Додаток 3
до Примірного договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту (ануїтетні платежі)
№____ від «___» _____ 20__ р.

Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про
споживчий кредит
(Стандартизована форма)
1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця та його
структурного або відокремленого
підрозділу, в якому поширюється
інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ВОЛЛЄТ"

Місцезнаходження кредитодавця та
адреса структурного або відокремленого
підрозділу, в якому поширюється
інформація

Україна, 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік,
буд. 30

Ліцензія/Свідоцтво

Свідоцтво про реєстрацію фінансової
установи серія ФК № 943 від 28.09.2017,
видане Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(Нацкомфінпослуг)
Ліцензія на провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку
цінних паперів), а саме: надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту, видана 18.10.2017,
строк дії ліцензії - безстрокова,
розпорядження Нацкомфінпослуг від
18.10.2017 № 4102

Номер контактного телефону

0(800)-211-049

Адреса електронної пошти

info@mywallet.net.ua

Адреса офіційного веб-сайту

http://mywallet.ua

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування кредитного посередника

відсутній

Місцезнаходження

-

Номер контактного телефону

-

Адреса електронної пошти

-

Адреса офіційного веб-сайту
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту

кредит

Сума / ліміт кредиту, грн.

від 5 000 до 30 000 грн

Строк кредитування

3 місяці

Мета отримання кредиту

споживчі цілі

Спосіб та строк надання кредиту

безготівковим шляхом (кредитні кошти
надаються шляхом переказу на банківську
картку споживача)

Можливі види (форми) забезпечення
кредиту

без забезпечення

Необхідність проведення оцінки
забезпечення кредиту

ні

Мінімальний розмір власного платежу
(фінансової участі) споживача за умови
отримання кредиту на придбання
товару/роботи/послуги, %

0% (не потрібен)

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної
загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних,
відповідно до Правил розрахунку
небанківськими фінансовими установами
України загальної вартості кредиту для
споживача та реальної річної процентної
ставки за договором про споживчий
кредит, затверджених постановою
Правління Національного банку України
11.02.2021 № 16

365 % річних

Тип процентної ставки

фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної
ставки

не передбачено

Платежі за додаткові та супутні послуги
кредитодавця, обов’язкові для укладання
договору, грн.:

не передбачено

Застереження: витрати на такі послуги
можуть змінюватися протягом строку дії
договору про споживчий кредит

відсутні

Платежі за послуги кредитного
посередника, що підлягають сплаті
споживачем, грн.

кредитний посередник відсутній

Загальні витрати за кредитом, грн.

19846,82 грн.

Орієнтовна загальна вартість кредиту для
споживача за весь строк користування
кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки,
комісії та інші платежі), грн. (за
припущення, що сума кредиту становить
30000 грн., строк кредиту 3 (три) місяці,
процентна ставка 365% на рік),
ануїтетний графік погашення кредиту

49846,82 грн.

Реальна річна процентна ставка, відсотків 2416,37 % річних
річних, відповідно до Правил розрахунку
небанківськими фінансовими установами
України загальної вартості кредиту для
споживача та реальної річної процентної
ставки за договором про споживчий
кредит, затверджених постановою
Правління Національного банку України
11.02.2021 № 16
Платежі за додаткові та супутні послуги
третіх осіб, обов’язкові для укладення
договору/отримання кредиту, грн:

не передбачено

1. послуги нотаріуса

ні

2. послуги оцінювача

ні

3. послуги страховика

ні

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.
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів,
періодичність внесення

Відповідно до графіку розрахунків, що
містить розрахунок суми кредиту і
процентів за користування кредитом із
зазначенням дати платежу, терміну до
кінця строку кредиту
6. Додаткова інформація

Наслідки прострочення виконання та/або
невиконання зобов’язань за договором про
споживчий кредит:
пеня

ні

штраф

50% від суми кредиту на 5 (п’ятий) день
прострочення строку кредиту (не
застосовується в період карантину)

процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов’язання щодо повернення
кредиту
інші платежі

процентна ставка не змінна відповідно
процентної ставки за кредитним договором

ні
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. Договором про споживчий кредит може
бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового
повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в
цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем
оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації
про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації:

Ця інформація зберігає чинність та є
актуальною до внесення відповідних змін у
Внутрішні правила та Примірний договір
надання коштів у позику

Підпис кредитодавця:
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.
Електронний підпис споживача:
ПІБ
Одноразовий Ідентифікатор

