ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ СПОЖИВАЧУ ДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ
Додаток до договору № <_> від <_>
1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування та місцезнаходження кредитодавця: Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД», м. Київ, вул. Саксаганського, 105.
Найменування та місцезнаходження структурного або відокремленого підрозділу: <_>.
Ліцензія/Свідоцтво: Банківська ліцензія Національного банку України № 226 від «30» жовтня 2014 р.
Номер контактного телефону та адреса електронної пошти: 583 (з мобільного), 0 800 300 880, 044 390 95 95 (для Києва) / 0800300880@forward-bank.com
Адреса офіційного веб-сайту: http://www.forward-bank.com
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування та місцезнаходження кредитного посередника: [__].
Номер контактного телефону /адреса електронної пошти / адреса офіційного веб-сайту: [__].
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
За продуктом <_>:
За продуктом Кредитна картка CROSS-SALE:
Тип кредиту: кредит.
Тип кредиту: відновлювальна кредитна лінія.
Сума кредиту: <_> грн.
Сума/ліміт кредиту: до 50 000 грн.
Строк кредитування: <_> міс.
Строк кредитування: 11 міс. (дію договору може бути пролонговано відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»).
Мета отримання кредиту: на споживчі потреби.
Мета отримання кредиту: на споживчі потреби.
Спосіб та строк надання кредиту: безготівковим шляхом (перерахування коштів згідно доручень Спосіб та строк надання кредиту: безготівковим шляхом, після активації картки споживачем та не пізніше наступного робочого дня ініціювання кредитної операції.
клієнта) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати укладення договору.
Забезпечення кредиту: без забезпечення. Необхідність оцінки забезпечення: ні.
Форми (види) забезпечення кредиту: без забезпечення. Необхідність оцінки забезпечення: ні.
Мінімальний розмір власного платежу споживача на придбання товару/послуги: ні.
Мінімальний розмір власного платежу споживача на придбання товару/послуги: ні.
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
За продуктом <_>:
За продуктом Кредитна картка CROSS-SALE:
Процентна ставка: [__]. Тип процентної ставки: фіксована.
Процентна ставка: 25% річних. Тип процентної ставки: фіксована.
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору:
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору:
1) щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості (далі – Щомісячна комісія), без ПДВ: [__];
1) плата за обслуговування карти (в рік): не тарифікується;
2) плата за надання виписок по рахунку клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 2) плата за обслуговування рахунку (щомісячно): не тарифікується;
(далі – SMS-сервіс), без ПДВ: <_> грн., нараховується щомісячно.
3) плата за обслуговування кредитної заборгованості (щомісячно), без ПДВ: 2,5%.
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Загальні витрати за кредитом: <_> грн.
Загальні витрати за кредитом: 29 777,40 грн.
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т. ч. тіло кредиту, Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т. ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі): 79
відсотки, комісії та інші платежі): <_> грн.
777,40грн.
Реальна річна процентна ставка: <_> % річних.
Реальна річна процентна ставка: 67,69% річних.
Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для отримання кредиту:
Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для отримання кредиту: відсутні.
1. послуги нотаріуса: ні.
2. послуги оцінювача: ні.
3. послуги страховика: так, за бажанням клієнта.
ДСЖ - «<_>» (<_>) – підключається за бажанням клієнта, щомісячний страховий тариф (<_>) розраховується від
чистої суми кредиту.
ПД - Програма страхування «Перша допомога» (<_>) – підключається за бажанням клієнта, сума страхової премії
залежить від пакету страхування, обраного Клієнтом (200 грн. / 300 грн. / 400 грн. / 500 грн. / 600 грн. / 700 грн. /
1000 грн. / 2000 грн.).
ПС - Програма страхування «Привіт сусід!» (<_>) – підключається за бажанням клієнта, сума страхової премії
залежить від пакету страхування, обраного Клієнтом (150 грн. / 200 грн / 300 грн. / 500 грн. / 700 грн. / 1000 грн. /
1500 грн. / 2000 грн.).
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.: ні.
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий
кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі. Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги
кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
5. Додаткова інформація
За продуктом <_>:
За продуктом Кредитна картка CROSS-SALE:
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит:
1) [__]
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит:
2) процентна ставка на прострочену суму Основного боргу по кредиту: 0,00001% річних;
1) штрафи / плата за пропущення платежів: першого пропуску – 300 грн., другого (підряд) пропуску
3) пеня: ні;
– 350 грн., третього (підряд) пропуску – 450 грн., четвертого (підряд) та кожного наступного
4) штрафи / плата за пропущення платежів: першого пропуску – 350 грн., другого (підряд) пропуску – 350 грн., третього (підряд) пропуску – 400 грн., (підряд) – 450 грн.;
четвертого (підряд) та кожного наступного (підряд) – 400 грн.;
2) пеня: ні;
5) інші платежі: ні.
3) процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту: 25%
річних;
4) інші платежі: ні.
Дата надання інформації: <_>
Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: <_>

Підпис кредитодавця

ПІБ кредитодавця

Кисельов А.В.

Підтверджую отримання примірника, підписаного Сторонами цього Паспорту споживчого кредиту, до початку надання кредиту, в дату підписання договору, та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із
обраних мною умов кредитування, а також отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик
запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов'язань за таким договором.
ПІБ Споживача

<_>

<_>Погоджуюсь з умовами договору <_> електронний підпис, згідно IVR дзвінка- «1», що здійснений за номером <>

Дата

<_>

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для отримання кредиту: відсутні.
6. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування": так. Детальний порядок відмови від кредиту описаний в Умовах надання та обслуговування
кредитів АТ «БАНК ФОРВАРД».
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов'язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення
споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. Детальний порядок дострокового повернення кредиту описаний в Умовах надання та обслуговування кредитів АТ «БАНК ФОРВАРД».
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про
майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо, якщо інше не вказано в Умовах надання та обслуговування кредитів АТ «БАНК ФОРВАРД».
7. Порядок повернення кредиту (графік платежів)
За продуктом <_>:
За продуктом Кредитна картка CROSS-SALE:
Періодичність внесення платежів: здійснюється шляхом сплати щомісячних ануїтетних платежів згідно Графіку платежів, наведеного нижче. Кількість платежів: <_>. Періодичність внесення платежів: здійснюється шляхом сплати щомісячних платежів в Розрахункову дату
Рекомендовано сплачувати черговий платіж за 5 робочих днів до планової Дати платежу, зазначеної у Графіку платежів. Розмір останнього ануїтетного платежу у вигляді Мінімального платежу у розмірі визначеному Тарифами та Умовами надання та обслуговування
може відрізнятися від розміру попередніх платежів через округлення або часткове дострокове погашення кредиту.
платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». Графік платежів не надається. Платіж за Основним боргом: 0,5%
Застереження: якщо фактична дата надання кредиту (акцепту Оферти) відповідно до п. 1 та 3.1 Блоку 2 Оферти буде відрізнятися від дати надання коштів, від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату.
передбаченої Графіком платежів, то Позичальник Зобов’язаний звернутись у будь -яке відділення Банку для отримання актуального Графіку платежів, шляхом
підписання додаткової угоди про внесення змін та доповнень до Кредитного договору.
Графік платежів за продуктом <_>:
Дата
Кількість
Чиста сума
Види платежів за кредитом:
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Дата надання інформації: <_>
Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: <_>

інша плата за
послуги
кредитного
посередника

<_>
<_>

<_>

Підпис кредитодавця

ПІБ кредитодавця

<_>%

<_>грн.

Кисельов А.В.

Підтверджую отримання примірника, підписаного Сторонами цього Паспорту споживчого кредиту, до початку надання кредиту, в дату підписання договору, та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із
обраних мною умов кредитування, а також отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик
запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов'язань за таким договором.
ПІБ Споживача

<_>

<_>Погоджуюсь з умовами договору <_> електронний підпис, згідно IVR дзвінка- «1», що здійснений за номером <>

Дата

<_>

