Кредитні продукти банку Львів
введено в дію з 17.11.2021р.

Кредит

Умови

Готівковий

Максимальна
Ставка
сума, грн.
200 000

Комісії

37,8 - 102,6%

Термін

Забезпечення

0%

4роки

4%

3 роки
4роки
("альтернативна
енергетика")

1%

5 років

0,50%

20 років

нерухомість, яка відповідає вимогам
програми
(участь
власними коштами від 15%)

до 150 тис - без застави
до 500 тис - теплові насоси та сонячні
батареї
від 150 тис авто, нерухомість

Без довідки про
доходи (до
150000 грн.)

1 500 000

Нове авто

2 000 000

16%

з КАСКО

Вживане авто

500 000

23% *
18% *

без КАСКО
з КАСКО

Доступна Іпотека

2 000 000

UIRD 12m+4,5%

Іпотечний

5 000 000

14 %- 1 рік
наступні роки UIRD
12m+5%

1%

20 років

нерухомість
(участь власними коштами від 20%)

Під заставу

2 000 000

16% -1-й рік
наступні роки UIRD
12m+6%

1%

10 років(1)

нерухомість
авто

Під депозит

до 90% від суми
вкладу

+4% до ставки
депозита(4)

Овердрафт

100 000

до 45 днів - 0% (5)
від 45 днів - 30%

Енергозбереження

18%

без застави

23% (без довідки)

Автокредит

на 1 банківський
без комісії день менше терміну
депозиту

2,5%(2)

2 роки

авто**

депозит

до 3-х середньомісячних зарахувань
заробітної плати/пенсії

Без довідки про
доходи (для
до 45 днів - 0% (5)
55 000
2 роки
без застави
Кредитка
3,5%(3)
клієнтів з
від 45 днів - 42%
позитивною
кредитною
*до моменту оформлення договору застави ставка по кредиту 54 % річних
**КАСКО -для нових автомобілів - обов'язково, вживані автомобілі при сумі кредиту до 500 000 грн - на вибір клієнта (в залежності від умов)
(1) під заставу авто - термін кредитування до 5 років
(2) від суми зняття готівки в банкоматах і пос-терміналах
(3) від суми зняття готівки в банкоматах і пос-терміналах, від суми переказу ініційованого клієнтом (в т.ч. на власні рахунки)
(4) для кредитів під заставу вкладів в іноземній валюті - діюча ставка по вкладу в національній валюті аналогічна по параметрах до депозиту в іноземній валюті, який виступатиме
(5) вказано заокруглене значення, фактично застосовується ставка 0,00001% річних
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