Попередження та можливі наслідки для користувача
за споживчим кредитами від ТОВ «ФК» «ЦФР» (КредитМаркет) за всіма
кредитними продуктами.
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Позичальник зобов’язаний повернути суму кредиту,
проценти за його користування відповідно до умов
кредитного договору та вимог законодавства України
У випадку прострочення виконання своїх кредитних
зобов’язань позичальник сплачує штраф в розмірі 1% від
суми наданого кредиту за кожний факт виникнення
прострочки відповідно до графіку платежів. Нарахування
штрафу відбувається на наступний робочий день після
граничного терміну.
Порушення виконання зобов'язання щодо повернення
споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та
ускладнити отримання споживчого кредиту надалі
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
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання
споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач
має право розглянути альтернативні різновиди споживчих
кредитів та фінансових установ;
Споживач має право відмовитися від отримання рекламних
матеріалів фінансової установи засобами дистанційних
каналів комунікації;
Можливі витрати на сплату споживачем платежів за
користування споживчим кредитом залежать від обраного
споживачем способу сплати;
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;
Фінансова установа має право здійснити відступлення права
вимоги за кредитним договором будь-якій третій особі у
відповідності з чинним законодавством України без
додаткового погодження умов такого відступлення (без
згоди). Про здійснення таких дій Фінансова установа
повідомляє у письмовій формі, в тому числі шляхом
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надіслання смс-повідомлень, відповідно до умов кредитного
договору
Фінансова установа не має права вносити зміни до
укладених з позичальниками договорів в односторонньому
порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

