Програма
реструктуризації
заборгованності

кредитної

Програма реструктуризації може застосовуватись для всіх видів кредитів в іноземній валюті, забезпечених
заставою, якщо предметом застави є рухоме та/або нерухоме майно.

Програма реструктуризації/зміни валюти зобов’язання
за кредитами фізичних осіб в іноземній валюті

Формами реструктуризації в рамках цієї програми можуть бути:
Зміна графіку погашення як основного боргу, так і процентів/комісій (в тому числі «кредитні
канікули»).
Суть програми полягає в наданні позичальнику певного періоду відстрочки по погашенню
зобов’язань за основним боргом по кредиту без перенесення кінцевої дати погашення
кредиту. Після закінчення періоду відстрочення погашення основного боргу відновляється, а
розмір щомісячних платежів за основним боргом розраховується як сума залишку основного
боргу на кінцеву дату періоду відстрочення поділена на кількість місяців, що залишились до
кінця строку дії кредитного договору.
При цьому не використовувати (не укладати) додаткові угоди до договорів застави (іпотеки).
Кредитні канікули надаються на суму кредиту, строк сплати якої ще не настав.
Переведення кредиту в мультивалютну кредитну лінію. Зміна валюти зобов’язання
здійснюється шляхом укладання додаткових угод до кредитного договору (та/або договору
застави/страхування), згідно з якими, кредит переводиться в мультивалютну кредитну лінію з
наданням гривневого траншу в рамках цієї кредитної лінії на погашення заборгованості в
іноземної валюті.
Пролонгація строку кредитного договору з метою зниження розміру щомісячного платежу.
Суть програми полягає в перенесенні остаточної дати погашення кредиту на новий строк.
При цьому здійснюється перерахунок розміру платежу за основним боргом, який
розраховується як сума залишку основного боргу на дату здійснення реструктуризації
поділена на кількість місяців, що залишились до кінця строку дії кредитного договору.
Формою зміни валюти в рамках цієї програми є зміна валюти виконання зобов’язання за
кредитами, наданими в іноземній валюті, на національну валюту.
Програма передбачає можливість застосування кожної форми реструктуризації/зміни валюти
зобов’язання окремо та їх комбінацію.
Умови реструктуризації/зміни валюти зобов’язання:
щомісячний платіж за кредитом може бути зменшеним не більше ніж на 50%;
кредитні канікули надаються на строк не більше ніж 12 місяців;
у разі зміни валюти зобов’язання відсоткова ставка встановлюється індивідуально;
реструктуризація/зміна валюти зобов’язання здійснюється без стягнення плати з
позичальника;
не стягуються нараховані та не сплачені позичальником на час прийняття рішення про
реструктуризацію/зміну валюти зобов’язання фінансові санкції (штрафи, пені, неустойки
тощо) за кредитною заборгованістю;
періодичність платежів за основним боргом та/або процентами/комісіями за ним –
встановлюється не рідше одного разу на місяць;
максимально можливий термін пролонгації - до 24 місяців включно;
не застосовуються для кредитів, які були надані в національній валюті, гірші умови
реструктуризації порівняно з умовами для кредитів, наданих в іноземній валюті.

Програма реструктуризації за кредитами фізичних осіб в національній валюті
Формами реструктуризації в рамках цієї програми можуть бути:
зміна графіку погашення як основного боргу, так і процентів/комісій (в тому числі «кредитні
канікули»);
пролонгація строку кредитного договору з метою зниження розміру щомісячного платежу.
Програма передбачає можливість застосування кожної форми реструктуризації окремо та їх комбінацію.
Умови реструктуризації
:
щомісячний платіж за кредитом може бути зменшеним не більше ніж на 50%;
кредитні канікули надаються на строк не більше ніж 12 місяців;
максимально можливий термін пролонгації - до 24 місяців включно;
реструктуризація здійснюється без стягнення плати з позичальника;
не стягуються нараховані та не сплачені позичальником на час прийняття рішення про
реструктуризацію фінансові санкції (штрафи, пені, неустойки тощо) за кредитною
заборгованістю;
періодичність платежів за основним боргом та/або процентами/комісіями за ним –
встановлюється не рідше одного разу на місяць.

