
1. Інформація та контактні дані кредитодавця

Кредитодавець ТОВ "КАРДСЕРВІС"

Місцезнаходження кредитодавця 03028, м. Київ, вул. Малокитаївська, 29

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи/реквізити ліцензії Серія ІК № 145 від 10.09.15 р., реєстраційний № 16103193 / ліцензія (розпорядження № 2102 від 01.09.2016)

Тел. 044-338-13-98

email processing@creditservice.com.ua
web-сайт www.cardservice.ua

Тип кредиту Кредитна лінія

Ліміт кредиту, грн. 100000,00

Строк кредитування

По продукту «3 платежі» - 2 місяці

По продукту «6 платежів» - 5 місяців

По продукту «10 платежів» - 9 місяців

Мета отримання кредиту Споживчі цілі

Спосіб надання кредиту Безготівковий

Можливі форми забезпечення Без забезпечення

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту Немає

Мінімальний обов'язковий розмір власного платежу споживача (перший 

внесок)

По продукту «3 платежі» сплачується перший платіж у розмірі 1/3 від загальної вартості товару з урахуванням плати за 

користування кредитом (36,63% від вартості товара)

По продукту «6 платежів» сплачується перший платіж у розмірі 1/6 від загальної вартості товару з урахуванням плати за 

користування кредитом (20,33% від вартості товара)

По продукту «10 платежів» сплачується перший платіж у розмірі 1/10 від загальної вартості товару з урахуванням плати за 

користування кредитом (14,29% від вартості товара)

Процентна ставка, відсотків річних

По продукту «3 платежі» – 93,64%

По продукту «6 платежів» – 66,12%

По продукту «10 платежів» – 66,67%

Тип процентної ставки Фіксована

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов'язкові для 

укладення договору
Немає

Загальні витрати за кредитом

По продукту «3 платежі» загальні витрати за кредитом складають 9% від вартості товару з урахування плати за користування 

кредитом; 

По продукту «6 платежів» загальні витрати за кредитом складають 18% від вартості товару з урахування плати за користування 

кредитом; 

По продукту «10 платежів» загальні витрати за кредитом складають 30% від вартості товару з урахування плати за користування 

кредитом.

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк 

користування кредитом(у т.ч. тіло кредиту, відсоти, комісії та ін.)

В залежності від вибраного строку та суми.

Загальна вартість кредиту = сума (тіло) кредиту + загальні витрати за кредитом

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних

По продукту «3 платежі» – 93,64%

По продукту «6 платежів» – 66,12%

По продукту «10 платежів» – 66,67%

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для отримання кредиту Немає

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за 

договором про споживчий кредит:

Пеня Немає

Штраф

У разі несвоєчасної оплати щомісячного платежу (понад 7 календарних днів) Позичальнику може бути нарахований штраф в 

розмірі 10% від загальної суми простроченої заборгованості. У такому разі Позичальник зобов'язаний заплатити на користь 

Кредитодавця нарахований штраф до завершення дії договору. Загальна сума штрафу не може бути більшою за 50 відсотків суми 

кредиту.

Процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов'язання щодо 

повернення кредиту

По продукту «3 платежі» – 93,64%

По продукту «6 платежів» – 66,12%

По продукту «10 платежів» – 66,67%

Інші платежі Немає

Кількість платежів 3, 6, 10 платежів

Розмір платежів

Оплата нараховується рівними частинами в залежності від терміну обраного кредиту.

Загальна вартість кредиту ділиться на кількість платежів відповідно до обраного терміну.

Розмір щомісячного платежу = загальна вартість кредиту / кількість платежів 

Періодичність внесення
Перший платіж сплачується до отримання товару та/або послуги. Наступні платежі щомісячно з дати перерахування кредитних 

коштів Клієнта в оплату вартості (або частини вартості) товарів та/або послуг. 

Дата надання інформації: 10/04/2018 Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: 31/12/2019

Підпис кредитодавця:

О.В. Богодухова

Підпис споживача:
Споживач підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами кредитування з моменту відмітки 

про ознайомлення на сайті

4. Додаткова інформація

КРЕДИТНА ЛІНІЯ STORGOM

(паспорт кредиту)

2. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

3. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовна загальна вартість кредиту

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

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.

5. Порядок повернення кредиту

6. 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 укладення договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчик кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування" , зі сплатою процентів 

за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором.

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, наведенної в цьому Паспорті споживчего кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності 

споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

mailto:processing@creditservice.com.ua
http://www.cardservice.ua/

