І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ
Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг та загальна сума зборів,
платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками:
Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту* для
споживача фінансових послуг
Процентна ставка, відсотків річних
730% (базова процентна ставка: 2% в день)
Тип процентної ставки
фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної
Не передбачено
ставки
Платежі за додаткові та супутні послуги
Відсутні
кредитодавця, обов'язкові для
укладання договору, грн.:
Платежі за послуги кредитного
Відсутні
посередника, що підлягають сплаті
споживачем, грн.
Наступний розрахунок здійснено, якщо припустити, що сума кредиту становить 5 000,00 грн., строк
кредитування – 30 днів.
Загальні витрати за кредитом, грн.
3 000,00 грн.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
для споживача фінансових послуг за
8 000,00 грн.
весь строк користування кредитом (у т.
ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші
платежі), грн.
Реальна річна процентна ставка,
730%
відсотків річних
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості
кредиту для споживача фінансових послуг є репрезентативними та базуються на припущенні, що договір
позики (договір про споживчий кредит/кредитний договір) 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 стандартної процентної ставки та з урахуванням
припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними
та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит/кредитного договору.
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.
Додаткові та супутні послуги третіх
Відсутні
осіб, обов'язкові для отримання
кредиту:
послуги нотаріуса
Ні
послуги оцінювача
Ні
послуги страховика
Ні
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором про споживчий
кредит:
пеня
Відсутня

штраф за прострочення платежів більш
50 (п’ятдесят) відсотків від суми отриманого кредиту
як на 10 календарних днів
процентна ставка, яка застосовується
Відсутня
при невиконанні зобов'язання щодо
повернення кредиту
інші платежі
Відсутні
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за кредитним договором:
штраф
Відсутній
пеня за прострочення виконання
Починаючи з дня наступного за останнім днем Строку
грошового зобов’язання
користування кредитом і впродовж наступних 2 (двох) днів,
Позичальнику нараховується пеня у розмірі 1 (один) % від суми
Простроченої Заборгованості, за кожний день прострочення.
Починаючи з 4 (четвертого) дня існування Простроченої
Заборгованості Позичальнику нараховується пеня у розмірі 2
(два) % від суми Простроченої Заборгованості, за кожний день
прострочення.
При цьому, загальний розмір пені, що підлягає нарахуванню
Позичальникові за прострочення виконання грошового
зобов’язання, не може перевищувати 50 (п’ятдесят) відсотків від
загальної суми кредиту та нарахованих процентів за
користування кредитом
процентна ставка, яка застосовується
Відсутня
при невиконанні зобов'язання щодо
повернення кредиту
інші платежі
Відсутні

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг, а також строк,
протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови
використання права на відмову від договору:
Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення
кредитного договору / договору про споживчий кредит (далі – Договір) відмовитися від Договору
(одержання кредиту) без пояснення причин, в тому числі у разі отримання грошових коштів.
Про намір відмовитись від Договору (одержання кредиту) Позичальник повідомляє Кредитодавця в
письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів,
електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку,
визначеному законодавством) до закінчення чотирнадцятиденного строку з дня укладення Договору.
Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчено нотаріально або подане
і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
Договору (одержання кредиту) Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти,
одержані згідно умов такого Договору, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх
повернення за ставкою, встановленою Договором.
Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від Договору
(одержання кредиту);
б) мінімальний строк дії Договору: 5 (п’ять) календарних днів;
в) наявність у клієнта права розірвати чи припинити Договір, права дострокового виконання Договору,
а також наслідки таких дій:

Позичальник має право в будь-який час достроково повернути кредит як в повному обсязі, так і
частинами, сплативши проценти за користування кредитом, які були нараховані відповідно до Графіку
платежів, включаючи день фактичного повернення кредиту, без сплати будь-яких додаткових комісій
та/або зборів.
У разі дострокового повернення кредиту, Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за
користування кредитом за період фактичного користування кредитом, включаючи день повернення
кредиту.
Договір припиняється в день повного повернення Позичальником Заборгованості. Позичальник має
право достроково припинити Договір шляхом повного погашення Позичальником Заборгованості за
Договором.
Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін;
г) порядок внесення змін та доповнень до договору: внесення змін та доповнень до Договору можливе
виключно за згодою Сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до
Договору;
ґ) кредитним договором та договором про споживчий кредит не передбачено права фінансової
установи збільшувати фіксовану процентну ставку за Договором без письмової згоди споживача
фінансової послуги.
Споживач має можливість детально ознайомитися з умовами договорів про надання фінансових
послуг на сайті Товариства в розділі «Про нас» за посиланням https://www.e-cash.ua/uа/o-nas (при
перегляді умов примірного договору споживчого кредитування та примірного договору надання коштів
у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту), а також в особистому кабінеті клієнта на сайті
Товариства під час оформлення заявки на отримання кредиту та при отриманні індивідуальної оферти
на укладення кредитного договору чи договору про споживчий кредит.

