Інформація про фінансову послугу
ТОВ «ФІНТАРГЕТ» в рамках програми «Microcash» видає кредити
клієнтам на підставі договору, який діє до виконання Сторонами всіх
зобов'язань за договором.
Мінімальна відсоткова ставка – 0,01%, максимальна – 1,9%.
Клієнту доступна опція дострокового повернення кредиту – повернення
кредиту можливий в будь-який день.
За прострочення повернення кредиту (без належного оформлення
подовження строку користування кредитом), клієнту додатково
нараховуються підвищені відсотки в розмірі 1,9% за кожен день
прострочення.
Наприклад, якщо щоденна процентна ставка складає 1,9%, то в період
виникнення простроченої заборгованості за кредитом вона буде складати
3,8%.
Також по відношенню до клієнта може бути розпочато процес примусового
стягнення боргу в судовому порядку або можлива передача права вимоги
боргу третім особам.
Крім того, клієнт має право відправити запит на реструктуризацію
заборгованості. Якщо сторони досягли згоди по всім основним умовам
реструктуризації, клієнту зупиняється нарахування відсотків.
Кредити надаються без застави.
Кредити можуть надаватись позичальникам на акційних умовах за
зниженою відсотковою ставкою. Розмір такої ставки визначається окремо.
До уваги споживачів!!! У разі якщо клієнт не повернув кредит на акційних
умовах та не сплатив проценти у встановлений строк, ТОВ «ФІНТАРГЕТ»
проводить перерахування процентів по акційному кредиту за ставкою у
розмірі 1,9% від суми кредиту за кожен день, починаючи з дати
перерахування коштів на поточний рахунок позичальника до дати повного
погашення заборгованості (включно). Крім того, додатково нараховуються
проценти у розмірі 1,9% за кожний день з першого дня виникнення
простроченої заборгованості за кредитом до дати фактичного повернення
кредиту (включно). Також по відношенню до клієнта може бути розпочато
процес примусового стягнення боргу в судовому порядку або можлива
передача права вимоги боргу третім особам.
Дані за акційним кредитом
Щоденна відсоткова ставка = 0,01%
Річна відсоткова ставка (365 днів) = 3,65%
Приклад розрахунку сукупної вартості кредиту:
Сума кредиту = 1000,00 грн.
Строк кредиту = 10 днів
Проценти за 1 день = 1000,00 грн * 0,01 / 100 = 0,10 грн
Проценти за 10 днів = 0,10 грн х 10 днів = 1,00 грн
Сума до повернення = 1000,00 грн + 1,00 грн = 1001,00 грн

Дані по кредиту зі стандартною відсотковою ставкою
Щоденна процентна ставка = 1,9%
Річна процентна ставка (365 днів) = 693,5%
Приклад розрахунку сукупної вартості кредиту:
Сума кредиту = 1000,00 грн
Строк кредиту = 10 днів
Відсотки за 1 день = 1000,00 грн * 1,9 / 100 = 19,00 грн
Відсотки за 10 днів = 19,00 грн х 10 днів = 190,00 грн
Сума до повернення = 1000,00 грн + 190,00 грн = 1190,00 грн

