
УМОВИ ПОСЛУГИ 

Cпоживчого кредиту «Універсальний»  з цільовим призначенням: комерційні кредити, 

на ведення селянських (фермерських) господарств, для ведення особистих селянських 

господарств; на придбання, будівництво, ремонт, реконструкцію та утеплення житла; 

кредити, надані придбання автотранспорту, придбання аудіо-, відео- побутової техніки 

та комп'ютерів, інші потреби; споживі кредити на лікування. 

 

1. Максимальна сума/ліміт кредиту, гривень. 

Суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального 

розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення 

до максимального). 

Мінімальний розмір кредиту – 6501.00 грн. 

Максимального розмір кредиту –100 000.00грн.  
 

2. Строк кредитування, днів/місяців/років. 

від 1 до 36 місяців;  
 

3. Процентна ставка:   

Комерційні кредити, кредити, надані на ведення селянських (фермерських) 

господарств, кредити, надані на ведення особистих селянських господарств – 54 % 

річних. 

Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт, реконструкцію та утеплення 

житла, кредити, надані придбання автотранспорту, придбання аудіо-, відео- побутової 

техніки та комп'ютерів, інші потреби – 60% річних. 

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи 

термін їх дії. 

Знижки процентної ставки : 
Зниження процентної ставки застосовується для цільового призначення споживчого 

кредиту на лікування і становить – 48% річних.  
 

4. Реальна річна процентна ставка, відсотків річних. 

Мінімальний розмір кредиту – 6501 грн., строк кредиту 12 місяців, реальна 

процентна ставка 79,6 % річних (річна 60%) 

Максимальний розмір кредиту – 100 000 грн. строк кредиту 36 місяці реальна 

процентна ставка 79,6 % річних (річна 60%) 

Мінімальний розмір кредиту – 6501 грн., строк кредиту 12 місяців, реальна 

процентна ставка 69,6 % річних (річна 54%) 

Максимальний розмір кредиту – 100 000 грн. строк кредиту 36 місяці реальна 

процентна ставка 69,6 % річних (річна 54%) 

Мінімальний розмір кредиту на лікування – 6501 грн., строк кредиту 12 місяців, 

реальна процентна ставка 60,1 % річних (річна 48%) 

Максимальний розмір кредиту на лікування – 100 000  грн. строк кредиту 24 місяці 

реальна процентна ставка 60,1 % річних (річна 48%) 
 

5. Наявність, перелік і вартість супровідних послуг КС, кредитних 

посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з 

урахуванням вимог законодавства України. 

1) Вартість супровідних послуг КС та послуг третіх осіб  - відсутня.  


