
  
Основні умови Договорів ТОВ «Мікрокредит» 

  

      

      
Показник 

Договір продукт: 
microcredit 

Договір продукт: 
Credi+  

Договір продукт: 
 microzp  

Договір продукт: 
 monthcredit  

Договір продукт: 
 pensioner 

Сума\Ліміт кредиту від 2000 до 25 000 від 5000 до 23 000 від 5000 до 23 000 від 3000 до 15000 від 3000 до 10000  

оплата 1 раз на тиждень 1 раз на тиждень 2 рази на місяць 1 раз на місяць 1 раз на місяць 

Срок кредитування від 4 до 24 тижнів від 14 до 21 тижня від 10 до 38 тижнів від 4 до 20 місяців від 4 до 12 місяців 

Стандартна процентна 
ставка** 

від 3,6 до 10,3% в 
тиждень 

від 3,4 до 4,1% в 
тиждень 

від 4,45 до 5,75% в 
тиждень 

від 12,09 до 20,52 в 
місяць від 12,46 до 17,34 в місяць 

Додаткові послуги ні ні ні ні ні 

Тип процентної ставки фіксована фіксована фіксована фіксована фіксована 

Можливість 
реструктуризації так так так так так 

Наслідки прострочення 
виконання  
та/або 
невиконання 
зобовязань за  
кредитним 
договором* 

 
Пеня за порушення строків повернення кредиту та процентів за користування кредитом 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. 
За порушення строків повернення кредиту і процентів за користування кредитом Позичальник зобов’язується сплачувати 
Кредитодавцю пеню у розмірі 10 (десяти) гривень за кожний день прострочення по кожному платежу. Але в будь – якому разі розмір 
пені не повинен перевищувати 50% (процентів) суми наданого кредиту.   
За порушення строків повернення кредиту загальний розмір якого не перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, і 
процентів за користування кредитом Позичальник зобов’язується сплачувати Кредитодавцю пеню у розмірі 10 (десяти) гривень за 
кожен день прострочення по кожному платежу. Але в будь – якому разі розмір пені не повинен перевищувати розмір подвійної суми, 
одержаної позичальником за цим Договором і сума пені не може бути збільшена за домовленістю сторін. 
 

      
*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. 

 


