Перелік різновидів
споживчих кредитів
Істотні
характеристики
послуги з надання
споживчого кредиту

Умови отримання
акційної та інших
аналогічних за
змістом пропозицій,
уключаючи термін
її дії
Сума (ліміт) на яку
(який) може бути
наданий споживчий
кредит

Споживчий кредит з погашенням в кінці терміну
договору
Сума / ліміт кредиту, грн.:
При першому звернені для отримання кредиту– від
500 грн до 3000 грн.
При повторному зверненні для отримання кредиту –
від 500 грн до 10000 грн.
Строк кредитування - від 5 до 30 днів. З можливістю
продовження.
Мета отримання кредиту - На споживчі цілі
(придбання споживачем товарів (робіт, послуг) для
задоволення власних потреб, не пов’язаних з
підприємницькою,
незалежною
професійною
діяльністю або виконанням обов’язків найманого
працівника)
Спосіб та строк надання кредиту - Безготівковим
шляхом (кредитні кошти надаються шляхом переказу
на банківську картку споживача) на строк,
визначений договором (до 30 днів з можливістю його
продовження).
Процентна ставка, відсотки річних:
Базова процентна ставка – 1,99% в день, що
складає – 726,35% річних;
Індивідуальна процентна ставка (обраховується та
встановлюється програмним комплексом товариства
кожному споживачу окремо в залежності від
загальної кредитної історії споживача отриманої з
бюро кредитних історій) – від 0,9 до 1,99% в день,
що складає - від 328,5% до 726,35% річних.
Індивідуальна ставка залишається не змінною при
своєчасному продовженні (пролонгації) кредиту аж
до його погашення.
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана):
Фіксована
Правила використання промокодів, нарахування
кешбеку знаходяться за посиланням https://neocredit.com.ua/documents/pravila-aktsij/

При першому звернені для отримання кредиту– від
500 грн до 3000 грн.
При повторному зверненні для отримання кредиту –
від 500 грн до 10000 грн.

Перелік і вартість
супровідних послуг
фінансової
установи,
кредитних
посередників та
третіх осіб,
уключаючи розмір
платежу та базу
його розрахунку, з
урахуванням вимог
законодавства
України
Гіперпосилання на
веб сторінку де
розміщені умови
Договору
Товариства
(уключаючи його
публічну частину,
оферти) про
надання споживчого
кредиту, внутрішні
правила про
надання фінансових
послуг Товариством
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Наслідки для
споживача у разі
користування
споживчим
кредитом або не
виконання ним
обов’язків згідно з
Договором про
споживчий кредит,
уключаючи
прострочення
виконання
зобов’язань зі
сплати платежів, а
також процентної
ставки.

послуги нотаріуса
ні
послуги оцінювача
ні
послуги страховика
ні
інші платежі-відсутні

https://neocredit.com.ua/documents/tipovoj-dogovor/
https://neocredit.com.ua/documents/pravila/

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Процентна
ставка,
яка
застосовується
при
невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту
1456,35% річних, з наступного дня після закінчення
Узгодженого періоду.
Процентна
ставка,
яка
застосовується
при
невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту
726,35% річних (умови щодо нарахування процентів
за Індивідуальною процентною ставкою за весь
строк Узгодженого періоду скасовуються з дати
надання Кредиту і до взаємовідносин між Сторонами
застосовуються правила нарахування процентів за
Базовою процентною ставкою і Позичальник
зобов’язується сплатити Товариству різницю між
нарахованими процентами за Базовою процентною
ставкою та фактично сплаченими процентами за
Індивідуальною процентною ставкою за весь строк
користування Кредитом протягом Узгодженого

Повідомлення:

періоду
Порушення
виконання
зобов’язання
щодо
повернення споживчого кредиту може вплинути на
кредитну історію та ускладнити отримання
споживчого кредиту надалі
Товариству забороняється вимагати від Споживача
придбання будь яких товарів чи послуг від
Товариства 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
Товариство має право вносити зміни до укладених зі
споживачами Договорів про споживчий кредит,
тільки за згодою Сторін
Споживач має можливість відмовитись від
отриманих
рекламних
матеріалів
засобами
дистанційних каналів комунікації
Можливі витрати на сплату Споживачем платежів за
користування споживчим кредитом залежить від
обраного споживачем способу оплати
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 умов попередньо
укладеного Договору
У випадку несанкціонованого доступу або зміни
інформації споживача в системах дистанційного
обслуговування
Товариства,
рекомендуємо
Споживачу негайно поінформувати Товариство про
це шляхом повідомлення на електрону пошту
neocredit.ua@gmail.com

