УВАГА! Остаточні умови надання фінансової послуги визначаються рішенням уповноваженого органу ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ» за домовленістю із клієнтом (споживачем),
застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.
УМОВИ НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ фізичним особам в ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ»
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ
Назва продукту
Клієнтський сегмент

Забезпечення (Предмет застави)
Валюта кредитування
ПРОДУКТИ
Сума кредиту
Проценти за перший день користування кредитом (розраховується
від початкової суми кредиту та сплачується в день отримання
кредиту, в тому числі за рахунок кредиту). Метод 30/360
Щомісячні проценти з другого дня користування кредитом
(розраховується від початкової суми кредиту)
Співвідношення суми кредиту до заставної вартості Предмету
застави
Строк кредиту

УМОВИ
Споживчий кредит під заставу авто
Споживчий кредит без забезпечення
✓ Фізичні особи-кредитоспроможні громадяни України, правоздатні та дієздатні у відповідності до чинного законодавства України;
✓ отримувачем послуги може бути особа, віком від 21-65. Вік позичальника на дату закінчення кредитного договору не повинен перевищувати пенсійного
віку встановленого згідно з чиним законодавством України;
постійна/тимчасова реєстрація місця проживання на території України, крім реєстрації на тимчасово окупованій території України (АРК) та території не
підконтрольній державній владі України.
Вживані (з пробігом) транспортні засоби, роком випуску не старші 2000 року, які не перебувають в
угоні та відносно яких відсутні арешти (в т.ч. відносно власників), застави; зареєстровані та Відсутнє
перебувають на обліку відповідно до чинного законодавства України
Гривня
Продукт «СТАНДАРТНИЙ»
Продукт «АЛЬТЕРНАТИВНИЙ»
Продукт «БЕЗЗАСТАВНИЙ»
Від 50 000 до 500 000 гривень
Від 15 000 до 49 900 гривень
Від 25 000 до 75 000 гривень
10% за день (3 600% річних)
(може бути змінено за окремим рішенням)

25% за день (9 000%річних)
(може бути змінено за окремим рішенням)

15% за день (5 400 % річних)
(може бути змінено за окремим рішенням)

3,5% в місяць (42 % річних)

4 % в місяць (48 % річних)

3,5% в місяць (42 % річних)

До 75%

Відсутнє

Від 6 до 36 місяців

Від 6 до 24 місяців

Схема погашення кредиту

Щомісячно рівними частинами

Забезпечення заставою

Нотаріальне посвідчення договору застави

Обмеження у кредитуванні та додаткове забезпечення

Можливість кредитування визначається за результатами оцінки кредитоспроможності та платоспроможності позичальника, на підставі наданих документів.
В разі необхідності, в якості додаткового забезпечення укладається договір поруки з третьою особою.

Комісія за надання кредиту
Комісія за обслуговування, щомісячна
Страхування предмета застави
Інші додаткові та супутні послуги третіх осіб

Повне/часткове дострокове погашення кредитної заборгованості

Штраф

Термін розгляду заявки

Відсутнє

Відсутня
Відсутня
Відсутнє (за окремим рішенням КАСКО – на користь ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ»)

Відсутнє

Відсутні
1) Продуктом передбачається можливість часткового та повного дострокового погашення кредитної заборгованості.
2) Якщо сума до погашення дорівнює сумі залишку кредитної заборгованості, то здійснюється повне дострокове погашення кредитної заборгованості.
Проценти сплачуються по день повного дострокового повернення.
3) В іншому випадку, здійснюється часткове дострокове погашення кредитної заборгованості шляхом повної сплати поточного (найближчого) платежу
згідно графіку платежів, решта направляється на повернення заборгованості за кредитом, починаючи з кінця Графіку платежів, в зв’язку з чим строк кредиту
може зменшитися.
4) Додаткова плата за часткове/повне дострокове погашення заборгованості не передбачена.
- до 5 (п’яти) календарних днів прострочка платежу включно – 1000,00 (Одна тисяча гривень 00 - до 5 (п’яти) календарних днів прострочка
копійок) гривень одноразово за кожний випадок, понад 5 (п’ять) днів прострочка платежу –
платежу включно – 1000,00 (Одна тисяча
500,00 (П’ятсот гривень 00 копійок) гривень за кожен день прострочення;
гривень 00 копійок) гривень одноразово за
- невиконання вимог щодо надання доступу до Предмету застави для проведення його огляду, а
кожний випадок, понад 5 (п’ять) днів
також вимог щодо встановлення/обслуговування/невтручання в роботу GPS навігації та/або
прострочка платежу – 500,00 (П’ятсот гривень
іншого протиугінного пристрою (належного Кредитору) щодо Предмету застави – штраф в розмірі
00 копійок) гривень за кожен день
2 000,00 (Дві тисячі гривень 00 копійок) гривень за кожен випадок такого порушення.
прострочення.
3 (три) години в робочий день та робочий час, з моменту надання повного пакету документів

Перелік документів для розгляду заявки

Перевірка кредитної історії
Ідентифікація/верифікація

Фізична особа:
▪ Заявка-анкета, підписана клієнтом;
▪ Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на Предмет застави (для продуктів «Стандартний та «Альтернативний»);
▪ Паспорт громадянина України (для громадянина України);
▪ Довідка про присвоєння РНОКПП;
▪ Паспорт громадянина України дружини/чоловіка позичальника;
▪ Довідка про присвоєння РНОКПП дружини/чоловіка;
▪ Інше.
Згода дружини/чоловіка позичальника (якщо перебувають у зареєстрованому шлюбі або у фактичних шлюбних відносинах, проживають однією сім’єю без
реєстрації шлюбу) або заява позичальника про те, що він/вона у зареєстрованому шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах не перебуває, не проживає
однією сім’єю.
Здійснюється
Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про здійснення установами
фінансового моніторингу, затвердженого постановою Національного банку України від 28.07.2020 №107, та внутрішніх документів з питань фінансового
моніторингу, затверджених в Товаристві.

