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Кредити онлайн на карту в нових МФО у 2022
році
З минулого року кредитна сфера зазнала багато змін. З літа НБУ встановив максимальну процентну
ставку за онлайн позиками до 2% в день. Отримати новий кредит на карту без відмови можна зовсім не
кожному. Далі детально зупинимося на тому, в чому суть реформи, що відбулася, і кому пощастить
оформити нові кредити в 2022 році, що наступив.

Самі нові мікрозайми 2022: що змінилося?
У році, що наступив нові МФО 2022 без перевірок і відмов можливо буде оформити по меншій
процентній ставці. Держава турбується про те, що населення країни загрузло в боргах, тому потрібно
регулювати процентні ставки і суми штрафів за несвоєчасні виплати за позиками. Маловідомі та нові
МФО, що з’явилися до цих змін, повинні будуть скорегувати свою діяльність, знизити відсотки або
видавати мікропозики на довший термін.
Ось, що нові МФО 2022 року, що видають позики онлайн без відмови цілодобово,
збережуть колишнім:
Можна отримувати гроші через 5 хвилин на будь-які цілі.
Нові позичальники зможуть отримати не більше 5 або 10 тисяч гривень на перший раз.
Звичайний період повернення від декількох днів до одного місяця.
Виплатити борг можна достроково, або продовжити термін позики.
При несвоєчасному погашенні буде накладатися штраф.
Нові закони ще більш жорстко обмежують роботу колекторів. Суди все частіше задовольняють
клопотання позичальників, тому впливати на виплату боргу старими способами більше недоцільно. 2022
рік – це час, коли можна не турбуватися, навіть якщо виникла прострочення. Все, що потрібно – не
ховатися від маловідомої мікрофінансової організації, і охоче контактувати з її представниками. Тоді
буде вибрано краще рішення ситуації.

Кому видаватимуть нові мікрокредити
Однак, нововведення в порядку отримання грошей в борг неодмінно приведуть до змін вимог до осіб,
які отримують онлайн кредит на банківську картку терміново і без посередників. Вони будуть
видаватися тільки платоспроможним громадянам, які зможуть самостійно погасити заборгованість.
Особи, які не мають постійного заробітку, або з поганою кредитною історією, будуть піддаватися більш
ретельним перевіркам, і частіше отримувати відмову. Заявку на отримання мікро-позики все ще можна
подати онлайн. Цей варіант-найшвидший і зручний. Саме такий спосіб воліла третина всіх позичальників
минулого року.
Найновіші МФО, що видають позики без відмов залишать базові вимоги колишніми
клієнтам:
Вік від 18 до 70 років;
Українське громадянство, паспорт, ІНН;
Наявність стабільного доходу.
Стає очевидним, що отримати нову мікропозику швидко без перевірок і без відмов вийде не всім
клієнтам. Але застава, офіційне працевлаштування та поручителі – не стануть обов’язковою умовою
представників МФО.
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За новими правилами мікрофінансових організацій позичальники будуть перевірятися набагато
ретельніше. Крім надання паспортних даних в заявці, обов’язковою процедурою може стати і розмова
безпосередньо з представником МФО.
Стає ясно, що короткочасні онлайн позики цілодобово на карту будуть доступні тільки тим клієнтам,
які зможуть переконати мікрофінансову організацію в серйозності своїх намірів.

Як оформляти новий кредит в Україні
Велика частина українців вибирає отримання мікрокредитів на банківську карту, і навряд чи ця
тенденція зміниться найближчим часом. Але важливо зауважити, що кредитори можуть переводити
онлайн нові позики без карти через інтернет на рахунок в банку або електронний гаманець.
Для отримання потрібно:
Вибрати МФО з тих, що представлені у нас на сайті. Всі вони ліцензовані і надійні.
Натиснувши на кнопку «оформити кредит» і, заповнивши всі необхідні дані, подати онлайн заявку.
Вказати реквізити для переказу коштів.
Отримати відповідь за заявкою від представника компанії.
Не варто відмовлятися від спілкування, якщо представник МФО подзвонить вам або попросить додаткові
документи. Всі ці дії зіграють вам тільки на руку і допоможуть отримати миттєвий позику.

Які вимоги нові МФО 2022 року пред’являють до
позичальників?
Загальні вимоги нових МФО в 2022 році до позичальників не змінилися. Як і раніше, оформити
миттєву мікропозику можуть громадяни України з паспортом і пропискою, старше 18 і молодше 75 років,
які отримують стабільний дохід. Але, оскільки НБУ відрегулював ринок мікрофінансових послуг, МФО
змушені були знизити ставки і штрафні санкції. В результаті, щоб мінімізувати свої ризики, часто
кредитори пред’являють підвищені вимоги до ряду позичальників.

Яку суму вдасться отримати в нових МФО в 2022 році?
Як і раніше, в МФО можна звернутися із заявкою на суму від 500 до 20 000 гривень. Залежно від
досвіду кредитування, кредитного рейтингу та інших факторів, будуть узгоджені індивідуальні умови.

Як діють МФО в 2022 році з боржниками?
До настання дати погашення боргу, співробітник МФО обов’язково нагадає про необхідність оплати,
щоб захистити позичальника від прострочень. Якщо така трапилася, менеджери компанії зроблять все
можливе, щоб громадянину було комфортно виплачувати борг. Часи «диких» колекторів пішли в
минуле. Жодна поважаюча себе компанія не стане сьогодні ризикувати репутацією і співпрацювати з
сумнівними «вишибалами».

Як оформити мікропозику на сайті Vipcredit ?
Крок 1. Виберіть найкращу пропозицію
Подивіться список доступних компаній і їх умови кредитування, підберіть те, що Вам підходить.
Крок 2. Натисніть кнопку «Оформити» або «отримати».
Біля кожної компанії є кнопка, яка веде на сторінку, де можна подати заявку на позику.
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Крок 3. Дотримуйтесь інструкцій на сайті компанії.
Виберіть потрібну суму і термін, потім дотримуйтесь інструкції.
Рекомендуємо підписатись на Telegram канал https://t.me/bestcredit де постійно публікується
інформація щодо нових мікрофінансових організацій та акційних пропозицій з промокодами на знижку.
Також, на Фейсук є дуже відома група про щойно відкриті компаній з онлайн кредитування.
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