
Умови надання споживчих кредитів ТОВ "СІМПЛ МАНІ" 

Категорія клієнта Фізичні особи - резиденти України. 

Вікова категорія: від 21 до 65 років 

Сума кредиту від 1 000,00 грн. до 500 000,00 грн. 

Валюта Гривня (UAH) 

Строк кредитування від 12 до 48 місяців 

Річна процентна ставка від 0,001% до 0,01% 

Проценти за 1-й день користування 

кредитом 

від 0,001% до 32,0% в день 

Щомісячний процент від 3,0% до 12,0% щомісячно від 

загальної суми кредиту 

Тип процентної ставки фіксована 

Штрафи За кожне прострочення 

платежу/частини платежу, що триває від 

1 (одного) до 4 (чотирьох) днів включно 

– 50,00 грн; за кожне прострочення 

платежу/частини платежу, що триває 5 

(п’ять) днів та більше - 200,00 грн. 

Схема погашення ануїтет 

Порядок надання кредиту Кошти перераховуються на: 

- рахунок Позичальника, операції за 

яким здійснюються за допомогою 

електронного платіжного засобу 

(банківської платіжної картки); 

- за банківськими реквізитами для 

перерахування коштів вказаними 

Позичальником 

Порядок погашення кредиту 1. Безготівково, зарахуванням коштів 

на поточний рахунок Кредитодавця 

шляхом: 

- перерахування коштів з банківського 

рахунку Клієнта; 

- перерахування коштів через систему 

платіжних терміналів; 

- іншими платіжними засобами. 

2. Готівкою через відділення банку 

Дострокове погашення кредиту Право Позичальника на дострокове 

погашення кредиту передбачено 

умовами Кредитного договору 



Спосіб подачі заявки на кредит 1. В письмовій формі 

2. В електронній формі через інтернет-

сайт Кредитодавця 

Орієнтовна реальна річна процентна с

тавка та орієнтовна загальна вартість 

кредиту для споживача на дату 

надання інформації виходячи з 

обраних споживачем умов 

кредитування. 

Загальна вартість кредиту (вартість 

фінансової послуги) залежить від суми 

кредиту та фактичного строку 

користування кредитом. 

Приклад розрахунку загальної 

вартості кредиту (вартості фінансової 

послуги): при отриманні кредиту в сумі 

20 000,00 гривень на строк 12 місяців з 

процентною ставкою 0,001% річних, 

процентами за 1-й день – 25,0% в 

день від суми наданого кредиту, 

щомісячними процентами – 

4,0% щомісячно від загальної суми 

кредиту. Сума щомісячного платежу 

складе – 3083,35 грн. 

Орієнтовна загальна вартість кредиту 

за весь строк користування 

кредитом – 37 000,14 грн. 

Реальна річна процентна ставка за 

кредитом: 248,10% річних.  

База розрахунку платежів (суми, на 

підставі якої робиться відповідний 

розрахунок, зокрема суми наданого 

кредиту, суми непогашеного кредиту 

тощо). 

  

Інформація щодо бази розрахунку 

платежів по кредиту: 

-          проценти за 1-й день 

розраховуються в процентах в день від 

суми наданого кредиту за Договором про 

надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту та включається до 

загальної суми кредиту; 

-          Річні проценти розраховуються 

у процентах річних від залишку 

заборгованості по кредиту, починаючи з 

другого дня користування кредитом 

(включно) до кінця строку, на який 

надається кредит за Договором про 

надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту; 

-          Щомісячні проценти 

розраховуються в процентах в місяць 

від загальної суми наданого кредиту за 

Договором про надання коштів у позику 

на умовах фінансового кредиту. 

 


