1. Інформація та контактні дані кредитодавця особи, яка надає фінансові послуги (Лізингодавця)
Найменування особи, яка надає фінансові послуги

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", далі - Лізингодавець

Місцезнаходження особи, яка надає фінансові
послуги

49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект
Праці, будинок 2 Т

Інформацію щодо включення фінансової установи до
відповідного державного реєстру фінансових установ
або Державного реєстру банків;

Ліцензія НАЦКОМФІНПОСЛУГ №1672 від 16.05.2017 р.

Інформацію щодо наявності в особи, яка надає
фінансові послуги, права на надання відповідної
фінансової послуги;

Лізингодавця включено до Реєстру осіб, які не є
фінансовими установами, але мають право надавати
окремі фінансові послуги

Номер контактного телефону

0 800 200 400 (безкоштовно в межах України);
+380922174527

Адреса електронної пошти

planetavto.ua@gmail.com

Адреса веб-сайту

https://planetavto.ua/

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів
фінансових послуг

49000, м. Дніпро, пр. Праці 2Т, а/с 311

Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає
фінансові послуги

ідентифікаційний код 34410930,
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
про проведення державної реєстрації юридичної особи:
Дата запису: 14.06.2006
Номер запису: 1 224 102 0000 027318

Контактна інформація органу, який здійснює
державне регулювання щодо діяльності особи, яка
надає фінансові послуги

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3
Тел.: +38 (044) 234-39-46
Email: office@nfp.gov.ua

2. Основні умови надання фінансовою послуги
Тип фінансової послуги

фінансовий лізинг

загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які
повинен сплатити клієнт, включно з податками, або
якщо конкретний розмір не може бути визначений порядок визначення таких витрат

174000 грн.
Розраховано, виходячи з вартості предмета лізингу
100000 грн., авансового платежу - 30000 грн., строку
лізингу 60 міс, розміру щомісячного платежу 2900 грн.

наявність у клієнта права на відмову від договору про
надання фінансових послуг
строк, протягом якого клієнтом може бути
використано право на відмову від договору, а також
інші умови використання права на відмову від
договору
мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

договір може бути розірваний за ініціативою
Лізингоодержувача до дати підписання
Лізингоодержувачем Специфікації та Акта
приймання-передачі.

5 років

наявність у клієнта права розірвати чи припинити
договір, права дострокового виконання договору, а
також наслідки таких дій.

Клієнт
має право на дострокове погашення
заборгованості
шляхом
перерахування
суми,
достатньої для погашення усієї простроченої та
поточної заборгованості (черговість погашення якої
визначена Договором), а також вартості Предмета
лізинга, яка залишилась невиплаченою на дату
дострокового
погашення.
При
цьому,
термін
користування Лізингоодержувачем Предмета лізингу на
дату дострокового погашення заборгованості не може
бути менше ніж один рік, починаючи з дати підписання
Сторонами Акту прийому - передачі.

порядок внесення змін та доповнень до договору

Договір може бути змінений за ініціативою Лізингодавця
шляхом розміщення (публікації) змін до Договору на:
Лізингодавця
офіційному
веб-сайті
http://www.planetavto.com.ua (постійно доступний для
ознайомлення).
Про зміни у Договір Лізингодавець направляє
Лізингоодержувачу СМС-повідомлення. Зміни в Договір
є чинними з моменту їх розміщення на офіційному
веб-сайті Лізингодавця.

неможливість збільшення фіксованої процентної
ставки за договором без письмової згоди

Зміни в Договір в частині розміру процентної ставки,
розміру щомісячного платежу, а також інших істотних
умов Договору, здійснюється Сторонами за згодою
Сторін шляхом підписання додаткових угод

можливість та порядок позасудового розгляду скарг
споживачів фінансових послуг

У відповідності до статті 21 Закону України “Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг” Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, здійснює позасудовий розгляд скарг споживачів
фінансових послуг

наявність гарантійних фондів чи компенсаційних
схем,
що
застосовуються
відповідно
до
законодавства

відсутні

