УМОВИ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТУ
Назва продукту
Сума кредиту:
Процентна ставка:
Термін користування кредитом (місяці)
Дата видачі кредиту:
Дата погашення кредиту:

Додаток 1

Період для погашення основної суми кредиту:

Період для погашення процентів та/або комісій (за наявності)
Вартість застави по кредиту
Схема погашення кредиту
Платежі за послуги банку:
Щомісячна комісія за обслуговування кредиту, від
суми кредиту за договором (%)
Разова комісія за надання кредиту (%), від суми
кредиту за договором;
Інші разові витрати (комісії РКО за зняття
готівки/безготівкового перерахування з поточного
рахунку)
Загалом супутні послуги банку:
Платежі на користь третіх осіб:
Вид послуги
Тариф
Сума
Витрати на страхування майна за весь період дії
кредиту, % від вартості застави
Витрати на страхування життя за весь період дії
кредиту, % від залишку заборгованості
Державне мито (від вартості застави)

Періодичність сплати
щомісячно
разово
по факту операції

Періодичність сплати
щорічно
щорічно
одноразово

Послуги нотаріуса, орієнтовно

фіксована сума

одноразово, при оформленнні договору
забезпечення та додатково за потреби

Послуги реєстратора (одноразово, при оформленнні
договору забезпечення та додатково за потреби),
орієнтовно

фіксована сума

одноразово, при оформленнні договору
забезпечення та додатково за потреби

фіксована сума
Послуги оцінювача (одноразово, при оформленнні
звіту СОД та додатково за потреби), орієнтовно
Загалом витрати на користь третіх осіб в грн:
Загальні витрати за кредитом, грн.
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк
користування кредитом (у т. ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші
платежі), на дату надання інформації, грн.
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних

одноразово, при оформленнні звіту СОД
та додатково за потреби

Застереження:

Додаток 1 (продовження)

1. Використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної
річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
2. Період погашення планового платежу - з 01-ого по 10-те число місяця, наступного за місяцем видачі кредиту. Для розрахунків в графіку
вказується остання дата (10 число) погашення планового платежу (кредиту, процентів, комісій) за договором.

Графік платежів
по кредиту у розрізі сум погашення кредиту, сплати процентів за користування кредитом,
оплати платежів за супутні послуги на користь банку та на користь третіх осіб.
У тому числі*:
платежі за надані супутні послуги
на користь банку, у тому числі
на користь третіх осіб, повязані із:
Дата погашення
заборгованості по
кредиту (кредит,
відсотки, комісія)
за графіком

Дата видачі
кредиту/Дата
нарахування
відсотків

Кількість днів у
розрахунковому
періоді

1

Сума платежу за
розрахунковий період,
грн.

2
x

погашення
основної суми
кредиту**

проценти за
користування
кредитом

3

4
x

Комісія за
надання
кредиту

Щомісячна
Комісія за
комісія за
безготівков
обслуговуван
ий переказ
ня кредитної
кредитних
заборгованос
коштів
ті

страхування страхування
Комісія РКО
м майна
м життя

5
5.1

5.2
x

5.3
x

5.4

6.1.1

УСЬОГО
Підписи СТОРІН
Банк:____________________________

Позичальник:____________________________

6.1.2

послугами
нотаріусів

послугами
реєстраторів

послугами
оцінювачів,
при
проведенні
оцінки
майна, що
надане в
заставу

6
6.2

6.3

6.4

Реальна
процентна
ставка, %

Загальна вартість
кредиту, грн.

7

8

x

x

