Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС" за кредитними операціями фізич

№ п/п

Назва послуги

Розмір тарифу

1.

Розмір відсоткових ставок за кредитними операціями:

1.1.

Відсоткова ставка за
кредитним операціями
(кредит/кредитна лінія)

Встановлюється рішенням
КУАП

Розмір маржі при
кредитуванні під заставу
майнових прав на депозит в
АТ "БАНК АЛЬЯНС"

Встановлюється рішенням
КУАП

1.3.

База нарахування

відповідно до умов кредитного
договору

-

2.

Розмір інших платежів:

2.1.

Надання дублікату кредитного
300 грн.
за один примірник
договору або договору
забезпечення
Видача довідки про стан заборгованості/ відсутність заборгованості за банківськими кредитами:

2.2.

2.2.1. Видача довідки про
відсутність заборгованості

2.2.2. Видача довідки про стан
заборгованості в процесі
обслуговування кредиту (у т.ч.
для надання іншим банкам)
2.2.3. Видача довідки про
відсутність заборгованості
(повторно)
2.3.
Оцінка вартості майна, що
передається в заставу (окрім
майнових прав на вклад
(депозит) в АТ "БАНК
АЛЬЯНС")

не передбачено

-

100 грн.

за один примірник

100 грн.

за один примірник

Відповідно до тарифів субєкта
оціночної діяльності, що
погоджений АТ "БАНК
АЛЬЯНС"

за кожну операцію

2.4.

Страхування предмету
забезпечення, що передається
в заставу (окрім майнових
прав на вклад (депозит) в АТ
"БАНК АЛЬЯНС")

3.

Розмір штрафних санкцій

3.1.

За нецільове використання
Кредиту (в повному обсязі або
частково)
За порушення Позичальником
обов’язків, передбачених
кредитним договором

3.2.

Відповідно до тарифів
страхової компанії, що
погоджена АТ "БАНК
АЛЬЯНС"

за кожну операцію

25,00%

від суми кредиту,
використаного не за цільовим
призначенням
за кожний факт порушення
(від суми Кредиту/Ліміту
кредитної лінії/Ліміту
овердрафту)

5,00%

3.3.

За порушення Заставодавцем обов’язків, передбачених:

3.3.1.

Договором застави майнових
прав (за договором
банківського вкладу
(депозиту))
Договором застави (окрім
майнових прав за договором
банківського вкладу
(депозиту))
За порушення Іпотекодавцем
обов’язків, передбачених
Договором іпотеки

3.3.2.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

0,25%

за кожний факт порушення
(від вартості Предмета
застави)

5,00%

за кожний факт порушення
(від вартості Предмета
застави)

5,00%

за кожний факт порушення
(від вартості Предмета
іпотеки)

Робота з Державним реєстром обтяжень рухомого майна:

Внесення до Державного
реєстру обтяжень рухомого
майна запису, змін і
додаткових відомостей до
запису
Отримання витягу з
Державного реєстру обтяжень
рухомого майна

200 грн.

За кожне внесення запису
та/або змін та/або додаткових
відомостей

200 грн.

За кожний витяг

операціями фізичних осіб

Порядок сплати

ПДВ

У відсотках річних.
Сплачується в порядку,
передбаченому кредитним
договором

без ПДВ

без ПДВ
-

Сплачується в день надання
клієнтом письмового запиту.

без ПДВ

и кредитами:

Одноразово, в день погашення
заборгованості за кредитом у
повному обсязі

без ПДВ

без ПДВ

Сплачується в день надання
клієнтом письмового запиту.

без ПДВ
Відповідно до тарифів субєкта
оціночної діяльності

без ПДВ
Відповідно до тарифів
страхової компанії

Сплачується в порядку,
передбаченому кредитним
договором

без ПДВ

Сплачується в порядку,
передбаченому кредитним
договором

без ПДВ

Сплачується в порядку,
передбаченому договором
застави майнових прав

без ПДВ

Сплачується в порядку,
передбаченому договором
застави

без ПДВ

Сплачується в порядку,
передбаченому договором
іпотеки

без ПДВ

Сплачується в день підписання
з клієнтом кредитних
договорів/договорів застави

у т.ч. ПДВ

Сплачується в день отримання
витягу

у т.ч. ПДВ

