Цінові параметри кредитних продуктів мікрокредитування
Введені в дію з 11.12.2017 р.
1. Цінові параметри продукту "Кредитний ліміт на поточний рахунок"

№
п/п
1

Назва тарифу

Процентна ставка

Комісія за
управління
лімітом

3

Цінові
параметри

Порядок нарахування та сплати

27%

% річних.
Нарахування процентів здійснюється щоденно на
суму дебетового залишку на поточному рахунку на
кінець операційного дня. Проценти розраховуються
за фактичну кількість днів користування кредитним
лімітом методом "факт/360", де 360 – це умовна
кількість календарних днів у році.
Сплата процентів щомісячно і на дату закінчення
строку дії кредитного ліміту. Списання нарахованих
процентів - першого робочого дня кожного місяця.
Винесення на прострочку несплачених процентів з 11 числа кожного місяця.

0,49%

% від суми максимального дебетового сальдо, яке
існувало на поточному рахунку клієнта за
розрахунковий місяць.
Комісія нараховується щомісячно в останній
банківських день місяця
Сплачується щомісячно разом з процентами за
користування кредитним лімітом.

Штрафні санкції за порушення строків сплати грошових зобов'язань за
продуктом

3.1

Пеня

подвійна
облікова
ставка НБУ,
яка діє на
момент
нарахування

Нараховується на прострочену заборгованість за
продуктом за кожен день прострочення.

3.2

Штраф

0,5% (але не
менше 50
грн.)

% від суми простроченої заборгованості на дату
нарахування.
Нараховується за кожний факт прострочення по
сплаті процентів та комісій, або погашення основної
заборгованості за продуктом (включаючи
порушення строку безперервного користування
кредитними коштами).

2. Цінові параметри продукту "Кредит на розвиток бізнесу"
№
п/п

Назва тарифу

Цінові
параметри

Порядок нарахування та сплати

% річних.
Нарахування процентів здійснюється на фактичну
заборгованість за кредитом. Проценти
розраховуються за фактичну кількість днів
користування кредитом методом "факт/360", де
360 – це умовна кількість календарних днів у
році.
Сплата процентів відбувається щомісячно в дати
згідно з графіком погашення кредиту.

1

Процентна ставка

0,0001%

2

Щомісячна комісія
за управління
кредитом

1,75%

3

Штрафні санкції за порушення строків сплати грошових зобов'язань за
продуктом

% від суми виданого кредиту.
Комісія нараховується щомісячно від суми
кредиту.
Сплачується щомісячно відповідно до графіку
погашення кредиту.

3.1

Пеня

подвійна
облікова
ставка НБУ,
яка діє на
момент
нарахування

Нараховується на прострочену заборгованість за
продуктом за кожен день прострочення.

3.2

Штраф

0,5% (але не
менше 50
грн.)

% від суми простроченої заборгованості на дату
нарахування.
Нараховується за кожний факт порушення
строків сплати будь-якого грошового
зобов’язання за продуктом більше ніж на 30 днів.

