
 

Додаткова інформації щодо отримання споживчого кредиту: 

1. 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 

надання коштів у позику, в тому 

числі і на умовах фінансового 

кредиту (споживчі 

кредити/мікро кредити), 

Клієнти – фізичні особи, 

громадяни України,  

резиденти віком від 18 до 65 

років 

2. істотні характеристики послуги з 

надання споживчого кредиту істотні 

характеристики послуги з надання 

споживчого кредиту 

Мікрокредит Додаток 1 

Споживчий кредит Додаток 2 

Кредитна лінія 

Кредитна лінія з РК 

3. умови отримання акційної та інших 

аналогічних за змістом пропозицій, 

уключаючи термін їх дії 

умови акцій та інших 

пропозицій розміщується у 

відповідному відділі на сайті 

https://kachay.com.ua/ а також за 

посиланням 

https://kachay.com.ua/dodatkova-

informacziya-pro-finansovi-

poslugy 

4. суму (ліміт), на яку (який) може 

бути наданий споживчий кредит (від 

мінімального розміру до 

максимального), строк користування 

нею (ним) (від 

мінімального значення до 

максимального) 

сума (ліміт)  

від 500 до 15 000 гривень, строк 

користування кредитом  

від 5 до 30 днів, в залежності 

від обраних умов кредитного 

продукту. 

По Кредитній лінії: сума (ліміт) 

від 500 до 5 000 гривень, строк 

користування кредитом 120 

днів 

5.  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 про наявність, перелік і 

вартість супровідних послуг 

фінансової установи, кредитних 

посередників та третіх осіб, 

уключаючи розмір платежу та базу 

супровідні послуги відсутні 

https://kachay.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/istotni_harakterystyky_mikrokredyt_dodatok_%E2%84%961_1-1.pdf
https://kachay.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/istotni_harakterystyky_spozhyvchyj_kredyt_bez_zastavy_dodatok_%E2%84%962.pdf
https://kachay.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/Informatsiya_pro_istotni_kharakterystyky_posluhy_z_nadannya_kredytnoyi_liniyi09.05.22_30.06.22.pdf
https://kachay.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/Informatsiya_pro_istotni_kharakterystyky_posluhy_z_nadannya_kredytnoyi_liniyi_z_RK_z30.06.22.pdf
https://kachay.com.ua/
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його розрахунку, з урахуванням 

вимог законодавства України 

6. гіперпосилання на вебсторінку 

фінансової 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 

https://kachay.com.ua/informacziy

a-pro-finansovu-ustanovu 

7. попередження про можливі наслідки 

згідно із законодавством України 

для споживачів у разі користування 

цією фінансовою послугою 

https://kachay.com.ua/wp-

content/uploads/2021/12/poperedz

hennya.pdf 

8.  калькулятор Розміщено на початковій 

сторінці https://kachay.com.ua/ 

9. гіперпосилання на сторінку 

офіційного Інтернет-представництва 

Національного банку, на якій 

розміщено Державний реєстр 

фінансових установ 

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

10. повідомлення з рекомендацією 

негайного інформування 

споживачем фінансової установи 

про несанкціонований доступ або 

зміну інформації 

споживача в системах дистанційного 

обслуговування фінансової установи 

В разі несанкціонованого 

доступу або зміну інформації 

споживача в системах 

дистанційного обслуговування 

фінансової установи, Споживач 

повинен звернутись до 

Товариства з описом проблеми 

яка виникла, шляхом 

направлення відповідного листа 

на електронну пошту 

info@kachay.com.ua , або 

направлення листа на адресу 

Товариства зазначену на сайті 

11. порядок і процедура захисту 

персональних даних споживачів 

(уключаючи витяги з них) 

https://kachay.com.ua/wp-

content/uploads/2021/12/polozhen

nya_shhodo_poryadku_obrobky_t

a_proczedury_zahystu_pers_dany

h_1.pdf 

12. відомості про можливість та умови 

дострокового розірвання договору 

про надання споживчого кредиту, а 

також спосіб такого розірвання 

Споживач має право достроково 

повернути кредит без будь-яких 

додаткових платежів, пов'язаних 

з достроковим погашенням. 

Споживач у разі дострокового 
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договору, строки та умови 

повернення коштів 

повернення кредиту сплачує 

кредитодавцю відсотки за 

користування кредитом і 

вартість усіх послуг, пов'язаних 

з обслуговуванням і 

погашенням кредиту за період 

фактичного користування 

кредитом. 

Споживач має право 

відмовитися від договору 

протягом 14 календарних днів у 

порядку та на умовах, 

визначених Законом України 

"Про споживче кредитування", 

та відповідно до умов 

Кредитних договорів.  

 


