Умови кредитування ПАТ «МОТОР-БАНК» для фізичних осіб
Місцезнаходження Банку : 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54 «Б»
Місцезнаходження відділень Банку: 69035 м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 68/Дніпровська 64
69095 м. Запоріжжя, бул. Центральний буд.21
49005 м. Дніпро бул. Чернишевського буд.21
1. Умови кредитування:
№

назва кредитного
продукту

1 Кредит на придбання
автотранспорт
них засобів

Можлива
(мінімальна та
максимальна)
сума кредиту,
грн.
Мінімальна
20 000 грн.

Участь
власни
ми
коштам
и
від 20%

Строк
кредиту
вання

Мета
кредиту

Забезпечення
повернення
кредиту

від 1 до 5
років

На придбання
автотранспорт
них засобів

Автотранспорт
ний засіб

На придбання
або
будівництво
житла
На поточні
потреби

Іпотека

2 Кредит на
придбання або
будівництво житла

Мінімальна
20 000 грн.

від 30%

Від до
років

3 Кредит під заставу
рухомого або
нерухомого майна
4 Кредит під депозит

Мінімальна
20 000 грн.

-

до 5 років

В межах суми,
розміщеної на
депозит

-

до 1 року

Мінімальна
2 000 грн

-

до 3 років

5 Кредит на поточні
потреби

6 Овердрафт на
платіжну картку

7 «Кредитний
ліміт з
не бі
відстрочкою
платежу 24/12»

8 Кредитний
не б н
ліміт до
зарплатної картки

Максимальна
25 000 грн.
не більше ½
середньомісячних
надходжень на
зарплатну карту
(заробітної плати)
не більше
2 (двох)
середньомісячних
надходжень на
зарплатну карту
(заробітної
плати)
не більше розміру
3 (трьох)
середньомісячних доходів ,
якщо дохід до
3 500,00 грн

4

Оцінка майна

Оцінка нових
автотранспорт
них засобів не
обов’язкова
Обов’язкова
оцінка майна

Валюта
кредиту

гривня

Річна
процентна
ставка за
кредитом
(фіксована)
14-19%

гривня

від 20,5 до
22,5% *
від 20,5 до
22,5% *

Рухоме майно
або іпотека

Обов’язкова
оцінка майна

гривня

На поточні
потреби

Майнові
права на
депозит

Не
проводиться

гривня

від 19,5 до
22,5 %**

На поточні
потреби

Порука
фізичної
особи

Не
проводиться

гривня

від 20,5 до
22,5% *

-

до 1 року

На поточні
потреби

Без
забезпечення

Не
проводиться

гривня

18% за
зарплатними
проектами

-

до 2-х років,
з відстрочка
платежу по
сплаті
основного
боргу по
кредиту -12
місяців
від 2-х до
3-х років

На поточні
потреби

Без
забезпечення

Не
проводиться

гривня

24% за
зарплатними
проектами

На поточні
потреби

Без
забезпечення

Не
проводиться

гривня

36% за
зарплатними
проектами

-

не більше розміру
5(п’яти)
середньомісячних
доходів, за умови,
що
розмір
середньомісячних
надходжень, якщо
дохіл від 3 500,01
грн.

*в залежності від строку кредитування
** в залежності від типу депозиту

2. Інші супутні послуги, а також інші фінансові зобов'язання Позичальника, які пов'язані з отриманням,
обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі на користь третіх осіб - страховиків, оцінювачів,
реєстраторів, нотаріусів тощо):
послуги Банку за ведення та обслуговування поточного рахунку, на який можуть надаватися кредитні
кошти, та інші послуги Банку по розрахунково-касовому обслуговуванню, пов’язані з отриманням
кредиту:

1

Найменування
комісії
Відкриття поточного
рахунку в національній
валюті для отримання
кредиту
Закриття поточного
рахунку в національній
валюті по закінченню
строку дії кредитного
договору
Видача готівкових коштів з
поточного рахунок
Зарахування відсотків на
середньоденні залишки на
поточних рахунках у
національній валюті, при
умові що сума
середньоденних залишків
дорівнює або перевищує
10 000 000,00 грн.
Надання кредиту

Найменування
кредитного
продукту

База нарахування
комісії/іншого
платежу

Розмір
комісії/іншого
платежу

Строк
сплати

За необхідністю

Включено до вартості продукту

За необхідністю

Входить у вартість відкриття рахунку

За необхідністю

Входить в п.1.2.1 Тарифів на розрахунково-касові операції, що надаються
фізичним особам у ПАТ «МОТОР-БАНК»
Згідно тарифів банку
0,01% , без ПДВ
Щомісячне
зарахування на
поточний
рахунок в
останній
робочий день
місяця

За необхідністю

Для всіх видів
кредитування у ПАТ
«МОТОР-БАНК» за
виключенням
проведення
розрахунків з
зарахування
безготівкових
кредитних коштів на
картрахунок
Встановлення ліміту
кредитування за
картковим
рахунком, в тому
числі з відстрочкою
платежу

Від суми кредиту

1 % -2%, без ПДВ
(визначається кредитним
Комітетом Банку)

В день надання
кредиту

Від розміру
встановленого ліміту

2,5% без ПДВ

В день надання
кредиту

Комісія за надання кредиту
у формі овердрафт

Встановлення
овердрафту на
картковий рахунок

Від розміру
встановленого
овердрафту

0,5%, не менш 10,00 грн.
Без ПДВ

В день надання
овердрафту

Управління кредитом

Для всіх видів
кредитування у ПАТ
«МОТОР-БАНК»

Від суми кредиту

1%-2% без ПДВ
(визначається кредитним
Комітетом Банку)

Зміна умов Кредитного
договору за ініціативою
Позичальника

Для всіх видів
кредитування у ПАТ
«МОТОР-БАНК»

За рішенням
Кредитного комітету
Банку

Включено до вартості
продукту

Щорічно,
починаючи з
другого року
кредитування
В день внесення
змін
Кредитного
договору

Плата за дострокове
погашення кредиту

Для всіх видів
кредитування у ПАТ
«МОТОР-БАНК»
Для всіх видів
кредитування у ПАТ
«МОТОР-БАНК»

Включено до вартості продукту

Надання кредиту у формі
кредитного ліміту

Надання довідки про
розрахункове
обслуговування кредитних
рахунків

Згідно тарифів банку

100 грн., без ПДВ

В день надання
послуги

Розмір вищевказаних тарифів визначається Тарифним комітетом Банку, виходячи з аналізу вартості аналогічних
послуг, які надаються іншими банками на території України.
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