Додато

Розділ 08. Кредитні операції

до змісту

10801

Розгляд кредитної заявки

2000,00 грн.

2000,00 грн.

2000,00 грн.

0,5% від суми кредиту

0,5% від суми
максимального ліміту
заборгованості

1,0% від фактичної
заборгованості

1% від суми максимального
ліміту заборгованості

1,0% від фактичної
заборгованості

2000,00 грн.

Кредит ОСББ

Короткостроковий кредит в
іноземній валюті під
поступлення валютної
виручки /
Короткостроковий кредит в
іноземній валюті під
продаж іноземної валюти

Овердрафтне кредитування
суб'єктів господарської
діяльності

Вид послуг Банку

Кредитна лінія**/Кредитна
лінія з плаваючою
процентною ставкою

Код комісії

Кредит*

Розмір тарифу

2000,00 грн.

Порядок сплати

Аналітичний
рахунок
(BBBB ……. XX YY)

Сплачується Клієнтом в
день підписання кредитного
договору в гривнях або в
гривневому еквіваленті за
офіційним курсом НБУ.

дисконтується

Видача кредиту в залежності від
терміну:

10802

до 12 місяців

понад 12 місяців

1% від суми кредиту

0,05% від суми кредиту(
видача кредиту - до 5-ти
робочих днів)

1,0 % від суми кредиту

Сплачується Клієнтом в
день підписання кредитного
договору в гривнях або в
дисконтується
гривневому еквіваленті за
офіційним курсом НБУ.

Продовження строку дії кредиту:

10805

до 12 місяців

понад 12 місяців

0,5% від суми кредиту

0,1% від суми кредиту

0,5% від суми
максимального ліміту
заборгованості
0,1% від суми
максимального ліміту
заборгованості

1,0% від фактичної
заборгованості
х
1,0% від фактичної
заборгованості

Сплачується Клієнтом в
1,0% від суми фактичної
день внесення змін до умов
заборгованості
кредитного договору

65110400

Сплачується Клієнтом в
день внесення змін до умов
кредитного договору

65110400

Збільшення суми кредиту (відповідно до
строків кредитування):
10806

0,5% від суми кредиту

0,5% від суми
максимального ліміту
заборгованості

1,0% від фактичної
заборгованості

1% від суми кредиту

1% від суми максимального
ліміту заборгованості

1,0% від фактичної
заборгованості

зміна валюти кредиту, зміна процентної
ставки, зміна графіку погашення кредиту

0,15% від фактичної
заборгованості (min. 500,00
грн.) / за кожну зміну

0,15% від суми діючого
максимального ліміту
заборгованості (min. 500,00
грн.) / за кожну зміну

0,15% від фактичної
заборгованості (min. 500,00
грн.) / за кожну зміну

зміна порядку видачі кредиту, зміна
забезпечення кредиту, зміна цільового
призначення кредиту, інші зміни та
доповнення

0,15% від фактичної
заборгованості ( min. 200,00
грн. - max. 2000,00 грн.) /за
кожну зміну

0,15% від суми діючого
0,15% від фактичної
максимального ліміту
заборгованості ( min. 200,00
заборгованості ( min. 200,00
грн. - max. 2000,00 грн.) /за
грн. - max. 2000,00 грн.) /за
кожну зміну
кожну зміну

до 12 місяців

понад 12 місяців

х

1,0% від суми
збільшення кредиту

х

0,15% від фактичної
заборгованості (min.
500,00 грн.) / за кожну
зміну

Зміни та доповнення в умови
кредитування за ініціативою
Клієнта*****:

10807

10808

Розгляд клопотання про надання
дозволу на повторну заставу ***

10809

Зміни та доповнення в умови
кредитування при здійсненні
реструктуризації кредитної
заборгованості

10810

Комісія за невикористання кредитної
лінії****

1,0% від суми залишку
заборгованості кредиту, по
якому дане майно виступає
забезпеченням

1,0% від суми діючого
максимального ліміту
заборгованості по кредитній
лінії, по якому дане майно
виступає забезпеченням

1,0% від суми
максимального ліміту
заборгованості по
овердрафту, по якому дане
майно виступає
забезпеченням

х

х

Сплачується Клієнтом в
день внесення змін до умов
0,15% від фактичної
кредитного договору
заборгованості ( min.
200,00 грн. - max.
2000,00 грн.) /за кожну
зміну

65110400

1,0% від суми залишку
заборгованості кредиту, Сплачується Клієнтом
по якому дане майно
самостійно на дату подання
виступає забезпеченням, клопотання в банк
в т.ч. ПДВ

65110400

0,1-1,0% від суми залишку кредитної заборгованості (min. 1000,00 грн.)

х

0,1-1,0% від суми
залишку кредитної
заборгованості (min.
1000,00 грн.)

Сплачується Клієнтом в
день підписання кредитного
договору в гривнях або в
гривневому еквіваленті за
офіційним курсом НБУ.

65110400

1% річних від щоденного
невикористаного залишку
коштів по кредитній лінії

х

х

Сплачується Клієнтом
самостійно, в термін до 05
числа місяця, наступного за
звітним

65111000

х

х

Додато

Кредитні операції МСБ:

10811

Видача кредиту в залежності від терміну
кредиту:

1,8% від суми кредиту
(Стандарт)/1,0% від суми
(Покращений і Середній
бізнес)

1,0% від суми кредиту

1,0% від суми кредиту

Х

Х

Сплачується Клієнтом в
день підписання кредитного
договору в гривнях або в
гривневому еквіваленті за

дисконтується

10813

Продовження строку дії кредиту:

1,8% від суми кредиту
(Стандарт)/1,0% від суми
(Покращений і Середній
бізнес)

1% від суми максимального
ліміту кредитної лінії

х

х

х

Сплачується Клієнтом в
день внесення змін до умов
кредитного договору

65110400

10814

Збільшення суми кредиту (відповідно до
строків кредитування):

1,8% від суми кредиту
(Стандарт)/1,0% від суми
(Покращений і Середній
бізнес)

1 % від суми збільшення
максимального ліміту
заборгованості

х

х

х

Сплачується Клієнтом в
день внесення змін до умов
кредитного договору

65110400

х

х

х

Сплачується Клієнтом в
день внесення змін до умов
кредитного договору

65110400

Зміни та доповнення в умови
кредитування за ініціативою Клієнта:

10815

зміна валюти кредиту, зміна процентної
ставки, зміна графіку погашення кредиту

0,25 % від суми
0,25 % від ліміту
заборгованості за кредитом (
заборгованості ( мінімум
мінімум 200 грн , максимум 200 грн , максимум - 500 грн
500 грн

зміна порядку видачі кредиту, зміна
забезпечення кредиту, зміна цільового
призначення кредиту, інші зміни та
доповнення

0,25 % від суми
0,25 % від ліміту
заборгованості за кредитом (
заборгованості ( мінімум
мінімум 200 грн , максимум 200 грн , максимум - 500 грн
500 грн

10816

Комісія за невикористання кредитної
лінії

х

1% річних від щоденного
невикористаного залишку
коштів по кредитній лінії

х

х

х

Сплачується Клієнтом
самостійно, в термін до 05
числа місяця, наступного за
звітним

65111000

10817

Комісія за розгляд кредитної заявки.

1000 грн.(Стандарт)/2000
грн. (Покращений і Середній
бізнес)

2000 грн.

2000 грн.

х

х

Сплачується Клієнтом в
день підписання кредитного
договору в гривнях або в
гривневому еквіваленті за
офіційним курсом НБУ.

дисконтується

10818

Комісія за дострокове погашення.

1,00%

х

х

х

х

Сплачується в день
дострокового погашення в
гривнях або в гривневому
еквіваленті за офіційним
курсом НБУ.

65110400

* - на поповнення обігових коштів, в т.ч. під під заставу вкладних коштів Клієнта / Інвестиційний кредит, в т.ч. під заставу вкладних коштів та по програмі , Енергозбереження/ Іпотечний кредит/на придбання транспортних засобів,
а також для продуктів Мале підприємство "Стандарт" та Мале підприємство "Покращений" і Середній Бізнес (Кредит з графіком погашення).
** - на поповнення обігових коштів, в т.ч. під заставу вкладних коштів Клієнта та по програмі енергозбереження ( в рамках співпраці з НЕФКО), а також для МСБ за продуктами Мале підприємство "Покращений" і Середній Бізнес "Кредитна лінія" .
*** - для тих Клієнтів, яким надається дозвіл на повторну заставу для перекредитування в іншому Банку

**** - Не стосується невідновлювальних кредитних ліній.
***** - у випадку ненадання Клієнтом до Банку актуальної оцінки незалежного СОД на майно, що передається в забезпечення, розмір тарифу додатково збільшується на суму до 3 000 грн за рішенням кредитного комітету відповідного рівня.

Повноваження на затвердження умов, відмінних від нормативних:
Заступник Голови Правління Банку, відповідальний за Вертикаль корпоративного бізнесу, казначейства, маркетингу і персоналу, та Голова Правління (в.о. Голови Правління) володіють одноосібними повноваженнями на:
- погодження комісій у зменшеному розмірі (до 1 грн) за кредитами клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу із сальдо заборгованості ≤ 10 000 000 у грн. еквіваленті
Індивідуальні погодження не поширюються на Кредитні продукти: Строковий НУФ Розвиток, Кредитна Лінія НУФ Розвиток, Строковий НУФ Мікрокредитування, Строковий НУФ Садівництво.

