Умови кредитування фізичних осіб в Індустріалбанку на придбання нерухомості, на споживчі цілі
Найменування умов
Стандарт (на придбання
нерухомості на
вторинному ринку)

Стандарт (на споживчі
цілі під заставу
нерухомості)

"Зручний" під заставу
майнових прав на
строкові депозитні
вклади в національній
валюті

строк кредиту

до 20 років

до 7 років

до дати закінчення дії
депозитного вкладу, що
виступає заставою

"Зручний плюс" під
заставу майнових прав до дати закінчення дії
на строкові депозитні депозитного вкладу, що
вкладив національній виступає заставою
валюті

Кредит під заставу
строкових вкладів в
банківських металах

Кредит під заставу
строкових вкладів в
іноземній валюті

мінімальний перший
внесок

від 30%

% ставка річних

одноразова комісія
банку

мінімальна сума
кредиту

максимальна
сума кредиту

Примітки

від 18,5%

1% від суми наданого
кредиту,
але не менш 1000 грн. та
не більше 5000 грн.

-

2 000 000 грн.

Надається на придбання нерухомого майна
житлового призначення на вторинному ринку

-

до 70% від ринкової
вартості застави, не
більше 3 000 000 грн.

Надається під заставу нерухомого майна
житлового та/або нежитлового призначення.
Позичальнику забороняється використовувати
кредитні кошти на підприємницьку діяльність

80% від розміру депозиту,
що виступає заставою

Надається під заставу майнових прав на
строкові депозитні вклади фізичних осіб,
відкритих в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК". Валюта
кредиту повинна відповідати валюті строкового
депозитного вкладу, який виступає
забезпеченням.

-

від 20,5%

-

додатково+4% річних до
ставки за строковим
вкладом, який виступає
заставою, але не менш
ніж 24% річних, якщо з
дати укладання
депозитного договору
пройшло більше ніж 30
календарних днів

-

1% від суми наданого
кредиту,
але не менш 1000 грн. та
не більше 5000 грн.

-

додатково +1% до ставки
за депозитом,що виступає заставою

до 12 місяців

від 18%

до 5 років

в залежності від
процентної ставки за
розміщеним депозитом

1 000 грн.

1 000 000,00
дол.США
(або
еквівалент)

-

-

Надається під заставу майнових прав на
строкові депозитні вклади фізичних осіб,
відкритих в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК". Валюта
кредиту повинна відповідати валюті строкового
95% від розміру депозиту, депозитного вкладу, який виступає
що виступає заставою забезпеченням. Кредит оформлюється за умови
надання Позичальником заяви на отримання
кредиту не пізніше 30 денного терміну з моменту
оформлення депозитного вкладу, який виступає
забезпеченням в рамках даних умов

-

80% від суми
вкладу(вартості
банківського металу по
курсу НБУ на дату
проведення операції), що
виступає забезпеченням

-

80% від суми
вкладу(вартості
банківського металу по
курсу НБУ на дату
проведення операції), що
виступає забезпеченням

Дата закінчення дії кредитного договору має
бути не пізнішою, ніж за 3 банківських дні до
строку дати закінчення дії договору строкового
вкладу, майнові права за яким виступають
заставою. У разі, якщо вкладником є інша
фізична або юридична особа - майновий
поручитель, дата закінчення дії кредитного
договору повинна бути не пізнішою, ніж за 5
календарних днів до дати закінчення дії
договору строкового вкладу, майнові права за
яким виступають заставою

