
Порівняння умов споживчого кредитування за діючими кредитними продуктами для фізичних осіб 

 

 

Параметри Простий Незалежний Для своїх Товарний Товарний акційний Найкраща картка 

Мета отримання 

кредиту 
на загальні споживчі цілі 

на погашення 

заборгованості1 

 

 

на загальні споживчі цілі, 

що надається діючим 

клієнтам Банку, які 

раніше обслуговували 

споживчі кредити Банку 

на купівлю товарів і 

послуг у визначених 

торговців 

на купівлю товарів і 

послуг у визначених 

торговців 

на загальні споживчі цілі 

Цільова група 

клієнтів (клієнти – 

фізичні особи, 

громадяни України, 

резиденти зазначеного 

віку) 

23-63 років 23-63 років 23-63 років 23-63 років 23-63 років 23-55 років 

Тип продукту споживчий кредит кредитна картка 

Сума/ліміт кредиту 

(мін. – макс.) 
10 000 – 200 000 10 000 – 200 000 10 000 – 200 000 2 000 – 50 000 2 000 – 50 000 1 000 – 250 000 

Строк кредиту (мін. – 

макс.) 
12-60 місяців 12-60 місяців 12-60 місяців 12-36 місяців 12-24 місяців 

12 місяців з можливістю 

пролонгації 

Річна процентна 

ставка 
0,01% 20,99% 20,99% 0,01% 0,01% 42,00% 

Одноразова комісія 0% 0% 0% 0% 10,00% 0% 

Щомісячна комісія 

до 50 тис. грн. включно - 

3,5% 

 

від 50 тис. грн. - 2,85% 

до 100 тис. грн. включно - 

1,99% 

 

від 100 тис. грн. - 1,5% 

 

на індивідуальних умовах 

– 0,99% 2 

1,5% 3% 

з 1-го по 6-й місяць 

користування кредитом - 

0% 

 

з 7-го по 24-й місяць 

користування кредитом – 

3,5% 

 

0% 

Тип процентної 

ставки  
фіксована     змінювана 

Реальна річна 

процентна ставка, % 

річних 

64% - 107% 44% - 82% 56% - 65% 70,50% - 86% 80% - 82% 58,96% 

Періодичність 

погашення 
щомісяця 

 

 

1. У випадку оформлення Цільового Споживчого кредиту на погашення кредитної заборгованості, можливе оформлення частини Споживчого кредиту на загальні споживчі цілі у вигляді 

Нецільового Споживчого кредиту. 

2. Розмір Щомісячної комісії визначається Банком на власний розсуд, з врахування умов кредитування за кредитами, що планують для перекредитування, а також фінансового стану Позичальника. 


