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Фінансова послуга (надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту)
пропонується
та
надається
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗІ КРЕДИТ» (ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», iCredit).
iCredit – це кредити готівкою в розмірі від 2 000 до 30 000 грн. без застави. Ми
пропонуємо кредитні продукти з різними можливостями погашення та на строк, що відповідає
Вашим потребам! Детальні кредитні умови (сукупна вартість кредиту, строк кредиту,
кількість та строки платежів, вартість послуг ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ»), будуть розраховані для Вас
при особистому зверненні до найближчого відокремленого підрозділу ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ».
Ви маєте можливість отримати фінансовий кредит на особисті потреби на умовах
терміновості, повернення, платності, з фіксованою процентною ставкою за користування
кредитом. При цьому, до складу сукупної вартості кредиту не включаються додаткові платежі
за послуги третіх осіб (страховика, нотаріуса, оцінювача, депозитарія і т.ін). ТОВ «ІЗІ
КРЕДИТ» не надає додаткових фінансових послуг.
ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» надає фінансові послуги виключно від власного імені та не пропонує
фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами (не отримує винагороди за
пропонування фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами).
У зв’язку з отриманням та поверненням кредиту у Вас не виникає додаткових
податкових зобов’язань.
Повернення кредиту здійснюється у національній валюті України — гривні, у зручний
для Вас спосіб: в офісі найближчого відокремленого підрозділу ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» або
шляхом здійснення переказу через касу будь-якого банку на території України.
Якщо Ви бажаєте відкликати згоду на укладання договору (впродовж 14 календарних
днів з моменту укладання договору) – Вам необхідно повідомити ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» шляхом
подання письмової заяви, повернути суму отриманого кредиту та сплатити проценти,
нараховані за період фактичного користування кредитом.
Якщо Ви бажаєте достроково повернути кредит повністю або частково, в тому числі
шляхом збільшення суми періодичних платежів – Вам необхідно письмово повідомити ТОВ
«ІЗІ КРЕДИТ», повернути суму отриманого кредиту та сплатити проценти за період
фактичного користування кредитом.
ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» гарантує дотримання законодавства з питань захисту прав
споживачів у спосіб, передбачений чинним законодавством України. Механізм захисту
фінансовою установою прав споживачів – розгляд звернень споживачів та надання відповідей
на них. Врегулювання спірних питань можливе шляхом усних та письмових переговорів,
консультацій у телефонному режимі.
Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (телефон (044) 234-3946, (044) 234-99-07, адреса: м. Київ, вулиця Б. Грінченка, 3).
Контроль за дотриманням законодавства з питань захисту прав споживачів здійснюється
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(телефон (044) 279-12-70, адреса Центрального управління: м. Київ, вулиця Б. Грінченка, 1,
адреси
територіальних
управлінь
можна
перевірити
за
посиланням
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Kontakti_Terorganiv/139/), а захист прав споживачів
фінансових послуг здійснюється також і Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реквізити якої наведені вище.

