним ризиком вiдсотки
користування кредитом нараховуються в розмiр
вiдсоткiв рiчних за

кредиту

итодавець мас право залучати
врегулювання простроченоТ заборгова
Вимоги щодо взаемодiТ iз споживачами при врегулюваннi простроченоТ заборгованостi (вим
ваtlня"
,Тни "Про споживче
щодо етичноТ поведiнки встановленi статтею 25 Закону У
7. Iншi важливi правовi аспекти

поживач мае право безкоштовно отримати копiю проекту договору про кредит у письмовiй ч
ектроннiй формi за свотм вибором. Ще положення не застосовусться у разi вiдмови кредитода
зl споживачем.
ння процесу укладання д
споживач мае право вiдмовитися вiд договору про кредит протягом l4 календарних днiв у поряд
ООПро
споживче
на умовах, визначених Законом УкраТни
поживаЧ мас право достроково повернути кредит без будь-якоТ додатковоТ плати, пов'язаноТ
остроковиМ поверненням. Щоговором про кредит може бути встановлений обов'язок повiдомлення
ленням вiдповiдного документа
дитодавця про HaMi

Умови договору про кредит можуть вiдрiзнятиоя вiд iнформацiТ, наведеноТ в цьому Паспорт
кредиl'у, та будуть залежати вiд проведеноТ кредитодавцем оцiнки кредитоспроможностi спожиt];
урахуванням, зокрема, наданоТ ним iнформацiТ про майновий та сiмейний стан, розмiр дохсlдi
що.

,Щата

надання iнформацiТ:

Пiдпис кредитодавця:

1редставник

_

м.п.
.пlдпис)
iдтверджую отриманнJI та ознайомлення з iнформацiею про умови кредитування та opieнTo
icTb кредиту, наданi виходячи iз обраних мною умов кредитування.
iдтверджую отримання мною Bcix пояснень, необхiдних для забезпечення можливостi оцiнити, ч
птоваI{о договiр до Moix потреб та фiнансовоТ ситуацiТ, зокрема шляхом роз'яснення }{aBe/IeI
iT, в тому числi суттевих характеристик запропонованих послуг та IIевrIих rlаслiдкiв, як
tlи tllожуть мати для мене, в
числi в разi невиконання мною зобов'язань за,гакиN,I догово
Пiдпис споживача (дата, ПIБ, пiдпис):

Всього прощито (проч.rнуровоно)

скрiплено
оркушiв

мАНЬ)
Купрiянов М.С.

o;oilB>

,..I
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