Умови кредитування від ТОВ «Кредит Ту Ю» від 19.02.2019р.
Найменування параметру
Сума кредиту

Значення /зміст параметру
Мінімальна сума - 1 000,00 гривень,
Максимальна сума – 200 000,00 гривень.

Строк кредитування
Поточні проценти в день
(річна процентна ставка)
Авансові проценти в день

12 місяців, 24 місяці, 36 місяців
100,08% /90 річних

Необхідні документи для
оформлення кредиту

Паспорт громадянина України /ID-карта та витяг з ЄДДР/Паспорт моряка
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Вік позичальника

Вимоги до позичальника
(клієнтський сегмент)

Періодичність сплати
кредиту
Спосіб та строки надання
кредиту
Відмова Позичальника від
договору про споживчий
кредит протягом 14
календарних днів у порядку
та на умовах, визначених
Законом України "Про
споживче кредитування".
Дострокове повернення
кредиту

Пеня за невиконання
зобов'язань щодо повернення
кредиту

27%

Від 21 року (на момент звернення за кредитом)
до 70 років (на момент закінчення дії Кредитного договору)
 Фізичні особи-резиденти України, які мають постійну реєстрацію на території
України (крім реєстрації в АР Крим., та/або реєстрації в гуртожитках та інваліди 1-ї);
 Фізичні особи-резиденти України, які мають реєстрацію на території Донецької або
Луганської областей, але фактично проживають в інших областях України 24 та
більше місяців.
 Фізичні особи-резиденти України, які мають постійне працевлаштування. Стаж на
останньому місці роботи не менше 3 місяців для найманих працівників та не менше
12 місяців для фізичних осіб – підприємців.
 Самозайняті особи-резиденти України.
 Ми не кредитуємо:
Суддів, адвокатів, юристів, працівників СБУ та прокуратури, нотаріусів, клієнти з
посвідкою на тимчасове та постійне проживання, клієнтів в декретній відпустці,
вагітних, інваліди 1-ї групи.
Щомісячно, рівними платежами (аннуїтет) не пізніше дати вказаної в графіку платежів.
безготівковим перерахуванням суми кредиту на поточний/картковий рахунок чи картку
Клієнта відкритий в будь-якому Банку України, протягом трьох робочих (банківських)
днів з моменту укладення кредитного договору
Протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору Позичальник має право
відкликати свою згоду на укладення Договору без пояснення причин, оформивши це
письмовим повідомленням, яке Позичальник зобов’язаний надіслати Кредитору до
закінчення вказаного строку. У такому випадку Позичальник зобов’язаний повернути
кредит та сплатити проценти за фактичний строк користування кредитом у строк не
пізніше 7-ми календарних днів з моменту вчинення відмови.
Позичальник має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої
додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий
кредит встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового
повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
У разі прострочення Позичальником строків сплати кредиту та/або процентів за
користування кредитом (чергового платежу) останній сплачує Кредитору пеню в розмірі
1 % (один відсоток) від несвоєчасно сплаченої суми кредиту (суми чергового платежу)
та/або процентів за кожен день прострочення. При цьому, нарахована сума пені не може
перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у
період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми
простроченого платежу, а сукупна сума пені не може перевищувати половини загальної
суми кредиту

