
Ціль

Мінімальна Максимальна

3 000 55 000

Комісія за зняття готівки в банкоматах і 

терміналах, переказ ініційований 

клієнтом (в т.ч. на власні рахунки)

Річна процентна ставка

Максимальний термін кредиту

Вимоги до клієнта

Графік погашення 

Забезпечення

Співвідношення суми кредиту до 

забезпечення

Страхування

Форма видачі Шляхом встановлення ліміту кредитування на поточний рахунок з БПК

Умови продукту «Кредитка»

Поточні потреби

Сума, грн.

3,5% (від суми зняття/переказу) (2)

до 45 днів -  0% (1) 

від 45 днів - 42% (3.5% в міс.)

2 роки 

з можливістю пролонгації, за умови відсутності прострочених платежів по оплаті процентів чи інших платежів по "кредитці" 

протягом попередніх 24 міс.

Фізичні особи громадяни або резиденти України зі стабільним фінансовим доходом, віком від 21 до 68 років, за умови, що 

останній платіж по кредиту здійснюється до досягнення 68 років.

• сума овердрафту – по мірі надходження коштів на поточний рахунок з БПК та в кінці терміну дії договору

• сума процентів – щомісяця

Без забезпечення

Показник не застосовується

Не застосовується

При нарахуванні відсотків за користування овердрафту застосовується «грейс-період» -  період, протягом якого, за умови погашення в повному обсязі суми заборгованості за 

кредитним лімітом, банк нараховує відсотки за пільговою ставкою. «Грейс-період» за даним продуктом становить 45 діб. В разі непогашення позичальником заборгованості 

за овердрафтом в повному обсязі протягом визначеного грейс-періоду, Банк нараховує відсотки на суму заборгованості за стандартною відсотковою ставкою (згідно діючих 

тарифів Банку), при чому нарахування за такою ставкою здійснюється з першого дня виникнення заборгованості.

Днем виникнення заборгованості за овердрафтом вважається день відображення в АБС Б2 операцій за поточним рахунком з БПК КР, що призвели до виникнення активного 

залишку на такому поточниму рахунку з БПК, відповідно - днем погашення заборгованості за овердрафтом вважається день відображення в АБС Б2 операцій, що призвели 

до виникнення нульового або пасивного залишку на поточному рахунку з БПК. Заборгованість за кредитним лімітом вважається погашеною, якщо станом на кінець 

операційного дня залишок коштів на поточному рахунку з БПК є нульовим або пасивним.

(1) вказано заокруглене значення, фактично застосовується ставка 0,00001% річних
(2)   від суми зняття готівки в банкоматах і пос-терміналах,  від суми переказу ініційованого клієнтом (в т.ч. на власні рахунки)відносин

Інші умови:

Ліміт кредитування встановлюється на  поточний рахунок з БПК.

Для встановлення ліміту кредитування обов`язковим є виконання однєї з умов:

- довідка про доходи;

- позитивна кредитна історія в Банку Львів (строк користування кредитом не менше 6 міс.);

Особливості нарахування та оплати процентів: 

- проценти нараховуються щомісячно;

- нараховані проценти переносяться на прострочку в останній робочий день місяця, наступного за місяцем, за який вони були нараховані;


