ПТ «ЛОМБАРД «КРАЇНА ЧУДЕС» ТОВ АЕРОБІЗНЕС І КОМПАНІЯ»
ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
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
Ліцензія/Свідоцтво

Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРАЇНА
ЧУДЕС» ТОВ «АЕРОБІЗНЕС» І КОМПАНІЯ».
м. Кропивницький, вул. Набережна, 13.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
в Державному реєстру фінансових установ від
09.11.2012 р. ЛД № 565.
Ліцензія на надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту, від
11.05.2017 р., код фінансової послуги 13.06.13.
(0522) 356620
info@lombard-vip.com, lombard-info@i.ua
www.lombard-vip.com

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування кредитного посередника
Місцезнаходження
Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту

-

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту
Сума / ліміт кредиту, грн.
Строк кредитування
Мета отримання кредиту
Спосіб та строк надання кредиту

Можливі види (форми) забезпечення кредиту
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової
участі) споживача за умови отримання кредиту на
придбання товару/роботи/послуги, %

Кредит/кредитна лінія.
50% від оціночної вартості.
До 36 місяців.
Будь-які споживчі цілі, за умови, що це не
суперечить чинному законодавству.
Шляхом перерахування коштів на банківський
рахунок Клієнта в день укладення Кредитного
договору або за будь-яким графіком на розсуд
Клієнта.
Застава транспортних засобів та нерухомості.
Немає.
0%

4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для
споживача
Процентна ставка, відсотків річних
Тип процентної ставки
Порядок зміни змінюваної процентної ставки
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця,
обов’язкові для укладання договору, грн.:
1. 2. ….
Застереження: витрати на такі послуги можуть
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40,15% (може бути змінена в Кредитному
договорі)
Фіксована
Не застосовується
Немає
Ні

Стор. 1 із 3

змінюватися протягом строку дії договору про
споживчий кредит
Платежі за послуги кредитного посередника, що
підлягають сплаті споживачем, грн.
Загальні витрати за кредитом, грн.

Немає
Дорівнюють процентам за користування
Кредитом

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за
Тіло кредиту + проценти за користування
весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту,
Кредитом
відсотки, комісії та інші платежі), грн.
40,15%
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних
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.
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

Надається у вигляді графіку платежів, у якому
визначаються кількість, розмір платежів та
періодичність їх внесення, та який є невід’ємною
частиною договору.

6. Додаткова інформація
Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для
отримання кредиту:
- послуги нотаріуса
- послуги оцінювача
- послуги страховика

- інші послуги
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання
зобов’язань за договором про споживчий кредит:
- пеня

- штрафи
- процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту
- інші платежі

Перелік осіб, яких кредитодавець визначив для
надання таких послуг: див. нижче.
Так
Ні (або за згодою сторін).
Потрібні у разі застави нерухомого майна/ за
згодою сторін у разі застави транспортних
засобів
-

0,05% на добу, база розрахунку – сума
невиконаних вчасно зобов’язань, застосовується
з першого дня, коли матиме місце порушення
строків виконання зобов’язань споживачем
Не застосовуються
0,2% на добу, база розрахунку – залишок
кредиту, застосовується з наступного дня після
встановленої дати повернення кредиту
-

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
Ні. Виконання зобов’язань забезпечується
споживчий кредит протягом 14 календарних днів у
заставою транспортних засобів та нерухомості
порядку та на умовах, визначених Законом України
шляхом укладення нотаріально посвідчених
"Про споживче кредитування".
договорів, тому право споживача на відмову від
договору про споживчий кредит, передбачене
Статтею 15 Закону «Про споживче
кредитування», не застосовується.
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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: 12.06.2017 р.
Ця інформація зберігає чинність та є
актуальною до: 12.06.2018 р.
Підпис кредитодавця:
П.І.Б., підпис ______________ (_____________)
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну
загальну вартість кредиту, наданою 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:
П.І.Б., підпис: ______________ (_____________)
Дата: __.__.20__ р.

Перелік
третіх осіб, визначених для надання додаткових та супутніх послуг, обов’язкових для
отримання кредиту
1. Нотаріуси:
- Драна Ірина Валентинівна, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 67/24, оф. 17, тел. 247775;
- Озерна Олена Петрівна, м. Кропивницький, пров. Декабристів, 15, оф. 8, тел. 361075;
- Степанова Наталія Миколаївна, м. Кропивницький, вул. В. Перспективна, 62, оф. 2, тел. 275995;
- Стоєва Галина Федорівна, м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, 9, оф. 5, тел. 322644.
2. Страхові компанії:
- ПрАТ «Страхова Компанія «Український страховий стандарт», м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 80,
тел. (066) 3046342;
- ПрАТ «Страхова компанія «Брокбізнес», м. Кропивницький, пров. Центральний, 1А., тел. 350074;
- ПрАТ «Страхова компанія «АХА Страхування», м. Кропивницький, вул. Т. Карпи, буд. 64/1, тел. 0-800300-061;
- ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, буд. 3, тел. 270194.
3. Суб’єкти оціночної діяльності:
- ТОВ «Агентство нерухомості «Експерт», м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, буд. 96б, тел. 274647;
- ТОВ «НВП «УкрСпецБудЕкспертиза», м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, буд. 30, тел. (095) 451
0457;
- Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Кропивницьке
відділення, м. Кропивницький, вул. Волкова, буд. 2, тел. 558272;
- ТОВ «Науково-дослідне консалтингове підприємство «Пектораль», м. Кропивницький, вул. Глінки, буд.
16, тел. 232103.
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