!,одаток 2
коштiв
надання
у позику,
до Прпмiрного договору
в тому числi i на умовах фiнансового кредиту
20_ р.
}lb_ вiд

(_>

Паспорт споживчого кредиry
Iнформацiя, яка надасться споживачу до укладення договору про спо}кивчий
кредит
(Стандартизована форма)
1. Iнформацiя TaKoHTaKTHi данi кредитодавця

Найменування кредитодавця та його
структурного або вiдокремленого пiдроздiлу,
в якому поширюеться iнформацiя

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА

Мiсцезнаходження кредитодавця та адреса
структурного або вiдокремленого пiдроздiлу,
в якому поширюеться iнформацiя

Украiна,04070, м. КиiЪ, вул. Боричiв TiK, бул.
з0

Лiцензiя/Свiдоцтво

Свiдоцтво про реестрачiю фiнансовоТ
установи серiя ФК Jt 943 вiд 28.09.2017,
видане Нацiональною комiсiею, що здiйснюс
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг (Начкомфiнпослуг)

компАнIя "воллст"

Лiцензiя на провадження господарськоi
дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM
професiйноi дiяльностi на ринку чiнних
паперiв), а саме: надання коштiв у позику, в
тому числi i на умовах фiнансового кредиту,
видана 18.10.2017, строк дii лiцензii безстрокова, розпорядження
Нацкомфiнпослуг вiд 18.10.20l7 N9 4102
-049

Номер контактного телефону

0(800)-2

Адреса електронноТ пошти

info@mywallet.net.ua

Адреса офiцiйного веб-сайту

http://mywallet.ua
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2. Iнформацiя та KoHTaKTHi данi кредитного посередника

Найменування кредИтногО

посередника |

Мiсцезнаходження
Номер контактного телефону
Алреса електронноi пошти

вtлсутнtи

Адреса офiцiйного веб-сайту
З. OcHoBHi умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту
Сума

/

лiмiт кредиту, грн.

кредит

вiд 1000 до 30000 грн

Строк кредитування

вiд 5 до З0 календарних днiв

Мета отримання кредиту

споживчl цlлl

Спосiб та строк надання кредиту

безготiвковим шляхом

Можливi види (форми) забезпечення
кредиту

без забезпечення

Необхiднiсть проведення оцiнки
забезпечення кредиту

Hl

Мiнiмальний розмiр власного платежу
(фiнансовоi участi) споживача за умови

0% (не потрiбен)

отримання кредиту на придбання
товару/роб оти l ло с лу ги, Yо

4. Iнформацiя lцодо opieHToBHoT реальноI рiчноТ процентноi ставки та opieHToBнoi загальноТ
BapTocTi кредиту для споживача

Процентна ставка, вiдсоткiв рiчних

вiдЗ6,5Yо до 7ЗOYо

Тип процентноi ставки

фiксована

Порядок змiни змiнюваноi процентноi
ставки

не передбачено

Платежi за додатковi та супутнi послуги
кредитодавця, обов'язковi для укладання
договору, грн.:

не передбачено

Застереження: витрати на TaKi послуги
можуть змiнюватися протягом строку лii
договору про споживчий кредит

вiдсутнi

Платежi за послуги кредитного посередника,
rцо пiдлягають сплатi споживачем, грн.

кредитний посередник вiдсутнiй

Загальнi витрати за кредитом, грн.

600,00 грн

OpieHToBHa загtulьна BapTicTb кредиту для
споживача за весь строк користування

1600,00 грн

кредитом (у т.ч.тiло кредиту, вiдсотки,
KoMicii та iншi платежi), грн. (за
припущення, що сума кредиту становить 1
000 грн., строк кредиту З0 (тридцять)
кtшендарних днiв, процентна ставка 2О/о за
день)
Реальна рiчна процентна ставка, вiдсоткiв

вiд

З6,5О/о

до

7ЗOО/о

рiчних
платежi за додатковi та супутнi послуги
TpeTix осiб, обов'язковi для укладення
договору/отримання кредиту, грн:

не передбачено

l. послуги HoTapiyca

Hi

2. послуги оцiнювача

Hl

3, послуги страховика

Hl

Застереження: наведенi обчислення реirльноТ рiчноi процентноТ ставки та opieHToBHoi зага-пьноi
BapTocTi кредиту для споживача € репрезентативними та базутоться на обраних споживачем
умовах кредитування, виклацених вище, i на припущеннi, що договiр про споживчий кредит

зшIишатиметься дiйсним протягом погодженого строку, а кредитодавець i споживач
виконають cBoi обов'язки на умовах та у строки, визначенi в договорi.
Реальна рiчна процентна ставка обчислена на ocHoBi припущення, що процентна ставка та
iншi платежi за послуги кредитодавця зitлишатимуться незмiнними та застосовуватимуться
протягом строку дiТ договору про споживчий кредит.
Застереження: використання iнших способiв надання кредиту та/або змiна iнших
вищезi}значених }мов кредитування можуть мати наслiдком застосування iншоi реilльноi
рiчноi процентноi ставки та opicHToBHoT загальноi BapTocTi кредиту для споживача.
5. Порядок повернення кредиту

Кiлькiсть та розмiр платежiв, перiодичнiсть

внесення

6.

Вiдповiдно до графiку розрахункiв, що мiстить
розрахунок суми кредиту i процентiв за
користування кредитом iз зазначенням дати
платежу, TepMiHy до кiнця строку кредиту

!одаткова iнформацiя

Наслiдки прострочення виконання та,/або
невиконання зобов'язань за договором про
споживчий кредит:
пеня
штраф

Hi

50% вiд суми кредиту на 5 (п'ятий) день

прострочення строку кредиту

процентна ставка, яка застосову€ться при
невиконаннi зобов'язання щодо повернення
кредиту

iншi платежi

процентна ставка не змiнна вiдповiдно
процентноi ставки за кредитним договором

Hl
7. Iншi важливi правовi аспекти

Споживач ма€ право безкоштовно отримати копiю проекту договору про споживчий кредит у
письмовiй чи електроннiй формi за cBoiM вибором. I_{e положення не застосову€ться у разi
вiдмови кредитодавця вiд продовження процесу укладання договору зi споживачем.
Споживач мае право вiдмовитися вiд договору
про споживчий кредит протягом 14
календарних днiв у порядку та на умовах,
визначених Законом УкраiЪи "Про споживче
кредитування".

так

Споживач мае право достроково повернути споживчий кредит без будь-якоi додатковоТ плати,
пов'язаноi з достроковим поверненням. ,Щоговором про споживчий кредит може бути
встановлений обов'язок повiдомлення кредитодавця про HaMip дострокового повернення
споживчого кредиту з оформленням вiдповiдного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть вiдрiзнятися вiд iнформацii, наведеноi в цьому
Паспортi споживчого кредиту, та булуть зtL,Iежати вiд проведеноi кредитодавцем оцiнки
кредитоспроможностi споживача з урахуванням, зокрема, наданоi ним iнформацii про
майновий та сiмейний стан, розмiр доходiв тощо.

!ата надання iнформацiТ:

iнформацiя зберrгае чиннlсть та € актуilльною
до внесення вiдповiдних змiн у Внутрiшнi
правила та Примiрний договiр надання коштiв у
позику

I_{я

Пiдпис кредитодавця:
Пiдтверлжую отримання та ознайомлення з iнформацiсю про умови кредитування та opieHToBHy
загальну BapTicTb кредиту, наданi виходячи iз обраних мною уп.{ов кредитування.
Пiдтверлжую отримання мною Bcix пояснень, необхiдних для забезпечення можливостi
оцiнити, чи адаптовано договiр до моiх потреб та фiнансовоТ ситуачii, зокрема шляхом
роз'яснення наведеноi iнформацiТ, в тому числi сутт€вих характеристик запропонованих послуг
та певних наслiдкiв, якi вони можуть мати для мене, в тому числi в разi невиконання мною
зобов'язань за таким договором.
Електронний пiдпис споживача:

пIБ
Одноразовий Iдентифiкатор

