Овердрафт
Овердрафт - короткостроковий кредит для покриття тимчасового браку оборотних коштів на поточному рахунку,
який надається платоспроможному клієнтові Банку шляхом оплати його розрахункових документів з поточного
рахунку понад фактичного (кредитового) залишку на ньому в межах заздалегідь обумовленої суми (ліміту
овердрафту).
Види овердрафту:


забезпечений заставою/іпотекою

Коротка характеристика:

Кредит надається в національній валюті

Цільове призначення: фінансування поточної діяльності

Термін кредитування: від 1 місяця до 1 року

Надання кредиту здійснюється шляхом оплати платіжних документів понад залишок на поточному рахунку
клієнта в межах затвердженого ліміту овердрафтного кредитування

Ліміт овердрафту встановлюється для кожного позичальника індивідуально залежно від обсягу
середньомісячних «чистих» надходжень на поточний рахунок позичальника за три останніх повних календарних
місяця, а також від загального фінансового стану, наявності та ліквідності застави і може складати:
- для овердрафтів під заставу майнових прав на депозит в Банку до 85% від суми вкладу;
- для овердрафтів із забезпеченням - до 50% від об'єму середньомісячних «чистих» надходжень;
- для бланкових овердрафтів - до 30% від обсягу середньомісячних чистих надходжень (макс. ліміт до 500 тис грн).
Відсоткові ставки:



Фіксована – від 23% річних в національній валюті;
Диференційована, залежно від терміну наявності дебетового сальдо на рахунку овердрафту.

Комісії:

за оформлення договору овердрафту - 1,0% від суми (ліміту) кредиту, мінімальна сума - 1 500 грн;

за оформлення договору овердрафту під заставу майнових прав на депозит в Банку - 0,1% від суми (ліміту)
кредиту, мінімальна сума - 1 000 грн;

за управління лімітом за договором овердрафту (за бланковими кредитами) - 0,01% від суми діючого ліміту
овердрафту;

за оформлення договору застави - 0,3% від вартості об`єктів застави, мінімальна сума - 1 500 грн.
Переваги продукту:

можливість забезпечення безперервного проходження платежів в умовах тимчасового браку коштів на
поточному рахунку;

можливість для клієнта знизити вартість кредитного обслуговування за рахунок того, що всі кошти, які
надходять на поточний рахунок, автоматично спрямовуються на погашення (зменшення) заборгованості за
овердрафтом, а проценти нараховуються тільки на дебетовий (від’ємний) залишок за поточним рахунком на кінець
робочого дня;

гнучкіший і привабливіший для клієнта підхід Банку до забезпечення за овердрафтом;

можливість отримання кредиту у будь-який період дії договору овердрафту без проведення додаткових
погоджувальних дій з Банком;

можливість збільшення ліміту овердрафту при зростанні оборотів по рахунках клієнту в Банку.

Фахівці кредитних відділів корпоративного бізнесу у відділеннях Банку готові надати Вам кваліфіковану
консультацію по питаннях збору пакету документів і порядку отримання кредиту.

