Кредит
Кредит передбачає одноразове надання кредитних коштів для оплати конкретного товару
(послуги). При цьому погашення заборгованості по кредиту може здійснюватися як в кінці
терміну користування кредитом, так і згідно встановленого графіка погашення.
Надання кредиту здійснюється Банком на підставі аналізу фінансового стану клієнта, технікоекономічного обґрунтування використання і повернення кредиту, а також оцінки заставного
майна. Працівники Банку розробляють оптимальний графік погашення кредиту і схему його
використання, враховуючи грошові потоки клієнта і вплив зовнішніх і внутрішніх чинників.
Кредит надається в національній та іноземній валютах.
Цільове призначення і терміни кредитування:
 Короткострокові кредити (до 1 року) – надаються для фінансування короткострокових
потреб, які виникають у позичальника.
Віддається перевага наступним видам забезпечення кредиту:
 фінансові активи позичальника або поручителя (застава майнових прав на грошові
депозити);
 нерухоме або рухоме майно позичальника або поручителя (застава цілісних майнових
комплексів, будівель, споруд, квартир, устаткування, транспортних засобів, товарів в
обороті);

майнові права по контрактах позичальника або поручителя (на отримання грошової
виручки або товару);
 гарантії банків.
Відсоткові ставки:
 від 21% в гривні залежно від терміну кредитування;
 від 12% у ВКВ залежно від терміну кредитування.
Відсоткові ставки за кредитами є індикативними та встановлюються Уповноваженим органом
Банку залежно від фінансового стану позичальника, терміну кредитування, коливання
відсоткових ставок на міжбанківському ринку та ін.
Комісії при видачі кредиту:
 за оформлення кредитного договору в розмірі від 0,6% до 0,8% від суми (ліміту) кредиту;
 за оформлення договору застави - від 0,3% від вартості об'єктів застави.
Погашення відсотків по кредиту здійснюється щомісячно за
фактичну кількість днів користування кредитними коштами.
Переваги продукту:
 за розміром комісій кредит дешевший за кредитну лінію;
 щомісячні комісії, штрафи за дострокове розірвання – відсутні;
 кредит є доцільнішою формою кредитування в тих випадках, коли планується постійна
заборгованість по кредиту впродовж всього терміну кредитування;
 можливість прийняття як забезпечення майна, що придбається за кредитні кошти;
 можливість встановлення індивідуального графіку погашення основної суми кредиту.
Фахівці кредитних відділів корпоративного бізнесу у відділеннях Банку готові надати Вам кваліфіковану
консультацію по питаннях збору пакету документів і порядку отримання кредиту.

