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Умови кредитування  АТ «МОТОР-БАНК»  для фізичних осіб  

з 31 жовтня 2018р. 
 

Місцезнаходження Банку та відділень:   

 
АТ «МОТОР-БАНК»:   69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б тел. (061) 720-50-94 

 

Відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК»: 69035 м. Запоріжжя, пр. Соборний 68/Дніпровська 24 
тел. (061) 764-45-03 

 

Відділення № 2 в м. Запоріжжя АТ «МОТОР-БАНК»: 69095 м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21 тел.(061) 279-59-49 
 

Відділення «Червоні вітрила» АТ «МОТОР-БАНК»: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 42 тел.(061) 769-75-56 

Відділення № 3 в м. Дніпро АТ «МОТОР-БАНК»: 49005 м. Дніпро,  вул. Чернишевського, 21 тел.: (056)713-59-39  

Дніпровське відділення АТ «МОТОР-БАНК»:  49005 м. Дніпро , вул. П.Нірінберга, 10 тел. (056) 720-90-52; (056) 720-90-53 

Волочиське відділення АТ «МОТОР-БАНК»: 31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Пушкіна, 11-а. тел.: 3(845) 4-15-55 

Миколаївське відділення АТ «МОТОР-БАНК»: 54001 м. Миколаїв вул.Адміральська 31-Б/3 тел.: (0512) 37-31-15; (0512) 37-31-16  

Львівське відділення АТ «МОТОР-БАНК»: 79005 м. Львів, вул. М. Грушевського, 20 тел.: (032) 260-22-20; (032) 260-21-72  

Харківське відділення АТ «МОТОР-БАНК» 61052 м. Харків вул.Полтавський шлях,9 (057) 712-01-22; (057) 712-01-25 

      

               
№ Назва 

кредитного 

продукту 

Можлива 

(мінімальна та 

максимальна) 

сума кредиту 

Участь 

влас-

ними 

кош-тами 

Строк кредиту-

вання 

Мета 

кредиту 

Забезпечення 

повернення 

кредиту 

Оцінка 

майна 

Валюта 

кредиту 

Річна 

процентна 

ставка за 

кредитом 

(фіксована) 

1 Кредит на 
придбання 

автотранспорт 

них засобів 

Обмеження щодо 

мінімального 

розміру кредиту 

не 

встановлюються. 

Максимальний 
розмір кредиту на 

придбання авто 

розраховується,  
як різниця між 

вартістю 

автомобіля та 
розміру 

першочергового 

внеску (авансу). 

від 20% - 
для нових 

авто 

 
 

 

від 30% - 
для 

автомобілів, 

які були у 
використан

ні  

 

 Нові автомобілі  
до 7  років; 

 

 
 

 

автомобілі, які 
були у 

використанні – 

до 5 років. 

Придбання 
автотранспорт

них засобів 

Автотранспорт
ний засіб, що 

купується за 

рахунок 
кредитних 

коштів 

Оцінка 
нових  

автотранспо

ртних 
засобів не 

обов’язкова 

гривня 18-19,5% 

2 Кредит на 
придбання або 

будівництво 

житла 

Мінімальна 
20 000 грн. 

від 30% до 10 років Придбання 
або 

будівництво 

житла 

Іпотека  Обов’язкова 
оцінка 

майна  

гривня 19,5-22% 

3 Кредит під 

заставу 

рухомого або 
нерухомого 

майна 

Мінімальна 

20 000 грн. 

- до 5 років Поточні 

потреби 

Рухоме майно 

або іпотека 

Обов’язкова 

оцінка 

майна 

гривня 20,5-22,5% 

4 Кредит під 
депозит 

- - Строк 
кредитування , не 

більше 1 року 

Поточні 
потреби 

Майнові 
права на 

депозит 

Не 
проводиться 

гривня Процентна 

ставка по 
депозиту в 

одній валюті   

+2%, але не 
менш 18% 

5 Кредитний 

ліміт до 
зарплатної 

картки 

(сх): схема № 1- не 

більше розміру 

3 (трьох) 

середньомісячн

- Схема  № 1 –          

2 роки, 
Схема № 2 -            

3 роки. 

Поточні 

потреби 

Порука одного 

із членів 

родини 

Позичальника, 

Не 

проводиться 

гривня 36%  

за 
зарплатним

и проектами 

https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=38211
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=58836
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=46360
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=58835
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=58835
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=58835
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=59026
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=58835


2 
 

их доходів 

Позичальника 

на дату 

прийняття 

рішення, за 

умови, що 

розмір 

середньомісячн

их надходжень 

складає від 

1 500,00 грн. до 

3 500,00 грн.* 

(с  

Не   схема № 2-  не    

більше розміру 

5 (п’яти) 

середньомісячн

их доходів 

Позичальника, 

за умови, що 

розмір 

середньомісячн

их надходжень 

– від 3 500,01 

грн.* 

 

та/або поруки 

третьої 

платоспромож

ної  фізичної 

особи у разі 

встановлення 

кредитного 

ліміту на 

суму, яка 

дорівнює або 

більш ніж 10 

000,00 

гривень. 

 

6 Кредитний 

ліміт з 

відстрочкою 
платежу 

«24/12» 

не більше розміру 

2 (двох) 

середньомісячних 
доходів 

Позичальника на 

дату прийняття 
рішення*  

 

Відстрочка 
платежу по тілу 

кредиту перші 12 

місяців 

- 2 роки Поточні 

потреби 

Порука одного 

із членів 

родини 

Позичальника, 

та/або поруки 

третьої 

платоспромож

ної  фізичної 

особи у разі 

встановлення 

кредитного 

ліміту на 

суму, яка 

дорівнює або 

більш ніж 10 

000,00 

гривень. 

 

Не 

проводиться 

гривня 24% 

 за 

зарплатним
и проектами 

7 Овердрафт 

за картковим 

рахунком  

не більше   ½ 

середньомісячних 

надходжень на 
зарплатну карту 

- 1 рік Поточні 

потреби 
- Не 

проводиться  

гривня 19,5% за 

зарплатним

и проектами 

 
* Якщо на момент отримання  кредиту вік Позичальника становить від 25 років до 28 років,  то розрахована сума кредиту коригується на 

понижуючий коефіцієнт з урахуванням наступних факторів: 

1) стаж роботи на підприємстві: менш ніж 5 років; 
2) освіта: повна загальна середня, базова загальна середня, професійно-технічна; 

3) відсутність дітей; 
4) відсутність сімейного стану (неодружені, розлучені, сім’я без реєстрацію шлюбу).  

У разі відсутності вищезазначених факторів, сума кредитного ліміту не коригується. 

 

1. Погашення кредиту та процентів можливо здійснювати: 

 щомісячно погашення кредиту та процентів (рівні платежі протягом строку користування кредитом); 

 щомісячно погашення кредиту рівними частинами та процентів в сумі, що нарахована на залишок заборгованості за кредитом станом на дату 

погашення заборгованості, протягом строку користування кредитом. 

2. Забезпеченням кредиту може бути: 

- застава рухомого майна, (транспортних засобів, майнових прав на депозит, розміщений в АТ"МОТОР-БАНК"; 

- Іпотека нерухомого майна 

- порука третіх осіб (фізичних та/або юридичних), тощо; 

       Кредит може бути виданий в сумі, яка обраховується, виходячи а розміру коефіцієнту покриття забезпеченням (співвідношення між заставною 

вартістю майна, що передається в заставу, та сумою кредиту за кредитним договором. 

    Розмір власного внеску Позичальника визначається, виходячи з розміру кредиту, заставної вартості предмету застави та    дотримання 
коефіцієнту покриття забезпеченням, який встановлюється Банком, та на може бути меншим, ніж визначено  конкретним кредитним продуктом. 

       Плата за нотаріальне оформлення договорів застави/іпотеки справляється за домовленістю з нотаріусом (відповідно до Закону   України «Про 

нотаріат» та Декрету КМУ «Про державне мито»). 

       Плата за внесення даних або отримання витягів з державних Реєстрів: 

       - плата за внесення даних або отримання витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна - 34,00 грн., сплачується кожних п'ять років з 

моменту підписання кредитного договору (постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 830 «Про затвердження Порядку ведення 

Державного реєстру обтяжень рухомого майна»); 

        - за внесення змін до записів Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, в тому  числі виправлення технічної помилки, що допущена не 
звини державного реєстратора прав на нерухоме майно - 51,00 грн. (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про 

затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

надання інформації із зазначеного реєстру»); 
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- надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі витягу – 120,00 грн. (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру»). 

 

Оплата послуг страхування - відповідно до тарифів страховик компаній (відповідно до Закону України «Про страхування»).  

Страхуванню підлягають: 

- Позичальник - від нещасного випадку - обов'язково; 

-  страхування нерухомого майна (щорічно) – обов’язково; 

- страхування транспортних засобів на умовах повного КАСКО (щорічно); 

- страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу (щорічно) - залежно від виду кредитного продукту та 

забезпечення. 

Позичальник самостійно обирає умови страхування, що пропонуються акредитованими Банком страховими компаніями та укладає і 
останнім договори страхування, за умовами яких Банк є Вигодонабувачем. У випадку настання страхової події Страховик, відповідно до 

укладеного договору, несе зобов'язання виплатити страхове відшкодування, банк, в свою чергу, не несе відповідальність за виконання 

Страховиком умов Договору страхування. 

Оцінка майна, що передаються в заставу/Іпотеку за кредитними продуктами, здійснюється незалежними експертами з оцінки майна, 
акредитованими Банком, те є обов'язковою (у випадках, передбачених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні»; у випадках, коли обов’язковість проведення незалежної оцінки предмета застави/іпотеки не передбачена 

Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а  АТ"МОТОР-БАНК" має можливість 
впевнитись у дійсній вартості предмета застави/іпотеки, зокрема, але не виключно, у випадку застави нового автомобіля, незалежна оцінка не 

проводиться, а вартість предмета застави/іпотеки визначається за згодою Кредитора та Позичальника), вартість оцінки визначається 

незалежними експертами в кожному окремому випадку за домовленістю з Позичальником (відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»). 

 

3. Інші супутні послуги, а також інші фінансові зобов'язання Позичальника, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням 

кредиту: 

 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: 

Найменування 

комісії 

Найменування 

кредитного 

продукту 

База нарахування 

комісії/іншого 

платежу 

Розмір 

комісії/іншого 

платежу 

Строк 

сплати 

Відкриття поточного рахунку в 

національній валюті для 
отримання кредиту 

За необхідністю                Включено до вартості продукту   

Закриття поточного рахунку в 

національній валюті по 
закінченню строку дії 

кредитного договору    

За необхідністю                Включено до вартості продукту   

Видача кредитних готівкових 

коштів з поточного рахунок 
За необхідністю  Входить у вартість відкриття рахунку  

Надання кредиту Для всіх видів 

кредитування у              

АТ «МОТОР-БАНК»,  
за виключенням 

надання кредиту у 

формі кредитного 
ліміту  

Від суми кредиту 0,5% -2%, без ПДВ 

(визначається кредитним 

Комітетом Банку) 

В день надання 

кредиту 

Надання кредиту у формі 

кредитного  

ліміту (від розміру 
встановленого ліміту,  

відсотків) 

 

Встановлення ліміту 

кредитування за 

картковим рахунком 
 

Від суми  кредитного 

ліміту 

2,5% без ПДВ В день надання 

кредиту у формі 

кредитного ліміту  

Надання кредиту у формі 

овердрафт 

Овердрафт за 

картковим рахунком 

Від суми встановленого 

овердрафту  

0,5% від суми ліміту, не 

менш 10,00 грн. Без ПДВ 

В день  

укладання  

кредитного 
договору  

Управління кредитом Для всіх видів 

кредитування у                 
АТ «МОТОР-БАНК» 

Від суми кредиту 0,5%-2%  без ПДВ 

(визначається кредитним 
Комітетом Банку) 

Щорічно, 

починаючи  з 
другого  року 

кредитування 

Переказ коштів з поточних 

рахунків фізичних  
осіб у національній валюті на 

рахунок  

автосалону при кредитуванні 
на придбання автомобіля  

 

 

При кредитування на 

придбання автомобілю 

Згідно тарифів банку 0,5% без ПДВ  Одноразово від 

загальної суми 
перерахування в 

день надання 

послуги  

Зміна умов Кредитного 

договору за ініціативою 

Позичальника 

Для всіх видів 

кредитування у                

АТ «МОТОР-БАНК» 

За рішенням Кредитного 

комітету 

Включено до вартості 

продукту 

В день внесення 

змін Кредитного 

договору 

Плата за дострокове 
погашення кредиту 

Для всіх видів 
кредитування у                 

АТ «МОТОР-БАНК» 

Включено до вартості продукту 

Надання довідки про  

розрахункове обслуговування 

кредитних рахунків 

Для всіх видів 
кредитування у              

АТ «МОТОР-БАНК» 

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. 

 

                                                                         


