
 

 

затверджено наказом генерального директора ТОВ «ФК «ЦФР» від 2018.02.01 №3 
додаток 2 до умов отримання кредитів та інших послуг від ТОВ «ФК «ЦФР»:  

форма «Паспорт кредиту» 

Паспорт кредиту від ТОВ «ФК «ЦФР» №            

 

1. Персональні дані позичальника 

прізвище 
ім’я 

по батькові 

 дата народження   .   .     

 ІПН           

  

2. Інформація та контактні дані кредитодавця 

найменування кредитодавця  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

місцезнаходження кредитодавця  м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72 

свідоцтво 
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 19.03.2009 ІК №55 
(реєстраційний номер: 16102319), видане на підставі розпорядження 
Держфінпослуг України від 19.03.2009 №193 

ліцензія  
ліцензія від 11.01.2012 №580561 (серія АВ), видана на підставі рішення 
Держфінпослуг України від 26.12.2011 №3952-КУ 

номер контактного телефону 0 800 308 707 

адреса електронної пошти info@fincom-fsc.com.ua 

адреса офіційного веб-сайту www.kreditmarket.ua 

3. Інформація та контактні дані кредитного посередника* 

найменування кредитного посередника  

місцезнаходження  

номер контактного телефону  

адреса електронної пошти  

адреса офіційного веб-сайту*  

4. Основні умови кредитування з урахуванням побажань позичальника 

тип кредиту кредит 

сума / ліміт кредиту, грн.  

строк, на який надається кредит  

мета отримання кредиту будь-які законні цілі 

спосіб та строк надання кредиту 
безготівковим шляхом,  
протягом 3 (трьох) банківських днів від дня укладення договору 

види (форми) забезпечення кредиту – / застава / порука / застава + порука 

необхідність проведення оцінки 
забезпечення кредиту  

так, у випадку застави – предмет застави оцінюється за згодою сторін 
без яких би то не було додаткових витрат для кожної із сторін 

мінімальний розмір власного платежу 
(фінансової участі) позичальника за 

умови отримання кредиту на  
придбання товару / роботи / послуги, % 

 

5. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для позичальника 

процентні ставки: розмір, % база нарахування розмір, грн. 

сукупна – початковий процент  від суми кредиту – 

вартість – щомісячні проценти**  від суми кредиту згідно з графіком платежів 

кредиту – річні проценти  від суми боргу за договором згідно з графіком платежів 

чергова частина кредиту:  від суми кредиту згідно з графіком платежів 
** за цим додатком встановлюється пільговий період на перші від дати надання кредиту ХХ місяців; протягом пільгового періоду 
позичальник звільняється від внесення щомісячних процентів; сума належного виконання до закінчення пільгового періоду: YYY 
YYY,ZZ грн.; у випадку внесення позичальником всієї цієї суми до закінчення пільгового періоду, без прострочення внесення щомісячних 
платежів, зобов’язання позичальника вважаються виконаними належним чином і припиненими 

типи процентних ставок ставка щодо кожного виду процентів є фіксованою 
порядок зміни змінюваної процентної ставки – 

платежі за  
додаткові та супутні послуги кредитодавця,  

обов'язкові для укладання договору, грн.: 
– 

платежі за  
послуги кредитного посередника, що 

підлягають сплаті позичальником, грн.* 
– 
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загальні витрати за кредитом, грн.  

орієнтовна загальна вартість кредиту  
для позичальника за весь строк  

користування кредитом, грн. 

 

реальна річна процентна ставка, % річних  

застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для 
споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на 
припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а 
кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі; реальна річна 
процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця 
залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит 

застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування 
можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості 
кредиту для споживача 

6. Порядок повернення кредиту: кількість та розмір платежів, періодичність внесення 

граничний 
термін 

користування 
кредитом, дні 

сума 
неповернутого 

кредиту, грн. 

загальний 
щомісячний 
платіж, грн. 

– у тому числі: 

повернення 
кредиту, грн. 

річні 
проценти, грн. 

щомісячні 
проценти, грн. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
сукупно:       
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7. Додаткова інформація 

додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для отримання кредиту: 

– послуги нотаріуса [так / ні; перелік осіб за наявності] 

– послуги оцінювача ні 

– послуги страховика ні 

– інші обов'язкові послуги ні 

наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за кредитним договором: 

пеня подвійна облікова ставка НБУ, що діяла у період, за який сплачується 
пеня, але не більше 15% від суми прострочення, – за прострочення 
повернення кредиту та/або сплати процентів  

штраф – 

неустойка у разі тривалого прострочення позичальником зобов’язань за кредитним 
договором, позичальник за кожний календарний місяць, протягом якого 
було допущене таке прострочення, сплачує неустойку: 
у разі прострочення від 7 до 30 днів включно – 100 грн. 00 коп.; 
у разі прострочення від 31 дня до 60 днів включно – у розмірі  150 грн. 00 
коп.; 
у разі прострочення від 61 дня до 90 днів включно – у розмірі  250 грн. 00 
коп.; 
у разі прострочення понад 90 днів – у розмірі  350 грн. 00 коп. 

процентна ставка, яка застосовується  
при невиконанні зобов'язання  

щодо повернення кредиту 
– 

інші платежі – 

8. Інші важливі правові аспекти 

споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній 
формі за своїм вибором; це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу 
укладання договору зі споживачем 

споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних 
днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування»: 

так 

споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов'язаної з 
достроковим поверненням; договором про споживчий кредит може бути встановлений обов'язок повідомлення 
кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа 

умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому паспорті споживчого 
кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, 
зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо 

дата надання інформації:  ДД/ММ/РРРР ця інформація зберігає чинність до дати припинення договору 

підпис кредитодавця: П. І. Б., підпис 

підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість 
кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування 

підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір 
до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих 
характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі 
невиконання мною зобов'язань за таким договором 

підпис позичальника: [дата, П. І. Б., підпис] 

__________________________________________________ 
* Інформація заповнюється за наявності. 

 

 

 

 


