Умови надання споживчих кредитів ТОВ «КУ«КРЕДИТ КОМЕРЦ»

№

Найменування

1.

Категорія клієнта

2.

Процентна ставка

3.

Тип процентної ставки

Кредитний продукт «Зручний
кредит»

Кредитний продукт «Швидкий кредит»

Фізичні особи – резиденти України.
Вікова категорія: від 21 до 70 років.

1,6% в день від суми кредиту за кожен
день користування кредитом з
першого дня надання кредиту по дату
повернення кредиту включно

Для нових клієнтів - 0,8 % в день від суми
кредиту за кожен день користування
кредитом з першого дня надання кредиту
по дату повернення кредиту включно.
Для постійних клієнтів - 1,6 % в день від
суми кредиту за кожен день
користування кредитом з першого дня
надання кредиту по дату повернення
кредиту включно.

Фіксована
1,6% в день від простроченої в оплаті
суми за кожен день такого
прострочення

3,0 % в день від простроченої в оплаті
суми за кожен день такого прострочення

4.

Розмір пені

5.

Валюта

Гривня (UAH)

6.

Сума кредиту

Від 500,00 грн. до 10 000,00 грн.

7.

Схема погашення

В кінці строку

8.

Строк кредитування

Від 5 до 30 днів з правом продовження строку кредитування

9.

Умови продовження
строку кредитування

Продовження строку користування кредитом можливе необмежену кількість разів
на строк не більше строку користування кредитом, що визначений в Кредитному
договорі та не перевищує 1 року.

10.

Забезпечення

Без забезпечення

11.

Порядок надання
кредиту

Кошти зараховуються на рахунок Позичальника, операції за яким здійснюються за
допомогою електронного платіжного засобу (банківської платіжної картки)
1. Безготівково, зарахуванням коштів на поточний рахунок Кредитодавця шляхом:

12.

Порядок погашення
кредиту

перерахування коштів з банківського рахунку Клієнта;
перерахування коштів через систему платіжних терміналів;
іншими платіжними засобами.
2. Готівкою через відділення банку.

13.

Дострокове погашення
кредиту

Право клієнта на дострокове погашення кредиту передбачено умовами
Кредитного договору

14.

Місце оформлення
кредиту

15.

Перелік документів
Клієнта на отримання
кредиту

1.
2.

У точках обслуговування
Кредитодавця.

Через інтернет-сайт Кредитодавця

Через партнерів Кредитодавця.

1. Паспорт громадянина України або посвідка на постійне місце проживання.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційний
номер.
3. Анкета-Заявка позичальника.

16.

Переваги кредитного
продукту

1. Кредитні кошти
зараховуються на рахунок
Позичальника, операції за яким
здійснюються за допомогою
електронного платіжного засобу
(банківської платіжної картки).
2.

Відсутність забезпечення.

3. Передбачено можливість
продовження строку користування
кредитом.
4. Передбачено можливість
дострокового погашення кредиту.

17.

Недоліки кредитного
продукту

1.

Максимальна сума кредиту –
10 000,00 грн.

2.

Оформлення можливе лише
через точки обслуговування
Кредитодавця, або через
партнерів Кредитодавця.

1. Кредитні кошти зараховуються на
рахунок Позичальника, операції за
яким здійснюються за допомогою
електронного платіжного засобу
(банківської платіжної картки).
2.

Відсутність забезпечення.

3. Передбачено можливість
продовження строку користування
кредитом.
4. Передбачено можливість
дострокового погашення кредиту.
5.

Можливість оформлення кредиту
через інтернет-сайт Кредитодавця

Максимальна сума кредиту – 10 000,00
грн.

