Додаток № 7 до Правил банківського обслуговування фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

Умови споживчого кредитування
Назва Кредитного продукту:
Умови

Старт

Великі
можливості

Пенсійний

Зарплатний

Нецільовий Споживчий кредит на загальні споживчі цілі

Незалежний
Цільовий Споживчий кредит на
погашення кредитної заборгованості в
Банку або іншому банку на території
України
гривня

Великі можливості ХL

Кредит на б/в автомобіль

Цільовий Споживчий кредит на купівлю
нерухомості та/або нового
автомобіля***

Цільовий Споживчий кредит на
купівлю б/в автомобіля****

1.

Форма кредитування та цільове призначення

2.

Валюта Споживчого кредиту

3.

Мінімальна сума Споживчого кредиту_грн.

2 000

20 000,01

2 000

2 000

2 000

20 000

10 000

4.

Максимальна сума Споживчого кредиту_грн.

20 000

100 000

20 000

100 000

100 000

200 000

100 000

5.
6.
7.
8.
9.

Строк кредитування
Процентна ставка_% річних
Щомісячна комісія_%
Одноразова комісія_%
Страхування
Мінімальний розмір власного платежу
(% від вартості товару та/або послуг,
що планується придбати за рахунок кредитних коштів)

22,99%
2%

20,99%
2%

12 міс., 18 міс., 24 міс., 36 міс.
18,99%
16,99%
2%
2%
не передбачено
Оформлення договору добровільного страхування

16,99%
1,95%
5%

18,99%
0,99%

10.

11.

Переваги та недоліки оформлення Споживчого кредиту

12.

Категорія клієнтів

13.

Вік Клієнта*

14.

Стаж роботи

15.

Додаткові вимоги до Клієнта**

48 міс.
18,99%
0,99%*****
не передбачено
не передбачено

не передбачено

50%

Основні переваги: Мінімальний пакет документів, швидке отримання рішення щодо надання Споживчого кредиту, жодних прихованих комісій та супутніх послуг, дострокове погашення без штрафних санкцій.
Основні недоліки: При погашенні заборгованості за Споживчим кредитом через каси інших банків, можливе стягнення комісії за переказ готівки в рахунок погашення заборгованості за кредитом згідно до тарифів
інших банків. Споживчий кредит надається на умовах платності, тому клієнт сплачує за Споживчим кредитом Проценти, Одноразову комісію, Щомісячну комісію та інші платежі відповідно до умов Договору.
Клієнти фізичні-особи - громадяни України, що отримають постійний дохід, достатній для погашення
заборгованості за Споживчим кредитом, за виключенням інвалідів 1-ї та 2-ї категорії, а також непрацюючих інвалідів 3-ї групи.
23 - 60 років
25 - 60 років
23 - 60 років
від 12 міс. для офіційно працевлаштованих клієнтів і від 24 міс. для фізичних осіб-підприємців (без обмежень для
від 3 міс.
від 6 міс.
без обмежень
від 3 міс.
клієнтів, що отримують пенсію за віком, або вислугою років)

не пердбачено

Клієнти - пенсіонери, що
отримують пенсію за віком,
або вислугою років, або
працючі пенсіонери - інваліди
3-ї групи.

Клієнти, що отримують
заробітну плату на
картковий рахунок,
оформлений в Банку

не пердбачено

* Граничний вік клієнта не повинен перевищувати 64 повних років на момент закінчення строку дії Договору про оформлення Споживчого кредиту.
** Мінімальний обов'язковий пакет документів Клієнта, що подається для розгляду заявки на оформлення споживчого кредиту: 1) Заява-Анкета (на отримання Споживчого кредиту), 2) Паспорт громадянина України, 3) Реєстраційний номер облікової картки платника податків, 4) Пенсійне
посвідчення (для клієнтів – пенсіонерів), 5) Довідка про доходи за останні 6 міс., або виписка по картковому рахунку в Банку, що відкритий в рамках зарплатного проекту підприємства в Банку, за останні 3 міс. (якщо сума кредиту перевищує 20 тис. грн.), 6) Кредитний договір та/або довідка з банку
про стан заборгованості за кредитом, що обслуговується протягом 3 календарних місяців, і який планується погасити за рахунок Споживчого кредиту (у випадку оформлення споживчого кредиту з цільовим призначенням на погашення діючого кредиту в Банку та/або іншого банку на території
України), 7) Рахунок-фактура на товар/послугу, що планується придбати за рахунок Споживчого кредиту (у випадку оформлення споживчого кредиту з цільовим призначенням на купівлю нового автомобіль або нерухомості). Банк залишає за собою право в процесі розгляду Заяви-Анкети (на
отримання Споживчого кредиту) на свій розсуд запросити будь-які додаткові документи для підтвердження ділової репутації та фінансового стану Клієнта.
*** Частина кредитних коштів на загальні споживчі цілі перераховується на рахунок фізичної особи - продавця або юридичної особи - продавця, а у випадку оформлення споживчого кредиту для купівлі нерухомості у фізичної особи, частина кредитних коштів на загальні споживчі цілі
перераховуються виключно на поточний рахунок такої фізичної особи - продавця, що відкритий в Банку.
**** Частина кредитних коштів на загальні споживчі цілі видається Клієнтові готівкою в касі Банку або зараховується на Картковий рахунок Клієнта в Банку. Клієнт зобов'язаний підтвердити цільове використання частини споживчого кредиту на загальні споживчі цілі шляхом надання у відділення
Банку, де було оформлено такий Споживчий кредит, Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який було придбано за рахунок кредитних коштів не пізніше 14 числа місяця, наступного за місяцем оформлення Споживчого кредиту.
***** У випадку порушення умов договору, стосовно підтвердження цільового використання кредитних коштів шляхом надання у відділення Банку Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який було придбано за рахунок кредитних коштів до 14 числа місяця, наступного за місяцем
оформлення Споживчого кредиту, щомісячна комісія збільшується на 1,5% з наступного робочого дня.

