
Перелік параметрів продукту Значення параметру продукту

Назва продукту Овердрафт для субєктів господарювання під поруку

Процентна ставка від 17% річних*

Комісії За встановлення ліміту овердрафту - від 0,1 до 1% від розміру ліміту кредитування, але не 

менше, ніж 1 500,00 гривень*;

За супровід овердрафту  - від 0,01% до 1% від розміру ліміту кредитування, але не менше 700,00 

гривень. Застосовується в разі прийняття відповідного рішення Колегіальним органом Банку*.

Від 13% до 17% річних за отримання та погашення овердрафту протягом одного банківського 

(операційного) дня*.

Максимальний ліміт фінансування не більше 40% від суми середньомісячних чистих кредитових надходжень за 6 місяців

Валюта національна валюта України

Термін фінансування від 1 до 12 місяців

Вид забезпечення Порука власника/співвласників/кінцевого бенефіціарного власника/директора/іншої плато- та 

кредитоспроможної юридичної особи

Вимоги по Позичальника  • Строк ведення господарської діяльності з моменту реєстрації -  не менше 6 місяців;

• Строк обслуговування в Банку не менше 3 місяців;

• Для фізичних осіб-підприємців: вік позичальника - більше 25 років (на дату звернення) та 

менше 65 років (на кінець строку дії кредитного договору);

• Відсутні відкриті справи про банкрутство/ неплатоспроможність або ліквідацію;

• Відсутність у Клієнта негативної кредитної історії та прострочених зобов’язань перед Банком 

та/або іншими фінансовими установами протягом останніх 12 місяців;

• Відсутність негативної ділової репутації Клієнта;

• Відсутність податкової заборгованості та податкової застави (на момент укладення кредитного 

договору);

• Відсутності арештів та блокування поточних рахунків в Банку та інших банках;

• Відсутність публічного обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

Позичальника;

• Мінімальна кількість платежів на місяць, що надходять на поточний рахунок/рахунки, за 

останні 6 місяців – не менше 15. При цьому, сума всіх платежів від одного контрагента протягом 

операційного дня вважається одним платежем.

• Надходження виручки не менше ніж від 5-ти контрагентів, питома вага від одного не більше 

50% від загального обсягу виручки 

• Для юридичних осіб- позитивне значення власного капіталу за даними останньої фінансової 

звітності, що подавалась Клієнтом до органів статистики 

Дострокове пагашення Без обмежень. Штрафні санкції не застосовуються.

*Розмір комісій та процентної ставки залежить від платоспроможності клієнта, ділової репутації, строку

 обслуговування в Банку, кількості продуктів, якими користується клієнт.
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