1. Інформація та
контактні дані
кредитодавця

основні засоби у
розстрочку

фінансування
бізнесу

інвестиційні
проекти

Найменування
кредитодавця та його
Фінансова компанія ТОВ “ФІНОД” (код 38352312)
структурного або
відокремленого Режим роботи: Понеділок–П’ятниця: 09:00 до 18:00 Обідня перерва:
13:00 до 14:00 Субота-Неділя: вихідні
підрозділу, в якому
поширюється
інформація
Місцезнаходження
кредитодавця та
адреса структурного
65088, м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 96
або відокремленого
підрозділу, в якому
поширюється
інформація
Свідоцтво ФК №368 від 06.12.2012р. про реєстрацію фінансової
Ліцензія/Свідоцтво
Номер контактного
моб тел. (048)736-14-28
телефону
Адреса електронної
finodua@gmail.com
пошти
Адреса офіційного
http://www.finod.com.ua/
веб-сайту
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування
кредитний посередник відсутній
кредитного
посередника
Місцезнаходження
Номер контактного
телефону
Адреса електронної
пошти
Адреса офіційного
веб-сайту
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
кредит
кредитна лінія
кредит
Тип кредиту
Сума / ліміт кредиту,
до 50 млн. грн.
грн.
до 3 років
до 1 року
до 5 років
Строк кредитування

Мета отримання
кредиту

купівля
нового обладнання,
нових транспортних
засобів,
нерухомості на
первиному ринку

поповнення обігових фінансування нового
коштів
напрямку бізнесу

безготівковий переказ
Спосіб та строк
надання кредиту протягом 10 робочих днів після підписання відповідних документів
застава обладнання,
без забезпечення
під заставу активів
Можливі види транспортних засобів,
під поруку
позичальника
(форми)
нерухомості, що
під заставу
власного майна
забезпечення кредиту купуються за кредитні
основних/обіговіх
фізичних осіб
кошти
засобів
Необхідність
проведення оцінки
забезпечення кредиту

ні

так
за рахунок
позичальника

так
за рахунок
позичальника

Мінімальний розмір
власного платежу
(фінансової участі)
споживача за умови
10%
отримання кредиту
на придбання
товару/роботи/послуг
и, %
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної
Процентна ставка,
відсотків річних
(встановлюється за
домовленістю сторін)
Тип процентної
ставки
Платежі за додаткові
та супутні послуги
кредитодавця,
обов’язкові для
укладання договору,
грн.:

25-30%

20-25%

фіксована

за розгляд та надання кредиту
від 0 до 500 тис. грн.

15-20%

Платежі за додаткові
та супутні послуги
третіх осіб,
обов’язкові для
укладення
договору/отримання
кредиту, грн:
1. послуги нотаріуса
2. послуги оцінювача

в залежності від предмету та вартості пердмету застави

по цінам нотаріуса, який буде засвідчувати
по цінам незалежного оцінювача, який буде оцінювати
в залежності від предмету та вартості пердмету застави по тарифам
3. послуги страховика
страхової компанії
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір
згідно встановленого
щомісячно
платежів,
графіку
достроково або в
(рівними частинами або
періодичність
або в кінці строку
кінці строку
спадної)
внесення
або достроково
6. Додаткова інформація*
Наслідки
прострочення
виконання та/або
невиконання
зобов’язань за
договором:
подвійна облікова ставка НБУ
пеня
штрафи
процентна ставка, яка
застосовується при
подвійна ставка по кредиту
невиконанні
зобов’язання щодо
повернення кредиту
інші платежі
-

