ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙМ
КЕПІТЕЛ» (далі за текстом – Товариство) на виконання вимог Постанови
Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 05.10.2021 № 100, якою
затверджено «Положення про інформаційне забезпечення фінансовими
установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування»
розміщує ПОПЕРЕДЖЕННЯ про:
1) можливі наслідки для Споживача
- в разі користування споживчим кредитом:
Споживач зобов’язаний повернути виданий йому Кредит та проценти за
користування Кредитом відповідно до умов укладеного Кредитного договору.
Повернення Кредиту та сплата процентів за користування Кредитом
здійснюється відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною
Кредитного договору, розміщується в Особистому кабінеті (у разі наявності) та
надається Споживачу разом з Кредитним договором.
Проценти за користування Кредитом нараховуються за кожен день
користування Кредитом протягом фактичного строку користування Кредитом,
при цьому в день надання Кредиту проценти на суму Кредиту не
нараховуються.
Розмір процентів та порядок їх сплати за Кредитним договором
визначаються в Кредитному договорі залежно від кредитного ризику, попиту і
пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування, розміру
облікової ставки Національного банку України та інших факторів.
При цьому проценти за користування Кредитом нараховуються у процентах
від суми непогашеного Кредиту за Кредитним договором з застосуванням
відповідних ставок, зазначених у Кредитному договорі, в залежності від
фактичної кількості днів користування Кредитом за Кредитним договором.
Датою виконання зобов’язань за Договором вважається дата зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця або внесення готівки до
каси Кредитодавця, або сплата через Особистий кабінет, шляхом
безготівкового перерахування грошових коштів.
У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання
за Кредитним договором, зарахування/погашення Заборгованості за
Кредитним договором здійснюється в черговості, що встановлена чинним
законодавством України та виходячи з обраних Споживачем умов
кредитування.
- у разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий
кредит, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а
також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які

застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов'язання за договором
про споживчий кредит
У випадку порушення Споживачем своїх зобов’язань щодо погашення суми
Кредиту та/або процентів за користування Кредитом Споживач несе
відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами
Кредитного договору.
Непогашена у встановлений Кредитним договором строк сума Кредиту,
проценти за користування ним, неустойка, складають заборгованість за
Кредитним договором.
Споживач, з метою недопущення настання негативних наслідків,
зобов'язаний сплатити заборгованість по Кредитному договору не пізніше
строку платежу, встановленого у Кредитному договорі.
Сукупна сума неустойки (штраф) та інших платежів, що підлягають сплаті
Споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору
про споживчий Кредит, загальний розмір Кредиту за яким не перевищує
розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру
подвійної суми Кредиту, одержаної Споживачем за таким договором, і не може
бути збільшена за домовленістю сторін.
Так, у випадку порушення Споживачем своїх зобов’язань щодо погашення
суми Кредиту та/або процентів за користування Кредитом, Кредитодавець має
право одноразово нарахувати Споживачу неустойку (Штраф) в сумі, що
дорівнює подвійній сумі Кредиту отриманого Споживачем за Кредитним
договором, загальний розмір Кредиту за яким не перевищує розміру однієї
мінімальної заробітної плати, враховуючи при цьому обмеження, визначені
чинним законодавством України.
Сукупна сума неустойки (штраф), нарахована за порушення зобов’язань
Споживачем на підставі договору про споживчий Кредит, загальний розмір
Кредиту за яким перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, не може
перевищувати половини суми, одержаної Споживачем за таким договором, і не
може бути збільшена за домовленістю сторін.
Застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення Споживачем
зобов’язання за Кредитним договором, за яким було надано споживчий кредит,
заборонено.
Товариство має право укладати договори про відступлення права вимоги за
Кредитним договором або договори факторингу з будь-якою третьою особою
без згоди Споживача.
Для здійснення взаємодії зі Споживачем Товариство, новий кредитор,
колекторська компанія можуть здійснювати обробку виключно персональних

даних Споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя,
майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена
Кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, обов’язок з
обробки яких покладений на них законом, а також персональних даних, що
містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні
простроченої заборгованості.
2) порушення зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може
вплинути на кредитну історію Споживача та ускладнити отримання
споживчого кредиту надалі, оскільки Товариство має право вносити
інформацію, яка згідно із Законом України «Про організацію формування та
обігу кредитних історій» входить до складу Кредитної історії, до будь-якого або
до всіх Бюро Кредитних історій, включених до Єдиного реєстру бюро кредитних
історій, що вплине на формування негативної кредитної історії та яка може
враховуватись під час прийняття рішень щодо надання споживчого кредиту в
майбутньому;
3) Товариством не вимагається від Споживача придбання будь-яких
товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним
особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.
Товариство не пропонує Споживачам фінансові послуги, що надаються
іншими фінансовими установами. Надання коштів у Кредит не передбачає
надання Товариством додаткових фінансових послуг Споживачам, у зв’язку з
чим під час укладення Кредитного договору відсутні тарифи та комісії за
надання фінансової послуги, а також супровідних послуг . Супровідні послуги
третіх осіб відсутні.
Споживач не зобов’язаний укладати договори щодо надання супровідних
послуг третіх осіб або вносити додаткові платежі (за послуги страховика,
оцінювача, депозитарія, нотаріуса тощо), що не зазначені у Кредитному
договорі, та не несе відповідальності за їх несплату.
4) для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого
кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути
альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
5) Товариство не має права в односторонньому порядку вносити зміни до
укладеного зі Споживачем Кредитного договору, оскрім як за взаємною згодою
сторін, якщо інше не встановлено умовами укладеного Кредитного договору
та/або вимогами чинного законодавства України.
Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів
засобами дистанційних каналів комунікації.
6) можливі витрати на сплату Споживачем платежів за користування
споживчим кредитом залежать від обраного Споживачем способу сплати.

У разі обрання способу оплати іншого ніж оплата в сервісах, доступних в
Особистому кабінеті Споживача шляхом безготівкового перерахування
грошових коштів, на поточний рахунок Кредитодавця або внесення готівки до
каси Кредитодавця, можливі додаткові витрати на сплату Споживачем
платежів за користування споживчим кредитом, які залежитимуть від обраного
Споживачем каналу та способу сплати. Вартість таких додаткових витрат
встановлюється незалежно від Товариства банками та фінансовими сервісами
з прийому платежів, послугами яких виключно на власний розсуд
користуватиметься Споживач.
У випадку, якщо при погашенні суми Кредиту та/або процентів за
користування Кредитом Споживач самостійно обрав послуги фінансового
посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, Споживач несе
відповідні ризики та самостійно сплачує за такі послуги у відповідності з
тарифами останнього.
7) у разі якщо Споживачем ініційовано продовження строку користування
Кредитом та відповідно зміну Дати повного повернення Кредиту, Товариством
у Кредитному договорі зазначається відповідне застереження для Споживача з
інформацією, що продовження строку користування Кредитом відбувається без
змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для
Споживача, разом із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що
підлягають зміні.

