
Ціль

Мінімальна Максимальна

3 000 100 000

Комісія за зняття готівки в банкоматах і 

терміналах

Річна процентна ставка

Максимальний термін кредиту

Вимоги до клієнта

Графік погашення 

Забезпечення

Співвідношення суми кредиту до 

забезпечення

Страхування

Форма видачі

У випадку якщо сума овердрафту не перевищує 3000 грн. встановлення такого кредитного ліміту відбувається за зявою клієнта та не потребує додаткового погодження 

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

овердрафтом, 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 КР/ПР/ДКР, що призвели до виникнення активного залишку на такому 

поточному рахунку з БПК КР, 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 овердрафтом вважається погашеною, якщо станом на кінець операційного дня залишок 

коштів на поточному рахунку з БПК  є нульовим або пасивним.

Розмір овердрафту: 

• до 3 (трьох) розмірів середньомісячних зарахувань заробітної плати на поточний рахунок з БПК протягом попередніх 6 місяців або виплаченої заробітної плати згідно 

довідки Форми № 3 з Організації в разі отримання заробітної плати на поточний рахунок з БПК протягом терміну, меншого ніж 6 місяців;

• до 3 (трьох) розмірів середньомісячних зарахувань пенсії на поточний рахунок з БПК  протягом попередніх 3 місяців або отриманої пенсії згідно довідки в разі отримання 

пенсії на  поточний рахунок з БПК протягом терміну, меншого ніж 3 місяці;

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

Шляхом встановлення ліміту кредитування на поточний рахунок з БПК

(1)  вказано заокруглене значення, фактично застосовується ставка 0,00001% річних

Умови продукту «Овердрафт»

Поточні потреби

Сума, грн.

2,5% (від суми зняття/переказу)
(2) 

до 45 днів - 0% (1) 

від 45 днів - 30% (2.5% в міс.) (3) 

(2)   від суми зняття готівки в банкоматах і пос-терміналах,  від суми переказу ініційованого клієнтом (в т.ч. на власні рахунки)відносин

(3)  У випадку припинення Позичальником трудових (цівільно-правових) відносин з Організацією-роботодавцем - встановлюється ставка - 48% річних, з дати наступної за 

датою припинення трудових відносин

Інші умови:

Обов’язковою  умовою встановлення овердрафту є зарахування заробітної плати/пенсії на відкритий в АТ АКБ «Львів»:

-  поточний рахунок з БПК, який обслуговується по тарифах "Зарплатна", "Пенсійна";

-  поточний рахунок з БПК на які зараховуються  пенсії, соціальні виплати;

2 роки 

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

та збереження (або збільшення) протягом останніх 6 (шести) (або 3 (трьох) для поточних рахунків з БПК) календарних місяців 

обсягів зарахувань заробітної плати/пенсії на  поточний рахунок з БПК Клієнта


