Умови кредитування ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень»
(ТМ «Кредит-маркет»)
Для фізичних осіб*
1. Основні умови:
Сума кредиту min
Сума кредиту max
(без довідки про доходи)
Сума кредиту max
(з довідкою про доходи)
Строк кредитування
Min стаж роботи
Вік позичальника
Форма видачі кредиту

до 30 000 грн

Для фізичних осіб*, які
отримують дохід як СПД
від 1 000 грн.
до 50 000 грн

від 30 000 грн до 100 000 грн

від 30 000 грн до 50 000 грн

від 6 до 36 місяців
від 6 до 24 місяців
від 3 місяців
від 12 місяців
від 23 – 67 років (включно на момент видачі кредиту)
Зарахування коштів на рахунок Банку-кредитодавця для виплати
через його касу, або на рахунок, вказаний клієнтом (вільний
палатіж).
2. Фінансові умови кредитування
Процентна ставка, % річних
0,001%
Плата за надання кредиту (разова)
1,50%
Плата за управління кредитом
(щомісячно)
Страховка (щомісячно)

3,99%

до 12 міс. - 1,5%
від 13міс. до 24 міс. – 1,35%
від 25 міс. до 36 міс. – 1,2%
3. Перелік необхідних документів
Пакет документів для оформлення  паспорт;
кредиту
 реєстраційний номер
облікової картки платника
податків (довідка чи відмітка
в паспорті);
Якщо кредит від 30 000грн додатковий документ,
підтверджуючий дохід:
 довідка про доходи за останні
3 міс.
 пенсійне посвідчення (для
врахування додаткового
доходу)

4. Порядок повернення кредиту:
Погашення кредиту
Дострокове погашення кредиту

 паспорт;
 реєстраційний номер облікової
картки платника податків
(довідка чи відмітка в
паспорті);
Якщо кредит від 30 000 грн додатковий
документ,
підтверджуючий дохід:
 Свідоцтво платника єдиного
податку за звітний
календарний рік;
 Свідоцтво про державну
реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності;
 Декларація про доходи за 2
останні звітні періоди
(квартали).

Щомісячно, ануїтетними платежами.
Можливе в повній сумі у будь-який місяць користування.
Здійснюється тільки в дати здійснення ануїтетних платежів

*Фізичні особи – громадяни, резиденти України, які мають постійний дохід та постійну реєстрацію в
Україні (крім реєстрації на території ВЕЗ «Крим»).

