Лист ознайомлення з умовами отримання кредиту в ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ »
Прізвище

_________________

Ім’я

_________________

Сума кредиту

Валюта кредиту

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

Строк кредиту, місяців

Особисті потреби.

2.2. форма забезпечення кредиту

Без забезпечення.

наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей
між ними, в тому числі між зобов’язаннями позичальника

2.4. тип процентної ставки
3. ОРІЄНТОВНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ

Кредитні кошти видаються готівкою в касі Кредитодавця або шляхом перерахування на поточний (картковий) рахунок
Позичальника (на вибір Позичальника).
Фіксована

3.1. порядок обчислення та сплати процентної винагороди
абсолютне значення подорожчання кредиту на користь третіх
3.2. осіб (платежі за супутні послуги, пов’язані з наданням кредиту,
його обслуговуванням і погашенням)

Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється з дня надання кредиту (включаючи цей день) до моменту
повного погашення заборгованості за кредитом (не включаючи цей день). Нарахування процентів здійснюється щоденно.
Сплата процентів здійснюється в останній день строку, на який було видано кредит.
0,00

Грн.

3.3. абсолютне значення подорожчання кредиту

Грн.

3.4. процент подорожчання кредиту

%

3.5. реальна процентна ставка

730 (732)
включаючи

Процентна ставка, %
2 % від суми виданого кредиту за кожен
день користування кредитними коштами

гривня

2.1. мета кредиту

2.3.

_________________

Найменування та місцезнаходження юридичної особи і її структурного підрозділу:
ТОВ « УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15, оф. 313

1.

2.

По батькові

% річних

4.

Варіанти повернення кредиту,
платежів, їх частоту та обсяги

кількість Повернення кредиту здійснюється в останній день строку, на який було видано кредит, шляхом безготівкового зарахування
коштів на рахунок Кредитодавця або внесення їх готівкою в касу Кредитодавця.

5.

Можливість
дострокового
повернення
кредиту,
Без обмежень та без додаткових комісій і штрафів.
включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги

Розрахунок реальної процентної ставки здійснено на підставі ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів».
Розрахунок платежів позичальника в частині погашення кредиту та процентів здійснено з розрахунку максимально можливих строків і термінів.
З умовами кредитування та з розміром сукупної вартості кредиту ознайомлений та згоден.
Від Позичальника:__________________________
ПІБ, підпис

______________________
дата

Від Кредитодавця:________________________
ПІБ, підпис, МП

1

