
Основні умови кредитних договорів 
Назва договору Кредитний 

договір за 
класичною 

схемою 
кредитування 

Договір кредиту 
умовах ануїтету 
для повторних 

клієнтів 

Договір цільового 
кредиту «СМАРТ» 

(на умовах 
ануїтету) 

Кредитний договір 
«CМАРТ-КЕШ» (на 
умовах ануїтету) 

Кредитний договір 
«Cash-кредит» 

(на умовах ануїтету) 

Кредитний договір 
«CМАРТ-ФІНАНС» 

(на умовах ануїтету) 

Сума/ліміт кредиту 100-25 000 грн. 2 000-50 000 грн.        1 000 – 49 999  
грн. 

1 000 - 49 950 грн. 1 000 - 49 999 грн. 1 000 - 49 950 грн. 

Строк кредитування 5-44 днів 3-12 місяців       3-9 місяців  3 - 36 місяців 3 - 36 місяців 3 – 12 місяців 

Стандартна 
процентна ставка 

2,50% в день 0,7% в день    0,2 % в день 0.23% в день 0.23% в день 0.25% в день 

Орієнтована реальна 
річна процентна 
ставка 

26 251.28% - 542 
068.33% 

1 057.42% -о 1 
289.63% 

     161.07% - 266.40% 157.27 % - 407.12 % 157.27 % - 407.12 % 226.42 % - 477.01 % 

Додаткові послуги за 
вибором 
Позичальника: 

 1. Страхування за 
Програмою «Захист 
від війни» 

Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні 

Плата за надання 
послуг з розміщення 
та повернення 
коштів за договором 
позики 
(нараховується під 
час видачі кредиту) 

Відсутня 5 % від суми 
кредиту 

10% від суми кредиту 14% від суми 
кредиту 

14% від суми кредиту 15% від суми кредиту 

Автопролонгація – 
продовження строку 
кредиту 
автоматично, за 
процентною 
ставкою, яка діяла 
на момент 

Процентна ставка 
дорівнює 

процентній ставці, 
за якою 

Позичальнику був 
наданий кредит, та 
яка діє протягом 90 

Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня 



укладання 
кредитного 
Договору, якщо 
Позичальник не 
повернув кредит та 
нараховані проценти 
протягом строку 
користування 
кредитом 

календарних днів з 
дня закінчення 
строку кредиту, 

визначеному 
умовами Договору. 

Тип процентної 
ставки 

фіксована фіксована фіксована фіксована фіксована фіксована 

Можливість 
пролонгації строку 
користування 
кредитом 

Так, кількість не 
обмежена 

Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено 

Наслідки 
прострочення 
виконання та/або 
невиконання 
зобов’язань за 
кредитним 
договором* 

У разі 
прострочення, 

може 
нараховуватися 

одноразово штрафу 
розмірі 50% 

процентів від суми 
кредиту 

У разі 
прострочення 

поточного платежу, 
передбаченого 

графіком платежів, 
Позичальнику 
нараховується 

неустойка, розмір 
якої визначається 

за формулою: 0,8% 
від суми 

отриманого 
кредиту за кожен 
день прострочки і 

становить 
______грн. в день. 

Неустойка 
нараховується до 

60 днів сумарно за 
весь строк дії 

договору і не може 
перевищувати 50% 

від суми 

У разі простроченная 
поточного платежу, 

передбаченого 
графіком платежів, 

Позичальнику 
нараховується 

штрафна санкція, 
розмір якої 

визначається за 
формулою: 0,8 % від 

суми отриманого 
кредиту за кожен 
день прострочки. 
Штрафна санкція 

нараховується до 60 
днів сумарно за весь 
строк дії договору і 

не може 
перевищуватиє 50 % 
від суми отриманого 

Позичальником 
кредиту. 

У разі простроченная 
поточного платежу, 

передбаченого 
графіком платежів, 

Позичальнику 
нараховується 

штрафна санкція, 
розмір якої 

визначається за 
формулою: 0,8 % від 

суми отриманого 
кредиту за кожен 
день прострочки. 
Штрафна санкція 

нараховується до 60 
днів сумарно за весь 
строк дії договору і 

не може 
перевищуватиє 50 % 
від суми отриманого 

Позичальником 
кредиту. 

У разі простроченная 
поточного платежу, 

передбаченого 
графіком платежів, 

Позичальнику 
нараховується 

штрафна санкція, 
розмір якої 

визначається за 
формулою: 0,8 % від 

суми отриманого 
кредиту за кожен 
день прострочки. 
Штрафна санкція 

нараховується до 60 
днів сумарно за весь 
строк дії договору і 

не може 
перевищуватиє 50 % 
від суми отриманого 

Позичальником 
кредиту. 

У разі простроченная 
поточного платежу, 

передбаченого 
графіком платежів, 

Позичальнику 
нараховується 

штрафна санкція, 
розмір якої 

визначається за 
формулою: 0,8 % від 

суми отриманого 
кредиту за кожен день 
прострочки. Штрафна 
санкція нараховується 
до 60 днів сумарно за 

весь строк дії договору 
і не може 

перевищуватиє 50 % 
від суми отриманого 

Позичальником 
кредиту. 



отриманого 
Позичальником 

кредиту (що 
складає _______ 

грн.). 

 
*У разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 

на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня 

завершення дії такого карантину, нарахування позикодавцем неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення не здійснюється. 

У випадку введення воєнного стану в Україні, в період його дії та у 30-денний строк з дня його припинення або скасування Позичальник не несе 

відповідальності перед Кредитодавцем у разі прострочення виконання кредитних зобов’язань за укладеним Договором. 


