Опис кредитних програм(від 22.11.2018р):
Цільове призначення кредитів

% переплати в
місяць
при погашенні
рівними частинами

Кредити під заставу майна:
Комерційні

1,87-2,33 1

Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств

1,87-2,33 2

Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств

1,87-2,33 2

Кредити, наданні на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла

1,87-2,33 3

Споживчі кредити: придбання автотранспорту

1,87-2,17 4

Кредити без застави:
Споживчі кредити: інші потреби (під поруку) сумми від 1000-50000 грн

1,76-3,22 5

Споживчі кредити: інші потреби (без поруки) сумми від 1000-10000 грн

2,33-3,75 6

Переваги кредитних продуктів та інша інформація:
 можливість реалізувати кілька інвестиційних проектів в рамках однієї кредитної програми
 можливість дострокового погашення кредиту або його частини здійснюється без штрафних
санкцій;
 оперативне отримання кредитного рішення;
 відсутність прихованих комісій або ж комісії за зняття готівки або при погашенні у кассі;
 відкриття кредитної лінії (Дана програма максимально зручна для осіб, що займаються
бізнесом. Договір кредитної лінії передбачає відкриття ліміту кредитування, в рамках якого
позичальник може користуватися кредитом на отримання необхідної для нього суми
(максимум встановленого ліміту). І найголовніше те, що відсотки нараховуються тільки на ту
суму, яка в цей момент знаходиться в користуванні у позичальника, а не на всю суму кредиту.
Позичальник у міру потреби бере в межах встановленого ліміту в кредит грошові кошти в
сумах, фактично йому необхідних і виплачує відсотки з фактично отриманого кредиту.) ;
 виплата спершу одних відсотків і виплатою тіла кредиту по отриманню прибутку;
 Довідка про закриття кредиту надається безкоштовно
 Штрафні санкції застосовуються тільки в кредитах без застави та поручителів, після 10 днів
прострочення стягується штраф у розмірі 5% від суми кредиту, і включається пеня в розмірі
подвійної процентної ставки НБУ за кожен день прострочення, в інших кредитних програмах
штрафи відсутні.
 Схеми погашення кредиту:
- кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії
кредитного договору; ї
- кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми
кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів
користування кредитом; При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок
заборгованості за кредитом.
- кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким
передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж
включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому,
питома вага процентів з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту
зростає.
- Кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту, в розмірі погодженим сторонами
згідно графіку розрахунків та сплатою залишку основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного
договору.

- Кредит з періодичною сплатою процентів та через «n» місяців («n» місяців — це визначена кількість
місяців, яка погоджена сторонами та виражена в графіку розрахунків) з періодичною сплатою
процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова)
сума платежу протягом всього терміну дії договору. В період періодичної сплати процентів
нарахування та сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом. Нарахування та
сплата процентів і основної суми кредиту «рівними долями» включає, як проценти, нараховані за
користування кредитом, так і частину кредиту.
 Механізм сплати — готівка, безготівковий розрахунок.
 Оцінка платоспроможності позичальника включає в себе аналіз: – документів, перелік яких,
встановлений для отримання кредиту;
 Види забезпечення кредитів: 1. застава (в тому числі застава майнових прав); 2. порука;
3. іпотека; 4. неустойка (штраф, пеня); 5. інші види забезпечення не заборонені
законодавством
1. Річний % 39-48 ; 2. Річний % 42-46; 3. Річний % 39-48 ; 4. Річний % 39-45; 5. Річний % 37-65; 6.Річний % 75%

Умови кредитування:
Строк кредитування

Сума кредитів

Забезпечення

Без застави (під поруку)

До 24 місяців

1000 — 50 000 грн

Поручителі

Без застави (без поруки)

До 18 місяців

1000 — 10 000 грн

Довідка про доходи

Під заставу

До 60 місяців

1000 — до суми
необхідної кліенту

Нерухоме, рухоме
майно

