ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

Цим графіком встановлюються кількість платежів, їх розмір та періодичність внесення Позичальником з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
Види платежів за кредитом
платежі за додаткові та супутні послуги
сума кредиту за
договором/погашенн
я суми кредиту
5
1000

проценти за
користування
кредитом*
6
0

за обслуговування
кредитної
заборгованості

комісія за надання
кредиту

інші послуги
кредитодавця-1

-

Дата видачі кредиту/дата
платежу
2
09.05.2022

Кількість днів у
розрахунковому
періоді
3
-

Чиста сума
кредиту/сума
платежу за
розрахунковий
період, грн
4
-1000

7
0

8
0

9
0

10
0

Усього

06.09.2022

120

2824

1000

1824

0

0

0

0

№ з/п
1

кредитодавця

кредитного посередника (за наявності)
інша плата за
послуги кредитного
комісійний збір
посередника-1

Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача
Загальна вартість кредиту для споживача розраховується в грошовому виразі за такою формулою:
ЗВК = ЗРК + ЗВСК,
де ЗВК - загальна вартість кредиту;
ЗРК - загальний розмір кредиту, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;
ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи
проценти за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, пов'язані з наданням, обслуговуванням
і поверненням кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника (за
наявності) та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитодавця (під час зарахування коштів у рахунок
погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги
державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], які сплачуються споживачем згідно з вимогами законодавства України
та/або умовами договору про споживчий кредит (крім платежів, що згідно із законодавством України не включаються до загальних витрат за споживчим
кредитом).

Приклад
ЗВК=1000+1000*1,52%*120=2824 грн.
де 1000 - ЗРК
1824 грн. - ЗВСК

Розрахунок реальної річної % ставки
Реальна річна процентна ставка у відсотках річних розраховується з використанням функції ЧИСТВНДОХ (XIRR) програмного продукту Microsoft Excel за даними,
зазначеними в колонках 2 і 4 таблиці. При цьому ЧСК уноситься в рядок 1 таблиці зі знаком мінус.

третіх осіб

за розрахунковокасове
обслуговування

послуги нотаріуса

послуги оцінювача

послуги страховика

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

0

0

0

0

0

інші послуги третіх
Реальна річна
осіб-1
процентна ставка, %
16
17
0
0

2251,69%

Загальна вартість кредиту, грн
18
2824

