Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНТЕЧ ЛАБ”
надає наступну інформацію стосовно своєї діяльності (станом на 02.08.2018 р.):
Внутрішні правила надання Правила надання коштів у позику, в тому числі і на
фінансових послуг
умовах фінансового кредиту (нова редакція, дата
набрання чинності – 19.03.2018 р.).
Режим робочого часу

Робочі дні: понеділок – неділя
Вихідні дні: без вихідних
Час роботи: з 9:00 до 21:00
Перерва: без перерви
Особистий
прийом
громадян
ведеться
за
місцезнаходженням ТОВ "ФІНТЕЧ ЛАБ" в робочий час.
Телефон служби підтримки: 0 800 30 12 12

Інформація, визначена ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг"
Умови надання додаткових Додаткові фінансові послуги не надаються.
фінансових послуг та їх
вартість
Порядок сплати податків і Податки і збори за рахунок фізичної особи в результаті
зборів за рахунок фізичної отримання фінансової послуги не сплачуються.
особи
в
результаті
отримання
фінансової
послуги
Правові наслідки та порядок
здійснення розрахунків з
фізичною особою внаслідок
дострокового припинення
надання фінансової послуги

Внаслідок дострокового припинення надання фінансової
послуги, розрахунки між сторонами проводяться на
умовах, визначених договором між ТОВ "ФІНТЕЧ ЛАБ" та
такою фізичною особою.

Механізм
захисту Споживач фінансової послуги може звернутися за
фінансовою установою прав захистом своїх прав до відповідної організації у
споживачів
та
порядок встановленому законом порядку.
урегулювання
спірних
питань, що виникають у
процесі надання фінансової
послуги
Реквізити
органу,
який
здійснює
державне
регулювання
ринків
фінансових послуг (адреса,
номер телефону тощо), а
також реквізити органів з
питань
захисту
прав
споживачів

Національна
комісія,
що
здійснює
державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
місцезнаходження: 01001, Київ, вулиця Б. Грінченка, 3,
+38 044 234 39 46.
Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів
та
захисту
прав
споживачів,
місцезнаходження: 01001, Київ, вулиця Б. Грінченка, 1,
+38 044 279 12 70

Розмір
винагороди Фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими
фінансової установи у разі, установами, не пропонуються.
коли
вона
пропонує
фінансові
послуги,
що
надаються
іншими
фінансовими установами
Ціни/тарифи
послуг

фінансових Тарифи на надання грошових коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту
Товариство надає короткострокові кредити на строк
користування до 27 календарних днів.
Мінімальна сума кредиту
максимальна – 14 950,00 грн.

становить

500,00

грн.,

За видачу кредиту позичальник сплачує комісію у
розмірі 5,5% від суми кредиту.
Відсоткова ставка становить 1,8% та нараховується на
суму кредиту за кожен день. Річна відсоткова ставка
становить 657%.
Позичальник має можливість подовжити строк
користування кредитом на наступних умовах:
За подовження строку на 7 календарних днів
сплачується комісія за таке подовження у розмірі 12%
від суми кредиту.
За подовження строку на 15 календарних днів
сплачується комісія за таке подовження у розмірі 20%
від суми кредиту.
За подовження строку на 30 календарних днів
сплачується комісія за таке подовження у розмірі 30%
від суми кредиту.
Кредити надаються без застави.
За прострочення виконання зобов'язань щодо
повернення кредиту, Позичальнику на суму кредиту
нараховується підвищена відсоткова ставка у розмірі 3%
за кожен день прострочення.
Інших обов'язкових платежів і витрат кредитним
договором не передбачено.
Кредити можуть надаватись позичальникам на акційних
умовах за зниженою відсотковою ставкою. Розмір такої
ставки визначається окремо.

