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Паспорт споживчого кредиту 

Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит 

1. Інформація та контактні дані кредитодавця 

Найменування кредитодавця та його структурного або 

відокремленого підрозділу, в якому поширюється 

інформація 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"УКР КРЕДИТ ФІНАНС" 

(ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС") 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного 

або відокремленого підрозділу, в якому поширюється 

інформація 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 

будинок 26, офіс 407 

Ліцензія/Свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія та 

номер ІК №116 від 01.08.2013 р. 

Ліцензія «Надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту» згідно Розпорядження № 

2401 від 08.06.2017 року, ліцензія безстрокова, в 

бездокументарній формі. 

Номер контактного телефону 0800 200 221 

Адреса електронної пошти info@credos.com.ua 

Адреса офіційного веб-сайту https://credos.com.ua/ 

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника* 

Найменування кредитного посередника - 

Місцезнаходження - 

Номер контактного телефону - 

Адреса електронної пошти - 

Адреса офіційного веб-сайту* - 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача 

Тип кредиту Кредитна лінія 

Сума / розмір кредитного ліміту, грн. Від 600 грн. до 20 000 грн. 

Строк кредитування 300 календарних днів 

Базовий період сплати відсотків * 

* визначається Сторонами на підставі пропозиції 

Кредитодавця, сформованої із урахуванням побажань 

Позичальника 

від 2 до 30 календарних днів 

Мета отримання кредиту Задоволення особистих потреб, тобто потреб, не пов’язаних 

з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю 

або виконанням обов’язків найманого працівника 

Спосіб та строк надання кредиту Кредит надається шляхом безготівкового переказу грошової 

суми, вказаної у Договорі, на банківський рахунок 

Позичальника шляхом використання вказаних 

Позичальником реквізитів електронного платіжного засобу. 

Ініціювання безготівкового переказу грошової суми, 

вказаної у Договорі, здійснюється Кредитодавцем 

info@credos.com.ua


безпосередньо після укладення Сторонами Договору та 

надіслання Позичальнику примірнику Договору та додатків 

до нього у вигляді електронного документа 

Можливі види (форми) забезпечення кредиту не застосовується 

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту Ні 

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) 

споживача за умови отримання кредиту на придбання 

товару/роботи/послуги, % 

не застосовується 

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

споживача 

Процентна ставка, відсотків річних Стандартна ставка 1095% (3% в день) 

Види знижок Пільгова ставка  

3,65% (0,01% в день) 

Знижена ставка 

912,5% (2, 5% в день) 

Промо-ставка 

 від 3,65% (0,01% в день) до 908,85% (2,49% в день) 

Промо-ставка може бути застосована протягом першого 

Базового періоду або його частини, про що зазначається 

у Договорі 

Тип процентної ставки Фіксована 

Порядок зміни змінюваної процентної ставки не застосовується 

Платежі за супровідні послуги кредитодавця, обов’язкові 

для укладання договору, грн.: 

не застосовується 

Комісія за видачу кредиту не застосовується 

Застереження: витрати на такі послуги можуть 

змінюватися протягом строку дії договору про споживчий 

кредит 

- 

Платежі за послуги кредитного посередника, що 

підлягають сплаті споживачем, грн.* 

- 

Загальні витрати за кредитом, грн.* 

* Загальні витрати за кредитом при застосуванні Промо-

ставки розраховані за умови, що Базовий період сплати 

відсотків складає 30 днів та за умови, що можливість 

сплати процентів за користування кредитом за Промо-

ставкою надана позичальнику протягом усього Базового 

періоду.  

У випадку кредитування на суму 1000 гривень протягом 

всього строку кредитування із розрахунку застосування 

Стандартної ставки 3% в день, загальні витрати за 

кредитом становитимуть не більше 9000 гривень. 

 

У випадку кредитування на суму 1000 гривень протягом 

всього строку кредитування із розрахунку застосування 

Пільгової ставки 0,01% в день, загальні витрати за 

кредитом становитимуть не більше 30 гривень. 

 

У випадку кредитування на суму 1000 гривень протягом 

всього строку кредитування із розрахунку застосування 

Зниженої ставки 2,5% в день, загальні витрати за 

кредитом становитимуть не більше 7500 гривень. 

 

У випадку кредитування на суму 1000 гривень протягом 

всього строку кредитування із розрахунку застосування 

максимально можливого розміру Промо-ставки 2,9% в 

день протягом першого Базового періоду та Стандартної 

ставки 3% в день в подальшому, загальні витрати за 



кредитом становитимуть не більше 8847 гривень. 

 

У разі дострокового погашення кредиту загальні витрати 

за кредитом зменшуються у зв’язку із фактичним 

зменшенням строку користування коштами.  

 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за 

весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, 

відсотки, комісії та інші платежі), грн.* 

* Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за 

весь строк користування кредитом при застосуванні 

Промо-ставки розрахована за умови, що Базовий період 

сплати відсотків складає 30 днів та за умови, що 

можливість сплати процентів за користування кредитом 

за Промо-ставкою надана позичальнику протягом усього 

Базового періоду.  

У випадку кредитування на суму 1 000 гривень протягом 

всього строку кредитування із застосуванням 

Стандартної ставки 3% в день, орієнтовна загальна 

вартість кредиту для споживача за весь строк 

користування кредитом не буде перевищувати 10000 грн. 

 

У випадку кредитування на суму 1 000 гривень протягом 

всього строку кредитування із застосуванням Пільгової 

ставки 0,01% в день, орієнтовна загальна вартість 

кредиту для споживача за весь строк користування 

кредитом не буде перевищувати 1030 грн. 

 

У випадку кредитування на суму 1 000 гривень протягом 

всього строку кредитування із застосуванням Зниженої 

ставки 2,5% в день, орієнтовна загальна вартість 

кредиту для споживача за весь строк користування 

кредитом не буде перевищувати 8500,00 грн. 

 

У випадку кредитування на суму 1 000 гривень протягом 

всього строку кредитування із розрахунку застосування 

максимально можливого розміру Промо-ставки 2,49% в 

день протягом першого Базового періоду та Стандартної 

ставки 3% в день в подальшому, орієнтовна загальна 

вартість кредиту для споживача за весь строк 

користування кредитом не буде перевищувати 9847 грн. 

 

У разі дострокового погашення кредиту орієнтовна 

загальна вартість кредиту зменшиться у зв’язку із 

фактичним зменшенням строку користування коштами. 

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних* 

* Реальна річна процентна ставка, відсотків річних 

розрахована за умови, що Базовий період сплати відсотків 

складає 30 днів. 

* Реальна річна процентна ставка у відсотках річних для 

Промо-ставки розрахована за умови максимально 

можливого розміру Промо-ставки – 2,49% в день, 

Базового періоду сплати відсотків – 30 днів та за умови, 

що можливість сплати процентів за користування 

кредитом за Промо-ставкою надана позичальнику 

протягом усього Базового періоду. 

У випадку кредитування із розрахунку застосування 

Стандартної ставки 3% протягом всього строку 

кредитування, реальна річна процентна ставка, 

відсотків річних становитиме 279354%. 

 

У випадку кредитування із розрахунку застосування 

Пільгової ставки 0,01% протягом всього строку 

кредитування, реальна річна процентна ставка, 

відсотків річних становитиме 4%. 

 

У випадку кредитування із розрахунку застосування 

Зниженої ставки 2,5% протягом всього строку 

кредитування, реальна річна процентна ставка, 

відсотків річних становитиме 99947%. 

 

У випадку кредитування із розрахунку застосування 

максимально можливого розміру Промо-ставки 2,49% 

протягом першого Базового періоду та Стандартної 



ставки 3% в день в подальшому, реальна річна 

процентна ставка, відсотків річних становитиме 

174339%. 
 

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. 

Платежі за супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для 

укладення договору/отримання кредиту, грн: 

Відсутні 

1. послуги нотаріуса Ні 

2. послуги оцінювача Ні 

3. послуги страховика Ні 

4. інші обов’язкові послуги Ні 

5. Порядок повернення кредиту 

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення Сума кредиту сплачується одним платежем не пізніше 

ніж в останній календарний день Строку кредитування.  

Кількість та розмір платежів зі сплати процентів за 

користування кредитом здійснюється в строки визначені 

у Договорі.   

6. Додаткова інформація* 

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання 

зобов’язань за договором про споживчий кредит: 

  

пеня не застосовується 

штрафи 10% (десять відсотків) від первісної  суми кредиту у разі 

не здійснення сплати процентів за користування 

Кредитом у визначені Договором терміни, але не більше 

50% (п’ятдесяти відсотків) суми кредиту (не 

застосовується у випадку порушення зобов’язань щодо 

повернення отриманого Кредиту під час дії карантину, 

введеного Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року №211 

(із наступними змінами і доповненнями) та/або у 

тридцятиденний строк після дня завершення дії такого 

карантину, а також обмежень, запроваджених у зв’язку із 



введенням в Україні воєнного стану). 
 

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні 

зобов’язання щодо повернення кредиту 

у разі несвоєчасного повернення отриманого Кредиту 

Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю суму 

боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за 

весь час прострочення, а також 2 (два) проценти від 

неповерненої суми Кредиту за кожен день прострочення 

сплати в силу положень статті 625 Цивільного кодексу 

України (не застосовується у випадку порушення 

зобов’язань щодо повернення отриманого Кредиту під час 

дії карантину, введеного Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року №211 

(із наступними змінами і доповненнями) та/або у 

тридцятиденний строк після дня завершення дії такого 

карантину, а також обмежень, запроваджених у зв’язку із 

введенням в Україні воєнного стану) 

інші платежі Відсутні 

Кредитодавець має право залучати до врегулювання 

простроченої заборгованості колекторську компанію. 

Так 

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної 

поведінки) встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування" та Положенням про встановлення 

додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні 

простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженим Постановою Правління Національного 

банку України від 04.08.2022р. №170. 

7. 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. Договір про споживчий кредит не передбачає обов’язку повідомлення кредитодавця про 

намір дострокового повернення споживчого кредиту. 

Умови договору про споживчий кредит не можуть суперечити інформації, наведеній в цьому Паспорті споживчого 

кредиту. 

Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: 

ДД/ММ/РРРР 

Підпис кредитодавця: Директор 

Є.В. Резуєв 

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 споживача: Дата, ПІБ, підпис. 



Електронний підпис одноразовим ідентифікатором 

(одноразовим паролем) (номер пароля)______________ 

Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання простроченої 

заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною зобов’язань за договором про споживчий кредит, про 

встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості 

(вимоги щодо етичної поведінки), про моє право на звернення до Національного банку України у разі недотримання 

таких вимог кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про моє право на звернення до суду з позовом 

про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за 

незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної інформації про третіх осіб, 

персональні дані яких передані мною кредитодавцю. 

* Інформація заповнюється за наявності. 


