Додаток 1
До Закону України
«Про споживче кредитування»

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сузір’я Фінанс»
03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6

Фінансова установа внесена до Державного
реєстру фінансових установ (розпорядження
комісії № 1578 від 02.07.2015 року)
Дата та номер запису в єдиному державному
реєстрі 27.05.2015 року 1 073 102 0000 028945
Ліцензії:
- надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту
(розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017
р. № 163);
- надання послуг факторингу
- надання послуг фінансового лізингу
(розпорядження Нацкомфінпослуг від
26.06.2018 № 1093).

Ліцензія/Свідоцтво

Номер контактного телефону

(050) 357-32-66

Адреса електронної пошти

sf2015kv@gmail.com

Адреса офіційного веб-сайту

www.sf.kiev.ua

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*
Найменування кредитного посередника

Кредитування
посередників

Місцезнаходження

-

Номер контактного телефону

-

здійснюється

без

кредитних

Адреса електронної пошти

-

Адреса офіційного веб-сайту*

-

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту

Кредит

Сума / ліміт кредиту, грн.

Від 15 000,00 – 3 000 000,00

Строк кредитування
Мета отримання кредиту
Спосіб та строк надання кредиту

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

від 1 місяця до 60 місяців
На споживчі потреби
Безготівковим шляхом на рахунок споживача.
Строк надання кредиту – протягом робочого дня
з дати укладання кредитного договору
Перелік документів для отримання кредиту
розміщено на офіційному веб-сайті
www.sf.kiev.ua
Нерухоме майно (іпотека)
Рухоме майно (легкові автомобілі/інші види
рухомого майна)
Ринкова вартість застави повинна забезпечувати
в повному розмірі виконання зобов’язань за
кредитним договором.
В іпотеку не приймаються об’єкти нерухомості,
право власності на які не оформлено належним
чином.
На розсуд Товариства в заставу можуть не
прийматися
автомобілі
Європейського,
Корейського та Японського формату, вік яких на
дату підписання Кредитного договору більше 5ти років, також більше 3-х років для автомобілів
вітчизняного виробництва.
Можливе додаткове оформлення інших видів
забезпечення, порук на розсуд Товариства

Необхідність проведення оцінки забезпечення
кредиту

Необхідне проведення оцінки нерухомого майна

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

Відсутній

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної
вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних

14 % - 50%
В залежності від строку та забезпечення кредиту

Тип процентної ставки

фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

змінювана ставка не застосовується

Платежі за супровідні послуги кредитодавця,
обов’язкові для укладання договору, грн.:

Відсутні

1.
2.
Застереження: витрати на такі послуги можуть
змінюватися протягом строку дії договору про
споживчий кредит

Не змінюються

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

Загальні витрати за кредитом

Для
кредитів
без
забезпеченених порукою:

забезпечення/або

При мінімальній сумі кредиту та мінімальному
терміну кредиту (відсотки за користування
кредитом 14% річних) :
Мінімальна сума 15 000,00 грн
Мінімальний термін 1 міс.
Загальні витрати – 172,60 грн
При мінімальній сумі кредиту та максимальному
терміні кредиту (відсотки за користування
кредитом 50% річних):
Мінімальна сума кредиту 15 000,00
Максимальний термін 24 міс.
Загальні витрати 14 996,69 грн
При максимальній сумі кредиту та мінімальному
терміну кредиту (відсотки за користування
кредитом 14% річних):
Максимальна сума кредиту 500 000,00 грн
Мінімальний термін 1 міс.
Загальні витрати 5 753,42 грн.
При
максимальній
сумі
кредиту
та
максимальному терміну кредиту (відсотки за
користування кредитом 50% річних):
Максимальна сума кредиту 500 000,00 грн
Максимальний термін 24 міс.
Загальні витрати 499 889,59 грн.

Для кредитів під заставу нерухомого майна:
При мінімальній сумі кредиту та мінімальному
терміну кредиту (відсотки за користування
кредитом 25% річних):
Мінімальна сума кредиту 180 000,00 грн
Мінімальний термін 11 міс.
Загальні витрати 54 404,66 грн.
При мінімальній сумі кредиту та максимальному
терміні кредиту (відсотки за користування
кредитом 45% річних):
Мінімальна сума кредиту 180 000,00 грн
Максимальний термін 60 міс.
Загальні витрати 417 758,08 грн.
При максимальній сумі кредиту та мінімальному
терміну кредиту (відсотки за користування
кредитом 25% річних):
Максимальна сума кредиту 3 000 000,00 грн
Мінімальний термін 11 міс.
Загальні витрати 706 210,96 грн.
При
максимальній
сумі
кредиту
та
максимальному терміну кредиту (відсотки за
користування кредитом 45% річних):
Максимальна сума кредиту 3 000 000,00
Максимальний термін 60 міс.
Загальні витрати 6 762 101,37 грн.
Для кредитів під заставу рухомого майна:
При мінімальній сумі кредиту та мінімальному
терміну кредиту (відсотки за користування
кредитом 25% річних):
Мінімальна сума кредиту 200 000,00 грн
Мінімальний термін 11 міс.
Загальні витрати 51 727,40 грн.
При мінімальній сумі кредиту та максимальному
терміні кредиту (відсотки за користування
кредитом 45% річних):
Мінімальна сума кредиту 200 000,00 грн
Максимальний термін 24 міс.
Загальні витрати 185 660,25 грн.
При максимальній сумі кредиту та мінімальному
терміну кредиту (відсотки за користування
кредитом 25% річних):
Максимальна сума кредиту 2 000 000,00 грн
Мінімальний термін 11 міс.
Загальні витрати 467 773,97 грн

При
максимальній
сумі
кредиту
та
максимальному терміну кредиту (відсотки за
користування кредитом 45% річних):
Максимальна сума кредиту 2 000 000,00 грн
Максимальний термін 24 міс.
Загальні витрати 1 807 102,52 грн
Орієнтовна загальна вартість кредиту для
Для кредитів без забезпечення/або
споживача за весь строк користування кредитом забезпечених порукою:
(у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші
При мінімальній сумі кредиту та
платежі), грн.
мінімальному терміні кредиту:
Мінімальна сума 15 000,00 грн
Мінімальний термін 1 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
15 172,60 грн
При мінімальній сумі кредиту та
максимальному терміні кредиту:
Мінімальна сума кредиту 15 000,00
Максимальний термін 24 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
29 996,69 грн
При максимальній сумі кредиту та
мінімальному терміні кредиту:
Максимальна сума кредиту 500 000,00 грн
Мінімальний термін 1 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
505 753,42 грн
При максимальній сумі кредиту та
максимальному терміні кредиту:
Максимальна сума кредиту 500 000,00 грн
Максимальний термін 24 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
999 889,59 грн
Для кредитів під заставу нерухомого майна:
При мінімальній сумі кредиту та
мінімальному терміні кредиту:
Мінімальна сума кредиту 180 000,00 грн
Мінімальний термін 11 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
234 404,66 грн
При мінімальній сумі кредиту та
максимальному терміні кредиту:
Мінімальна сума кредиту 180 000,00 грн
Максимальний термін 60 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
597 758,08 грн
При максимальній сумі кредиту та

мінімальному терміні кредиту:
Максимальна сума кредиту 3 000 000,00 грн
Мінімальний термін 11 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
3 706 210,96 грн
При максимальній сумі кредиту та
максимальному терміні кредиту:
Максимальна сума кредиту 3 000 000,00
Максимальний термін 60 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
9 762 101,37 грн
Для кредитів під заставу рухомого майна:
При мінімальній сумі кредиту та
мінімальному терміні кредиту:
Мінімальна сума кредиту 200 000,00 грн
Мінімальний термін 11 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
251 727,40 грн
При мінімальній сумі кредиту та
максимальному терміні кредиту:
Мінімальна сума кредиту 200 000,00 грн
Максимальний термін 24 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
385 660,25 грн
При максимальній сумі кредиту та
мінімальному терміні кредиту:
Максимальна сума кредиту 2 000 000,00 грн
Мінімальний термін 11 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
2 467 773,97 грн
При максимальній сумі кредиту та
максимальному терміні кредиту :
Максимальна сума кредиту 2 000 000,00 грн
Максимальний термін 24 міс.
Орієнтовна загальна вартість кредиту
3 807 102,52 грн
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних Для
кредитів
без
забезпечених порукою:

забезпечення/або

При мінімальній сумі кредиту та мінімальному
терміні кредиту:
14,94%
При мінімальній сумі кредиту та максимальному
терміні кредиту:
61,80%
При максимальній сумі кредиту та мінімальному

терміні кредиту:
14,94%
При
максимальній
сумі
максимальному терміні кредиту:

кредиту

та

61,80%
Для кредитів під заставу нерухомого майна:
При мінімальній сумі кредиту та мінімальному
терміні кредиту:
38,71%
При мінімальній сумі кредиту та максимальному
терміні кредиту:
58,43%
При максимальній сумі кредиту та мінімальному
терміні кредиту:
28,57%
При
максимальній
сумі
максимальному терміні кредиту:

кредиту

та

54,70%
Для кредитів під заставу рухомого майна:
При мінімальній сумі кредиту та мінімальному
терміні кредиту:
31,92%
При мінімальній сумі кредиту та максимальному
терміні кредиту:
57,03%
При максимальній сумі кредиту та мінімальному
терміні кредиту:
28,34%
При
максимальній
сумі
кредиту
максимальному терміні кредиту :

та

54,80%
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.
Платежі за супровідні послуги третіх осіб,
Платежі за супровідні послуги третіх осіб
обов’язкові для укладення договору/отримання сплачує споживач /позикоотримувач
кредиту, грн:
1. послуги нотаріуса

Так - для кредитів з заставою нерухомого
майна
Посвідчення договору іпотеки – 5 000,00 грн.
Плата за вчинення нотаріальних дій (держмито)
0,1% від вартості майна
Накладання заборони щодо відчуження нерухомого
майна – 2 500,00 грн.
Плата (адміністративний збір) за проведення
реєстраційних дій (реєстрація іпотеки та
обтяження) - 500,00 грн.
Зняття заборони щодо відчуження нерухомого
майна – 1 500,00 грн
Реєстрація припинення обтяження (іпотеки) –
1 500,00 грн
Реєстрація заяви – 500,00 грн
Плата (адміністративний збір) за проведення
реєстраційних дій - 500,00 грн.

Так - для кредитів з заставою рухомого майна
Посвідчення договору застави 2 000,00 грн + 0,1%
Накладання заборони щодо відчуження рухомого
майна 1 500,00 грн
Реєстрація заяви – 500,00 грн
Зняття заборони щодо відчуження рухомого
майна – 1 500,00 грн

2. послуги оцінювача

Так - для кредитів забезпечених іпотекою
/майновими правами на предмет нерухомого
майна
Оцінка нерухомого майна – 800,00 грн. (оцінка
майна може не проводитись за погодженням
сторін)

3. послуги страховика

Відсутні

4. Інші послуги

Відсутні

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

Кількість та розмір платежів надається у вигляді
графіку погашення кредиту та процентів
(Додаток 2 до Договору), у якому визначаються
кількість, розмір платежів та періодичність їх
внесення.

6. Додаткова інформація*
{Позицію 1 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}
{Позицію 2 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}
{Позицію 3 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}
{Позицію 4 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}
{Позицію 5 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}
Наслідки прострочення виконання та/або
невиконання зобов’язань за договором про
споживчий кредит:

пеня

штрафи

За прострочення виконання та/або неналежного
виконання зобов’язань за договором про
споживчий
кредит
до
позичальника
застосовується наступні санкції :
За порушення встановлених Договором строків
повернення грошових коштів, у тому числі з
врахуванням графіку та кінцевого
терміну
повернення кредитних коштів, строків сплати
процентів,
Кредитодавець
має
право
нараховувати та стягувати, а Позичальник
зобов'язаний сплатити Кредитодавцю, на його
першу письмову вимогу, пеню в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла у період виникнення
прострочки, від простроченої суми зазначених
платежів,
розраховану
за
кожен
день
прострочення платежу, не пізніше трьох
банківських днів з моменту отримання письмової
вимоги Кредитодавця але не більше 15%
(п'ятнадцяти процентів) суми простроченого
платежу.

У разі не виконання Позичальником прийнятих
на себе зобов’язань передбаченим умовами
договору, Кредитодавець має право стягувати з
Позичальника, а Позичальник зобов’язаний
сплатити Кредитодавцю на його письмову
вимогу, штраф у розмірі 2 000,00 грн за кожний
випадок порушення (які зазначені в договорі), не
пізніше трьох банківських днів з моменту
отримання письмової вимоги Кредитодавця

Позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь Кредитодавця у разі прострочення
Позичальником виконання грошового зобов’язання за цим Договором, неустойку, штраф, пеню за
таке прострочення, які виникли у зв’язку з порушенням Позичальником зобов’язань за цим
Договором під час дії карантину, та/або у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого
карантину та у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцяти денний строк
після його припинення або скасування.
процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов’язання щодо повернення
кредиту
інші платежі

14% - 50% в залежності від строку та
забезпечення кредиту згідно п. 3.10 Договору
відсутні

Кредитодавець має право залучати до
врегулювання простроченої заборгованості
колекторську компанію.

Так / за рішенням Товариства

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги
щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування".
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: ДД/ММ/РРРР
(перед наданням споживачу/позичальнику на
паперовому носії зазначається дата надання а
цей текс видаляється)
Підпис кредитодавця:

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною
до: дати внесення змін до умов кредитного
договору

_______________________
ПІБ, підпис

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.
Підпис споживача:

_______________________
Дата, ПІБ, підпис.

Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання
простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною зобов’язань за
договором про споживчий кредит, про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із
споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки),
про моє право на звернення до Національного банку України у разі недотримання таких вимог
кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про моє право на звернення до суду з
позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України
відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною
конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною кредитодавцю.
* Інформація заповнюється за наявності.

