
Основні умови Кредитного договору 

 
                               Показник Кредитний договір 

Сума / ліміт кредиту 500,00 грн. - 15 000,00 грн. 

Строк надання кредиту до одного місяця (з можливістю продовження строку) 

Процентна ставка 1,9% в день 

Процентна ставка на перший кредит 1,9% в день 

Орієнтовна реальна річна процентна ставка від 24966% до 96189% річних 

Можливість пролонгації строку користування 

кредитом 

Так.  

Продовження дії Договору (пролонгація) можливе за умови, 

якщо Позичальник повністю сплатив нараховані проценти за 

весь строк користування кредитом не пізніше останнього дня 

цього строку. Сплата Позичальником нарахованих процентів 

у повному обсязі є його згодою на автоматичну пролонгацію 

Договору на тих самих умовах на наступні 10 календарних 

днів без необхідності укладання сторонами Додаткової 

угоди. 

Кількість таких пролонгацій не обмежена. 

Продовження строку дії договору  

(пролонгація, автопролонгація) 

- за ініціативою Позичальника шляхом здійснення платежу на 

користь Кредитодавця у розмірі неменше суми нарахованих 

та несплачених на дату платежу процентів не пізніше 
останнього дня строку користування кредитом на тих самих 

умовах на наступні 10 календарних днів (1,9% в день). 

Автопролонгація може застосовуватися неодноразово, 

необмежену кількість разів; 

- якщо Позичальник не повернув кредит та несплатив або 

частково сплатив проценти за користування кредитом до 

закінчення строку користування кредитом та строку дії 

Договору з підвищеною процентною ставкою (2,9% в день). 

Автопролонгація може застосовуватися неодноразово, але не 

більш ніж на 50 календарних днів в сукупності такої 

пролонгації 

Тип процентної ставки фіксована 

Загальні витрати за кредитом, грн. 275,50 грн. – з розрахунку 500,00 грн. на 29 
календарних днів;  

8265,00 грн. – з розрахунку 15000,00 грн. на 29 

календарних днів 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для 

споживача за весь строк користування 

кредитом (у т.ч. кредит, проценти, комісії та 

інші платежі), грн. 

775,50 грн. – з розрахунку 500,00 грн. на 29 

календарних днів;  

23265,00 грн. – з розрахунку 15000,00 грн. на 29 

календарних днів 

Наслідки прострочення виконання та/або 

невиконання зобов’язань за Кредитним 

договором * 

1) одноразово у розмірі 50% від суми кредиту, якщо 

загальний розмір кредиту перевищує розмір однієї 

мінімальної заробітної плати (штраф - 5000,00 грн. із 

розрахунку суми кредиту в розмірі 10000,00 грн.)  

або  

2) одноразово у розмірі 200% від суми кредиту, якщо 

загальний розмір кредиту не перевищує розмір однієї 

мінімальної заробітної плати(штраф - 10000,00 грн. із 
розрахунку суми кредиту в розмірі 5000,00 грн.) 

 

*У разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором у період дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території  

України короновірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого 

карантину, нарахування позикодавцем неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення не здійснюється. 


