Фінансові проблеми та непередбачені витрати виникають у непідходящий момент: зламалася
побутова техніка, магазини оголосили про вигідні акції а до зарплати ще чекати два тижні.
Традиційний спосіб вирішення негараздів з грошима – споживчий кредит у банку. Це добре рішення,
коли потрібна велика сума. Проте у банках суворі умови кредитування та високі вимоги до
позичальника. До того ж вони не видають маленькі суми. Якщо потрібна невелика позика, то краще
звернутися до ТОВ «Фінансова компанія» Європошта». Наша компанія висуває мінімальні вимоги до
позичальників. Для отримання позики Вам треба надати тільки паспорт і код.
Фінансова компанія «Європошта» видає позики без бюрократичної тяганини та застави. Ми не
вимагаємо поруку та довідку про доходи. Ви можете оформити позику у наших відділеннях, які є у всіх
обласних центрах та великих містах. На оформлення позики піде приблизно 20 хвилин.
Умови кредитування:
Програма кредитування: «Йдемо до весни»
- Ставка: 0.99% в день (Розмір відсотків за користування кредитом, выдсотки нараховуються
щоденно на фактичну суму заборгованості) APR – 361,35 %. Ніяких додаткових комісій та платежів за
користування кредитом Компанія не стягує.
- Сума: 1000 - 10000 грн.
- Період кредитування: 1 - 14 днів
- Комісія: не нараховується
- Страховка: відсутня
- Погашення: в кінці терміну
- Пеня: нараховується 0,1% в день на фактичну суму заборгованості в разі прострочення терміну
кредиту
Приклад:
Сума кредиту: 1000грн
Термін кредиту: 14 днів
Платіж: 1138,60 грн.
Переплата: 138,60 грн.
Умови надання кредиту:
За строком:
Позика (в тому числі на умовах фінансового кредиту) до 14 днів.
За цільовим призначенням:
- споживчі цілі, у тому числі:
- інші потреби.
За порядком видачі (типом кредиту)
- кредит видається однією сумою.
За типом процентної ставки:
фіксована

За видами забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами:
неустойка (пеня);
- інші види забезпечення не заборонені законодавством.
За способом надання кредиту:
- безготівковим шляхом
готівковим шляхом

Вимоги до позичальника:




Тільки паспорт і код
Вік від 21 до 71 року
Стабільне джерело доходу

Як отримати кредит
Ви відвідуєте наше відділення, або телефонуєте +38(066) 068 62 21, +38(098) 550-28-63

Ви навідуєтеся у зручне для Вас відділення із паспортом та ідентифікаційним кодом
На протязі 20 хвилин отримуєте кредит готівкою
Як погасити кредит:
У будь-який зручний для Вас спосіб:
1.
В мережі наших відділень
2.
В касі будь-якого банку України, вказавши наші повні реквізити при оплаті. Також через інтернетбанкінг Вашого банку або через будь-який банк, в якому у Вас відкрито банківський рахунок. Вам
потрібно лише внести гроші на свій банківський поточний рахунок і здійснити переказ на рахунок
фінансової компанії за нижче вказаними банківськими реквізитами:
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«ЄВРОПОШТА»
ЄДРПОУ: 40214866
Р/р: UA883808050000000000265002755
банк: АТ «Райффайзенбанк Аваль» у м.Києві МФО: 380805

Не забудьте вказати в призначенні платежу Ваш ІПН, № договору.
При оплаті через банк можлива комісія банку за здійснення переказу.

