Пропонується для фізичних осіб, що мають потребу у кредитуванні на різні цілі та строки, у формі під
застави майнових права на вклад (депозит) розміщений в АТ «БАНК АЛЬЯНС» .
УМОВИ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:
Валюта
кредитування

Гривня (UAH)

Мінімальна сума
кредитування

Від 50 000,00 UAH

Строк
кредитування
Вид кредитування

До 24 місяців


Процентна ставка

Фіксована, до 26% річних


Додаткові супутні
витрати






Мета
кредитування

за роботу з ДРОРМ – 200,00 грн. (за кожен запит або у обтяження в тому числі з
урахування структури кредитної угоди/ кількості предметів забезпечення/ тощо)
розрахунково касове-обслуговування – у відповідності тарифного пакету
позичальника;
інші витрати, що можуть виникнути в рамках оформлення та супроводження
кредитної операції з огляду на її структуру



Придбання товарів тривалого користування (меблі, побутова техніка, ін).
Придбання автотранспортних засобів, автозапчастин, іншого устаткування для
власного автотранспортного засобу.
Придбання товарів народного споживання.
Цільові потреби (лікування, навчання, народження дітей, відпочинок, та інше)
Будівництво (індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями; будинків
у сільській місцевості, що не є основним місцем проживання; будинків дачного
типу; надвірних будівель для утримання худоби, збереження продуктів, літніх
кухонь, теплиць, майстерень та інше; гаражів).
Благоустрій дачних ділянок, житлових будинків, квартир.
Реконструкція і капітальний ремонт (індивідуальних житлових будівель; квартир;
гаражів; будівель дачного типу і будівель у сільській місцевості).
Інші споживчі потреби.



майнові права на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС»








Вид забезпечення

Кредит
Кредитна лінія

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВАС:
 можливість користуватися товарами та/або послугами вже сьогодні;
 можливість самостійно регулювати розмір своїх зобов'язань перед Банком в найбільш зручному режимі;
 можливість суттєвої економії – плата за кредит здійснюється в разі отриманні кредитного траншу.
 гнучкий комплексний підхід до застави, розглядаються різні варіанти забезпечення.
 дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій;
 індивідуальний підхід до кожного Клієнта.
Впевнені, що реалізація запропонованої послуги задовольнить Ваші інтереси. АТ «БАНК АЛЬЯНС»
гарантує гнучкий підхід і врахування Ваших інтересів при реалізації даного проекту.

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50. Тел./факс (о44) 224 66 70

