
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ  

(відповідно до Положення НБУ №100 від 05.10.2021 р.) 

 

Інформація щодо отримання споживчого кредиту (крім іншої потрібної відповідно до 

законодавства України інформації)  

 

Перелік різновидів 

споживчих кредитів 

(залежно від обраних 

фінансовою установою 

критеріїв у розрізі 

цільових груп споживачів, 

рівня оцінки ризиковості 

та інших критеріїв), що 

надаються фінансовою 

установою споживачу 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСТАФІНАНС" має 

наступні різновиди споживчих кредитів: 

1) Короткостроковий кредит Договору кредитної лінії; 

2) Довгостроковий кредит Договору кредитної лінії. 

 

Товариство надає споживчі кредити будь-якій дієздатній фізичній 

особі, громадянину України, віком від 18 років, для задоволення 

потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною 

професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого 

працівника (споживчі цілі).       

  

Істотні характеристики 

послуги з надання 

споживчого кредиту 

 

1) для Короткострокового кредиту Договору кредитної лінії за 

посиланням:  
https://www.dinero.ua/ua/storinka/informaciya-pro-

finansovu-poslugu 

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/informaciya-pro-

finansovu-poslugu  

 

2) для Довгострокового кредиту Договору кредитної лінії за 

посиланням:  

https://www.dinero.ua/ua/storinka/informaciya-pro-

finansovu-poslugu 

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/informaciya-pro-

finansovu-poslugu  

  

Умови отримання акційної 

та інших аналогічних за 

змістом пропозицій, 

уключаючи термін їх дії 

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом 

пропозицій, уключаючи термін їх дії, розміщується на веб-сайтах 

Товариства у розділі «Правила акцій»  

(https://www.dinero.ua/ua/storinka/pro-nas або 

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/pro-nas)  

  

Сума (ліміт), на яку (який) 

може бути наданий 

споживчий кредит (від 

мінімального розміру до 

максимального), строк 

користування нею (ним) 

(від мінімального 

значення до 

максимального)  

1) для Короткострокового кредиту Договору кредитної лінії за 

посиланням: від 500,00 грн. до 23 000,00 грн. строком від 

7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів; 

 

2) для Довгострокового кредиту Договору кредитної лінії за 

посиланням: від 6001,00 грн. до 29 999,00 грн. строком від 

3 (трьох) до 12 (дванадцяти) місяців.   

Наявність, перелік і 

вартість супровідних 

послуг фінансової 

установи, кредитних 

посередників та третіх 

осіб, уключаючи розмір 

платежу та базу його 

розрахунку, з урахуванням 

вимог законодавства 

України 

Для отримання споживчого кредиту не вимагається від споживача 

оформлення супровідних послуг фінансової установи, кредитних 

посередників та третіх осіб.  

Гіперпосилання на веб-

сторінку фінансової 
1) Веб-сайт “Dinero”:  
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установи, де розміщено 

умови договору 

(уключаючи його публічну 

частину, оферти) та інших 

типових договорів про 

надання споживчого 

кредиту, внутрішні 

правила надання 

фінансових послуг 

фінансовою установою 

Примірний договір 

https://www.dinero.ua/ua/storinka/zrazok-dogovoriv 

Правила надання фінансових послуг 

https://www.dinero.ua/ua/storinka/pravyla-poryadku-

nadannya-finansovyh-poslug  

 

2) Веб-сайт “Ukrpozyka”:  
Примірний договір 

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/zrazok-dogovoriv 

Правила надання фінансових послуг 

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/pravyla-poryadku-

nadannya-finansovyh-poslug 

  

Попередження про 

можливі наслідки для 

споживача в разі 

користування споживчим 

кредитом або невиконання 

ним обовʼязків згідно з 

договором про споживчий 

кредит 

 

1) Веб-сайт “Dinero”:  

https://www.dinero.ua/ua/storinka/informaciya-pro-

finansovu-poslugu  

 

2) Веб-сайт “Ukrpozyka”:  

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/informaciya-pro-

finansovu-poslugu  

  

Гіперпосилання на 

сторінку офіційного 

Інтернет-представництва 

Національного банку, на 

якій розміщено Державний 

реєстр фінансових установ 

https://kis.bank.gov.ua/  

Повідомлення з 

рекомендацією негайного 

інформування споживачем 

фінансової установи про 

несанкціонований доступ 

або зміну інформації 

споживача в системах 

дистанційного 

обслуговування 

фінансової установи 

3) Веб-сайт “Dinero”: 

https://www.dinero.ua/ua/storinka/rekomendaciji-

spozhivacham 

 

4) Веб-сайт “Ukrpozyka”: 

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/protidiya-

shahraystvu  

  

Порядок і процедура 

захисту персональних 

даних споживачів 

(уключаючи витяги з них) 

 

1) Веб-сайт “Dinero”: 

https://www.dinero.ua/ua/storinka/zahyst-spozhyvachiv  

 

2) Веб-сайт “Ukrpozyka”:  

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/zahyst-prav  

  

Відомості про можливість 

та умови дострокового 

розірвання договору про 

надання споживчого 

кредиту, а також спосіб 

такого розірвання 

договору, строки та умови 

повернення коштів. 

 

Можливо 

 

Умови дострокового погашення: п. 5.3. – 5.6. Примірного 

договору; 

Умови відмови від договору: п. 6.1. Примірного договору; 

Умови розірвання договору в односторонньому порядку: п. 6.3. 

Примірного договору; 

Умови повернення коштів: п. 5.8. Примірного договору. 

 

1) Веб-сайт “Dinero”:  

Примірний договір 

https://www.dinero.ua/ua/storinka/zrazok-dogovoriv 

 

2) Веб-сайт “Ukrpozyka”:  
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Примірний договір 

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/zrazok-dogovoriv 

  

 

https://www.ukrpozyka.com.ua/storinka/zrazok-dogovoriv

