ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ
ЩОДО НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ ТА МІКРОКРЕДИТУ
(інформації щодо отримання споживчого кредиту надається відповідно до вимог Положення про інформаційне
забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 05.10.2021 року №100, надалі – Положення.)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41972628, (надалі – фінансова установа) включено до Державного реєстру
фінансових установ згідно з Свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи серія ФК номер 1091, видане
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на підставі
розпорядження від 11.09.2018р. за №1605.
Право надавати споживчі кредити засвідчується безстроковою ліцензією на провадження господарської діяльності з
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що видана Нацкомфінпослуг 03.10.2018р.
Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний
реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/

Перелік різновидів споживчих кредитів, що надаються фінансовою установою споживачу див. примітку1
1
2
Мікрокредит
Споживчий кредит
Істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту Істотні характеристики послуги з надання споживчого
за формою згідно додатку 1 до Положення розміщені на кредиту за формою згідно додатку 2 до Положення
головній сторінці вебсайту фінансової установи розміщені на головній сторінці вебсайту фінансової
https://groshi.biz/ в розділі «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ установи https://groshi.biz/ в розділі «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
СПОЖИВАЧІВ»
СПОЖИВАЧІВ»
Деталі:
• забезпечення: порука (за потреби);
• забезпечення: порука (за потреби);
• без застави;
• без застави;
• тип кредиту: фінансовий кредит;
• тип кредиту: фінансовий кредит;
див. примітку 2
• сума кредиту
- від 500,00 грн. - до розміру • сума кредиту див. примітку 2 - від розміру однієї мінімальної
однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день заробітної плати, установленої на день укладення
укладення кредитного договору;
кредитного договору – до 50 000,00 грн.;
• строк кредитування до 364 календарних днів;
• строк кредитування до 364 календарних днів;
Примітка 1:
Споживач - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит з фінансовою установою.
Споживчий кредит - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) для задоволення потреб, не
пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого
працівника. Цільова група споживачів, яку обслуговує фінансова установа: повнолітні фізичні особи, що мають
повну цивільну дієздатність та правоздатність, резиденти-громадяни України, які мають право отримати споживчий
кредит після оцінки їх кредитоспроможності, за результатами якої їх платоспроможність відповідає вимогам,
встановленим фінансової установою, тобто не викликає сумнів у тому, що кредит буде повернено своєчасно та/або у
повному обсязі.
2
Примітка 2:
Розмір ліміту кредиту визначається з урахуванням платоспроможності споживача і може змінюватися за
домовленістю сторін.
1

• процентна ставка – до 2% в день (730% річних);
• процентна ставка – до 2% в день (730% річних);
• реальна річна процентна ставка: до 62290% річних;
• реальна річна процентна ставка: до 62290% річних;
• відсутня комісія за надання кредиту;
• відсутня комісія за надання кредиту;
• відсутній перший внесок.
• відсутній перший внесок.
• комісія за управління кредитом при простроченні • комісія за управління кредитом при простроченні
оплати чергового платежу складає 250 грн. і оплати чергового платежу складає 250 грн. і
нараховується у перший день прострочення, якщо сума нараховується у перший день прострочення, якщо сума
простроченого платежу складає 40 грн. і більше.
простроченого платежу складає 40 грн. і більше.
Орієнтовна вартість/тарифи послуг третіх осіб, обов’язкових для укладання договору:
Відсутні
Відсутні
Орієнтовна вартість супровідних послуг фінансової установи:
Відсутні
Відсутні
Примірна форма Договору про надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та діюча
редакція Правил про порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту розміщені на
головній сторінці вебсайту Товариства за посиланням https://groshi.biz у розділі Фінансові послуги.
Зазначена Примірна форма Договору про надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту, є
єдиною для мікрокредитів та споживчих кредитів, що надаються фінансовою установою споживачу.
Платежі за послуги кредитних посередників:
Відсутні
Відсутні
Акції та інших аналогічні за змістом пропозицій:
Відсутні
Відсутні
Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований
доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи
В разі виявлення Споживачем несанкціонованого доступу або зміну інформації про себе в системах дистанційного
обслуговування Товариства, рекомендуємо такому Споживачеві негайно повідомити про виявлений такий факт
Товариству, шляхом:
- здійснення телефонного дзвінка на номер контактного телефону гарячої лінії Товариства 0966100606;
- направлення повідомлення на адресу електронної пошти Товариства info@zahid-kredit.com

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також
спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:
Позичальник (споживач) має право ініціювати розірвання Позичальник (споживач) має право ініціювати розірвання
договору про споживчий кредит в будь-який момент його договору про споживчий кредит в будь-який момент його
дії.
дії.
У разі дострокового розірвання договору про надання У разі дострокового розірвання договору про надання
споживчого кредиту за ініціативою позичальника споживчого кредиту за ініціативою позичальника
(споживача) процентна ставка за користування кредитом (споживача) процентна ставка за користування кредитом
(траншем/ами) не змінюється.
(траншем/ами) не змінюється.
При цьому позичальник (споживач) у встановлений в При цьому позичальник (споживач) у встановлений в
договорі про споживчий кредит строк має письмово договорі про споживчий кредит строк має письмово
повідомити кредитодавця (фінансову установу) про намір повідомити кредитодавця (фінансову установу) про намір
здійснити повне дострокове повернення кредиту та здійснити повне дострокове повернення кредиту та
розірвання договору про споживчий кредит.
розірвання договору про споживчий кредит.
Позичальник (споживач) має право ініціювати розірвання Позичальник (споживач) має право ініціювати розірвання
договору про споживчий кредит в будь-який момент його договору про споживчий кредит в будь-який момент його
дії.
дії.
У цьому випадку кредитодавець (фінансова установа) У цьому випадку кредитодавець (фінансова установа)
проводить розрахунок розміру нарахованих процентів та проводить розрахунок розміру нарахованих процентів та
залишку заборгованості за основним розміром кредиту та залишку заборгованості за основним розміром кредиту та
іншими платежами (за наявності) та направляє іншими платежами (за наявності) та направляє
позичальнику (споживачу) повідомлення із зазначенням позичальнику (споживачу) повідомлення із зазначенням
сум до сплати або про відсутність заборгованості перед сум до сплати або про відсутність заборгованості перед
кредитодавцем (фінансовою установою).
кредитодавцем (фінансовою установою).
Позичальник (споживач) у разі дострокового повернення Позичальник (споживач) у разі дострокового повернення
кредиту та/або припинення/розірвання договору про кредиту та/або припинення/розірвання договору про
споживчий кредит сплачує кредитодавцю (фінансовій споживчий кредит сплачує кредитодавцю (фінансовій
установі) залишок заборгованості за основним розміром установі) залишок заборгованості за основним розміром
кредиту, проценти за користування кредитом та вартість кредиту, проценти за користування кредитом та вартість
усіх послуг фінансової установи, пов'язаних з усіх послуг фінансової установи, пов'язаних з

обслуговуванням та погашенням кредиту, за період
фактичного користування кредитом.
Плата за дострокове повне погашення кредиту /
розірвання договору про споживчий кредит не
передбачена.
Розірвання договору про споживчий кредит або інше
припинення
оформлюється
шляхом
укладення
додаткової угоди до договору про споживчий кредит.
Порука (за наявності) припиняється з припиненням
забезпеченого нею зобов’язання.

обслуговуванням та погашенням кредиту, за період
фактичного користування кредитом.
Плата за дострокове повне погашення кредиту /
розірвання договору про споживчий кредит не
передбачена.
Розірвання договору про споживчий кредит або інше
припинення
оформлюється
шляхом
укладення
додаткової угоди до договору про споживчий кредит.
Порука (за наявності) припиняється з припиненням
забезпеченого нею зобов’язання.

