Пропонується для фізичних осіб, що мають потребу у кредитуванні на будь-які споживчі потреби, у формі
відновлювальної кредитної лінії. Кредитна лінія надається клієнту на окрему платіжну картку MasterCard
World Elite.
УМОВИ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:
Валюта кредитування Гривня (UAH)

Cума кредитування

Строк кредитування

Вид кредитування
Рівень
процентної
ставки у Пільговий
період
Рівень
стандартної
процентної
ставки
(застосовується після
закінчення
Пільгового періоду)
Процентна ставка, що
нараховується
на
прострочену
заборгованість
Додаткові
витрати
Вимоги до
Позичальника

1

До 500 000,00 грн.
Максимальний розмір ліміту Кредитної лінії визначається / встановлюється в сумі 3х
кредитових оборотів по рахунку Клієнта за попередній календарний місяць, та не
може перевищувати 500 000,00 (Триста тисяч) грн. Перегляд ліміту/коригування
первинно встановленої суми ліміту здійснюється та встановлюється в розмірі 3х
середньомісячних кредитових оборотів по Рахунку Клієнта, та не може перевищувати
розміру первинно встановленого ліміту.
За окремим рішенням Кредитного комітету/ Уповноваженого працівника Банку,
встановлення ліміту кредитування без подальшого його перегляду/коригування
здійснюється на підставі довідки з місця роботи, довідки/декларації про доходи,
виписки (довідки) банку з рахунку про рух коштів, тощо. Максимальний розмір ліміту
Кредитної лінії визначається / встановлюється в розмірі, при якому сума платежів по
запрошеному та діючих кредитах (включаючи внески за кредитами інших банків)
складає не більше 50 відсотків сукупного чистого доходу боржника за відповідний
період та не може перевищувати 500 000,00 грн
12 місяців
Дія Кредитної лінії може бути продовжена на такий самий строк (12 місяців) і на тих
же умовах. Продовження строку дії Кредитної лінії може здійснювати необмежену
кількість разів.
Строк дії Кредитної лінії може бути скорочено у порядку, визначеному Договором. У
разі незгоди Клієнта щодо подовження строку дії Кредитної лінії, Клієнт має
звернутись до Банку із відповідною письмовою заявою не пізніше ніж за 30 (тридцять)
календарних днів до закінчення чергового строку дії Кредитної лінії.
Строк дії Кредитної лінії не пролонгується на новий строк, за наявності на момент
пролонгації простроченої заборгованості понад 30 (тридцять) календарних днів.
Відновлювальна кредитна лінія

0,0001%

36%

48%

супутні
Відсутні
 Фізичні особи1 резиденти, які:
мають діючу платіжну картку MasterCard World Elite, оформлену в
«БАНК АЛЬЯНС».
Для відкриття Кредитної лінії, Клієнт повинен відповідати таким вимогам:
 є право- та дієздатним у відповідності до законодавства України;
 постійно проживає/зареєстрований на території України;
 має основне місце роботи (отримує стабільні доходи), ;
 є кредито – і платоспроможним;

В рамках вимог до клієнтів, зазначених у Кредитній політиці Банку

АТ

 відсутня негативна кредитна історія.
Примітка: Кредитна лінія не надається Клієнтам, які проживають та/або
зареєстровані у АР Крим, в зоні проведення ООС, в тому числі в Донецькій та
Луганській областях.
Мета кредитування

Споживчі потреби.

Вид забезпечення

Без забезпечення

Пільговий
(grace period)

період

Обов'язковий
мінімальний платіж

До 62-х календарних днів.
Пільговий період – період, в якому проценти за користування Кредитом
нараховуються за Пільговою процентною ставкою. Строк дії Пільгового
періоду та розмір процентної ставки визначається у Тарифах Банку.
10% від суми заборгованості за Кредитом, що виникла в попередньому місяці

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВАС:
 прозорі умови кредитування – процентна ставка фіксована на весь строк;
 наявність пільгового періоду (grace period) до 62 днів;
 прозора схема розрахунку ліміту кредитної лінії. Це дозоляє Клієнту:
o планувати сімейний бюджет;
o усвідомити ступінь та суму відповідальності за своїми зобов‘язаннями;
o визначити можливість сплати платежів за договором відновлювальної кредитної лінії.
 повернення Клієнтом основної суми заборгованості за кредитною лінією та процентів за її користування
приймаються у готівковій та безготівковій формі у мережі Банку (без сплати будь-яких комісій за
проведення таких операцій);
 кредитна лінія, отримана в національній валюті страхує валютні та курсові ризики клієнта, так як
Клієнти в Україні отримують доходи в національній валюті;
 дострокове погашення кредитної лінії здійснюється без штрафних санкцій;
 цілодобовий доступ до кредитних коштів незалежно від режиму роботи Банку;
 можливість для клієнта самостійно регулювати розмір зобов’язань перед Банком в найбільш зручному
режимі.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
Найменування
кредитодавця
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Місцезнаходження
кредитодавця
Свідоцтво про реєстрацію ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в Державному реєстрі банків №89 від 10 березня 1992 року
Банківська ліцензія - №97 від 17 листопада 2011 року
Ліцензія/Свідоцтво
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року
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