
Порівняння істотних характеристик послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (споживчий кредит)

Вихідні дані для розрахунку

Сума кредиту 200 000,00 грн

Повернення кредиту в кінці строку

Сплата процентів щомісяця до 15 числа

Дата надання 01.03.2022

Метод нарахування відсотків факт/факт

Процентна 

ставка, % 

річних

Реальна річна 

процентна 

ставка

Загальні витрати 

за кредитом*             

(при сумі кредиту 

200 000,00 грн)

Загальна вартість 

кредиту                 

(при сумі кредиту 

200 000,00 грн)

Процентн

а ставка, 

% річних

Реальна річна 

процентна 

ставка

Загальні витрати за 

кредитом**                   

(при сумі кредиту 

200 000,00 грн)

Загальна вартість 

кредиту                          

(при сумі кредиту 

200 000,00 грн)

Процентна 

ставка, % 

річних

Реальна річна 

процентна 

ставка

Загальні витрати 

за кредитом***                    

(при сумі кредиту 

200 000,00 грн)

Загальна вартість 

кредиту                               

(при сумі кредиту 

200 000,00 грн)

1 14 14,94% 2 301,37 202 301,37

3 17 18,30% 8 476,71 208 476,71

6 20 21,79% 20 054,79 220 054,79

9 23 25,37% 34 531,51 234 531,51

11 26 29,04% 47 868,49 247 868,49 25 37,58% 59 027,40 259 027,40 25 31,92% 51 727,40 251 727,40

12 29 32,80% 57 841,10 257 841,10 27 39,52% 66 852,05 266 852,05 28 35,47% 61 546,58 261 546,58

15 36 41,95% 89 950,68 289 950,68 30 37,32% 80 658,90 280 658,90

18 40 47,40% 120 109,59 320 109,59 36 44,88% 113 798,63 313 798,63

21 45 54,47% 157 561,64 357 561,64 40 50,09% 145 754,79 345 754,79

24 50 61,80% 199 955,84 399 955,84 30 39,10% 132 973,50 332 973,50 45 57,03% 185 660,25 385 660,25

36 35 44,50% 222 808,22 422 808,22

48 40 50,95% 332 780,82 532 780,82

60 45 58,02% 462 753,42 662 753,42

*Загальні витрати за кредитом включають відсотки за користування кредитом. Комісії фінансової установи та інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової установи ВІДСУТНІ. Загальні витрати за кредитом 

є орієнтовними та розраховані при умові повернення суми кредиту єдиноразово в кінці строку.

**Загальні витрати за кредитом включають відсотки за користування  кредитом, нотаріальні послуги (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), оцінку нерухомого майна – 800,00 грн. Загальні 

витрати за кредитом є орієнтовними та розраховані при умові повернення суми кредиту єдиноразово в кінці строку. Орієнтовна вартість супровідних  послуг визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем 

договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною  ТОВ «СФ»  за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються 

щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг.

***Загальні витрати за кредитом включають відсотки за користування  кредитом, нотаріальні послуги (Посвідчення договору застави 2 000,00 грн + 0,1% ; Накладання заборони щодо відчуження рухомого майна 1500,00 

грн; Реєстрація заяви – 500,00 грн; Зняття заборони щодо відчуження рухомого майна  – 1 500,00 грн ). Загальні витрати за кредитом є орієнтовними та розраховані при умові повернення суми кредиту єдиноразово в кінці 

строку. Орієнтовна вартість супровідних послуг визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за 

середньою вартістю такої послуги, визначеною  ТОВ «СФ»  за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг.

Строк 

кредитування, 

міс

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

ТОВ «СФ»

__________________

Cорокін В.В.

21.11.2022

Без застави                                                                                                                                                                    

сума кредиту від 15 000,00 грн до 500 000,00 грн

Застава нерухомого майна                                                                                                                                                           

сума кредиту від 180 000,00 грн  до 3 000 000,00 грн

Застава рухомого майна                                                                                                                                                   

сума кредиту від 200 000,00 грн  до 2 000 000,00 грн


