ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ НАДАННЯ
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ФІНКОМ КРЕДИТ»
ідентифікацій код 38683372, місцезнаходження: 03127 м. Київ,
проспект 40-річчя Жовтня, 100/2, яке здійснює діяльність з надання
фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів
на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ІК
№ 115 від 30.07.2013 р., на виконання ст. 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових
послуг» та ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів",
надає клієнтам наступну інформацію:

Особа та місцезнаходження кредитодавця:

Кредитні умови:
а) мета, для якої споживчий кредит може бути
витрачений;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНКОМ КРЕДИТ»
Ідентифікацій код 38683372, місцезнаходження: 03127 м.
Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 100/2
на будь-які покупки, а також на сплату комунальних платежів
та інші цілі, не заборонені законом

б) форми його забезпечення;

кредити надаються без забезпечення

в) наявні форми кредитування;
г) тип відсоткової ставки;

вказані у Додатку №4 до Договору про надання фінансового
кредиту
фіксована

ґ) сума, на яку кредит може бути виданий;

мінімальна сума 500 грн., максимальна сума 7 000 грн.;

д) орієнтовна сукупна вартість кредиту
(в процентному значенні та грошовому виразі) з
урахуванням відсоткової ставки за кредитом та
вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса,
страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з
одержанням кредиту та укладенням договору
про надання споживчого кредиту;

тіло кредиту та процент за користування кредитними
коштами. Всі супутні послуги (реєстратора, нотаріуса,
страховика, оцінювача тощо), пов'язані з одержанням кредиту
та укладенням договору про надання споживчого кредиту,
відсутні;

е) строк, на який кредит може бути одержаний;

до 30 календарних днів;

є) варіанти повернення кредиту, включаючи
кількість платежів, їх частоту та обсяги;

варіанти повернення кредиту залежать від суми позики, та
вказуються у Графіку платежу.
Додаткова інформація вказана у Додатку №4 до Договору про
надання фінансового кредиту;

ж) можливість дострокового повернення кредиту
та його умови;

така можливість надається Позичальникові без застосування
штрафних санкцій. В такому випадку Товариство та клієнт
зобов’язуються провести взаємні розрахунки. Порядок
проведення взаємних розрахунків зазначено в Договорі про
надання фінансового кредиту.
така оцінка не здійснюється та не є необхідною;

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо
така оцінка є необхідною, ким вона
здійснюється;
и) податковий режим сплати відсотків та про
державні субсидії, на які споживач має право,
або відомості про те, від кого споживач може
одержати докладнішу інформацію;

тягар оподаткування за договором фінансового кредиту
Позичальник не несе;
Споживач має можливість одержати докладнішу інформацію
за номером гарячої лінії ТОВ "ФК" Фінком Кредит"
0800755777 (дзвінки безкоштовні);

і) переваги та недоліки пропонованих схем
кредитування.

Фінансова послуга, що пропонується клієнту, із
зазначенням вартості цієї послуги для клієнта
Умови надання додаткових фінансових послуг та
їх вартість
Форма кредитування:
Умови погашення загальної суми кредиту

Тип і розмір процентів за користування
кредитом:
Порядок і строки нарахування, та сплати
процентів

Орієнтовна сукупна вартість кредиту

Розмір винагороди фінансової установи у разі,
коли вона пропонує фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установами.
Порядок сплати податків і зборів за рахунок
фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги
Податковий режим сплати відсотків

Механізм захисту фінансовою установою прав
споживачів та порядок урегулювання спірних
питань, що виникають у процесі надання
фінансової послуги

Реквізити органу, який здійснює державне
регулювання ринків фінансових послуг (адреса,

Переваги: зручність в обслуговуванні кредиту і
конкурентний рівень процентної ставки, відсутність
прихованих платежів, страхування, комісій, швидкість в
ухваленні рішення.
Недоліки: витрати, які несе споживач у разі поверненням
кредиту через банки (сплата комісії банку за послуги банку по
прийняттю платежу). Проте, слід мати на увазі, що такі
недоліки властиві будь-якій кредитній операції.
Послуга - надання фінансового кредиту;
Вартість цієї послуги для клієнта: тіло кредиту та процент за
користування кредитними коштами
Договір про надання фінансового кредиту не передбачає
надання додаткових фінансових послуг
Готівкова/безготівкова
Платежі по погашенню кредиту і сплати відсотків
здійснюються згідно з умовами визначеними в Договорі про
надання фінансового кредиту. Погашення кредиту та сплата
відсотків за його користування, здійснюються готівкою у
національній валюті кредиту, шляхом внесення грошових
коштів в касу Кредитора або безготівково, шляхом
зарахування коштів на поточний рахунок Кредитора.
Фіксована ставка. Розміри процентів вказані у Додатку №4 до
Договору про надання фінансового кредиту
Проценти за користування кредитом нараховуються з дати
надання кредиту по день повного погашення кредиту на суму
щоденного залишку заборгованості за кредитом. При
розрахунку процентів використовується метод "факт/факт", з
урахуванням фактичної кількості днів у місяці та у році.
Сплата процентів здійснюється Позичальником в день
повернення кредиту.
Сукупна вартість кредиту розрахована у Графіку платежів
(Додаток №2 до Договору про надання фінансового кредиту),
залежить від суми залишку кредиту та включає в себе суму
нарахованих процентів за користування кредитом.
Товариство самостійно надає фінансові послуги за рахунок
власних коштів та не пропонує фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установами.
Згідно чинного законодавства.
Податковий режим сплати Вами процентів не передбачає
оподаткування таких виплат податком на додану вартість, а
сплачені відсотки є доходом кредитора і включаються в базу
оподаткування податку на прибуток відповідно до вимог
чинного законодавства.
Механізм захисту прав споживачів передбачений Законом
України «Про захист прав споживачів».
Спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової
послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числі
шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання виявиться
неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на
території України згідно законодавства України.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

номер телефону тощо), а також реквізити органів
з питань захисту прав споживачів

Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3
Тел.: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07;
Ел.пошта: info@dfp.gov.ua
www.nfp.gov.ua
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174
Телефон: (044) 528-92-36
Телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua Web-сайт: www.dsiu.gov.ua

Я як споживач, добровільно підтверджую, що правильно розумію суть фінансової послуги без нав'язування її придбання
та дотримання фінансовою установою вимог законодавства про захист прав споживачів під час надання інформації.

Юридичні застереження:
ТОВ "ФК" Фінком Кредит " володіє торговою маркою " ШВИДКА ПОЗИКА" та діє строго відповідно до
законодавства України.

Увага!
ТОВ "ФК "Фінком Кредит":
- не бере гроші за розгляд заявок;
- не має членських або інших регулярних внесків для отримання права скористатися позикою;
- ні в якій формі не приймає грошей від населення, крім оплати за фінансові послуги згідно укладених
договорів про надання фінансового кредиту;
- не здійснює консультаційних, посередницьких і будь-яких інших послуг, крім фінансових;
- не вимагає застав і поручителів;
- не поширює особисту інформацію клієнтів, крім випадків передбачених законодавством.

