Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК«Форза», що зареєстроване згідно
законодавства України та за статусом є Фінансовою установою попереджає про про
можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування
послугою отримання споживчого кредиту:
При користуванні послугою споживчого кредитування можливі наступні наслідки для
споживача, у разі невиконання ним (споживачем) своїх зобов’язань, згідно з договором про
споживчий кредит: (включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а
також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються
в разі невиконання зобов’язання згідно договору):
1. Для споживача який отримав кредит за зниженою процентною ставкою, буде здійснено
перерахування відсотків за стандартною ставкою, що становить 1,89% або 1,99% (в
залежності від отриманого продукту) в день відповідно до умов договору.
2. Після закінчення строку, на який надано кредитні кошти, та неповернення Позичальником
кредитних коштів у повному обсязі, відсотки за користування кредитом нараховуються у
розмірі 2,5% в день, відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України до повного
розрахунку за Договором.
3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов’язань згідно
Договору Позичальник сплачує неустойку:
 (для класичної схеми погашення) при порушенні Позичальником будь-якого із зобов’язань
по сплаті кредиту та/або процентів за користування кредитом, Позичальник зобов’язується
сплатити Кредитодавцю пеню в розмірі 2,5% від суми простроченої заборгованості за
кредитом за кожен день прострочення, починаючи з 41-го дня прострочення, з
урахуванням обмежень, встановлених законодавством;
- (для ануїтетної схеми погашення) при порушенні Позичальником строків внесення планових
платежів, зазначених у Графіку, Позичальник сплачує на користь Кредитодавця штраф у
розмірі 200 грн за кожний прострочений платіж, але не більше 2-х разів поспіль, та пеню в
розмірі 2,5% від суми простроченої заборгованості за кредитом за кожен день прострочення,
починаючи з 6-го дня з моменту нарахування 2-го поспіль штрафу, з урахуванням обмежень,
встановлених законодавством;
Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту, також може
в подальшому вплинути на кредитну історію, що призведе та ускладнить отримання
споживчого кредиту або отримання інших видів фінансових послуг у фінансових установах та
банках.
Фінансовій установі, під час укладання договору, забороняється вимагати від споживача
придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної
з нею особи, як обов’язкову умову для надання споживчого кредиту.
Споживач зобов’язаний прийняти усвідомлене рішення щодо отримання споживчого
кредиту на запропонованих Кредитодавцем умовах.
Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів.
Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів
про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами
дистанційних каналів комунікації, погоджених з Кредитодавцем.
Витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать
від обраного споживачем способу сплати та можуть різнитись.
Якщо споживач виявив бажання ініціювати продовження (лонгації, пролонгації) строку
погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку
кредитування/строку дії договору про споживчий кредит, то таке продовження здійснюється з
наступними змінами умов попередньо укладеного договору:
- у разі отримання Споживачем кредиту, при продовженні (лонгації, пролонгації) строку
кредиту на новий термін Споживачу буде нараховуватись процентна ставка 1,89 % в день на
початкову суму кредиту.

