ПАТ «КРЕДОБАНК»
Юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78
Юридична адреса структурного підрозділу:
Веб-сайт: http://www.kredobank.com.ua/
Телефон: 0-800-500-8-500 (безкоштовно зі стаціонарних
телефонів на території України).

Пам’ятка клієнту
за продуктами «Рефінансування»; «Рефінансування +»; «VIP Рефінансування»
та «VIP+ Рефінансування»
Мета кредиту:

Форма кредитування:
Категорія позичальників:
Валюта:
Вартісні параметри:
Погашення кредиту:

Дострокове погашення кредиту:

Вид забезпечення:
Форма надання послуг:
Види неустойки:

Перелік документів
позичальника (для отримання
кредиту)

Мінімальний строк кредитування
Максимальний строк
кредитування
Мінімальна сума кредиту

Максимальна сума кредиту

кредит, що надається на рефінансування заборгованості первинного банку-кредитора та
на будь-які власні поточні потреби (оплату відпочинку, навчання, ремонту та
облаштування житла, проведення урочистих подій та інше)
споживчий кредит
фізичні особи-громадяни України віком від 21 до 75 років
Гривня
o фіксована процентна ставка за користування кредитом. Базою для розрахунку є
фактична заборгованість та кількість днів в періоді (факт/360)
o ануїтет (погашення рівними щомісячними платежем протягом всього строку
кредитування шляхом внесення коштів в касу Банку або перерахування коштів на
рахунок). Перший та останній платежі можуть відрізнятися за розміром суми
щомісячного платежу.
o кількість платежів дорівнює кількості місяців кредитування
повне або дострокове часткове погашення можливе без будь-якого обмеження шляхом
внесення коштів на транзитний рахунок для повернення кредитних коштів та написання
Заяви про повне або дострокове часткове погашення кредитної заборгованості
без забезпечення
безготівкове перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку на поточний
рахунок
o
пеня, у разі прострочення сплати відсотків за користування кредитом та/або
частини суми кредиту;
o
штраф, у разі не надання Позичальником, в строки визначені договором про
споживчий кредит, до Банку офіційних документів, які підтверджують отримання
та розмір доходів за останні шість місяців;
o
штраф, у разі не надання Позичальником до Банку підтверджуючих документів про
повне погашення (рефінансування) кредитної заборгованості Позичальника перед
Кредитором у розмірі суми кредиту за Кредитним договором та припинення
кредитного договору укладеного з Кредитором.
o паспорт громадянина України / ID картка та витяг із державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця проживання
o реєстраційний номер облікової картки платника податків при відсутності ID картки
o договори первинного банку-кредитора /довідки про стан обслуговування кредиту
з вказаними реквізитами для погашення кредитної заборгованості первинного
банку-кредитора / квитанція з реквізитами погашення платежу по кредиту
первинного банку-кредитора здійсненого за період шести останніх місяців
o довідка про доходи або виписка з зарплатного/пенсійного рахунку (для продукту
«Рефінансування + »; «VIP Рефінансування» та «VIP+ Рефінансування»)
6 місяців
60 місяців
1 000,00 грн. (для продуктів «Рефінансування» та «Рефінансування +»)
50 000,00 грн (для продукту « VIP Рефінансування»)
100 001,00 грн (для продукту « VIP+ Рефінансування»)
50 000,00 грн. (для продукту «Рефінансування»)
100 000,00 грн. (для продукту «VIP Рефінансування»)
300 000,00 грн. (для продукту « Рефінансування+»)
300 000,00 грн. (для продукту «VIP+ Рефінансування»)

Діючі умови кредитування*
Назва продукту

Строк у
місяцях та
кількість
платежів

«Рефінансування+»
«Рефінансування»
«VIP
Рефінансування»
«VIP +
Рефінансування»

Сума
кредиту
1000

6

Фіксована
процентна
ставка
53,99 %

193,87

Орієнтовна сукупна
вартість кредиту (без
витрат на відкриття
рахунку), грн
163,22

Щомісячний
платіж, грн

1000

53,99 %

193,87

163,22

50 000

49,99 %

9 589,65

7 537,90

100 001

33,99 %

18 357,58

10 145,48

*сукупна вартість кредиту розрахована виходячи із мінімальної суми кредиту та мінімального строку
кредитування.
Додаткові витрати позичальника, які пов’язані з отриманням кредиту
Витрати на відкриття рахунку
200,00

Переваги продукту:
o
o
o
o
o
o
o

o

рефінансувати діючі кредити та отримати додатково кошти;
оформити кредит без страхування;
не потрібно накопичувати необхідну суму коштів для здійснення покупок;
можливість отримання додаткових готівкових коштів для реалізації будь-яких цілей;
можливість отримання кредиту без забезпечення;
можливість дострокового погашення без комісії;
можливість отримати рішення про кредитування та оформити кредит впродовж декількох
годин;
погашення кредиту здійснюється за зручним ануїтетним графіком протягом всього строку
кредитування, що надає можливість Клієнту планувати свій бюджет.

