овердрафт 1000 гривень фізичним особам на платіжні карткиMasterCard в
рамках зарплатного проекту від АТ «БАНК АЛЬЯНС»
Пропонується для фізичних осіб, що мають потребу у кредитуванні на будь-які споживчі потреби, у формі
відновлювальної кредитної лінії
УМОВИ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:




Переваги продукту
(банківської послуги)
для Клієнта








Валюта
кредитування

прозорі умови кредитування – процентна ставка фіксована на весь строк;
наявність пільгового періоду (grace period) до 62 днів;
при розрахунку максимальної суми кредиту Банк враховує розмір окладу
Клієнта (Позичальника). Це дозоляє Позичальнику:
планувати сімейний бюджет;
усвідомити ступінь та суму відповідальності за своїми зобов‘язаннями;
визначити можливість сплати платежів за кредитним договором.
дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій;
повернення Позичальником основної суми заборгованості за кредитом та
процентів за його користування приймаються у готівковій та безготівковій
формі у мережі АТ «БАНК АЛЬЯНС» (без сплати будь-яких платежів за
проведення таких операцій);
кредит, отриманий в національній валюті України, страхує валютні та курсові
ризики Позичальника, так як позичальники в Україні отримують доходи в
національній валюті України;
можливість для клієнта самостійно регулювати розмір зобов'язань перед
Банком в найбільш зручному режимі;
можливість суттєвої економії при отриманні кредитних коштів – плата за
кредит здійснюється в разі отримання кредитного траншу.


Гривня (UAH)
1000,00 грн.

Cума кредитування

Встановлення ліміту кредитування без подальшого його перегляду/коригування
здійснюється на підставі довідки з місця роботи / виписки (довідки) з банківського
рахунку про рух коштів.
Мінімальна сума овердрафту – не передбачено умовами продукту
60 днів

Строк кредитування

Дія овердрафту бути продовжена на такий самий строк (60 днів) і на тих же
умовах. Продовження строку дії Кредитної лінії може здійснювати необмежену
кількість разів.
Мінімальний строк кредитування не передбачено умовами продукту

Вид кредитування
Рівень
процентної
ставки у Пільговий
період
Рівень
стандартної
процентної
ставки
(застосовується після
закінчення
Пільгового періоду)
Тип
ставки

Овердрафт

0,0001%

36%

процентної
Фіксована

Реальна
річна
процентна ставка, %
річних
Процентна
ставка,
що нараховується на
прострочену
заборгованість

36% *
*В залежності від режиму використання кредитних коштів

70%

Загальні витрати за
кредитом,
уключаючи відсотки
за
користування
кредитом,
комісії
банку та інші витрати
клієнта на додаткові
та супутні послуги
банку,
кредитного
посередника
(за
наявності)] та третіх
осіб, грн

% за користування кредитними коштами до 60,00 грн. при сумі кредиту 1000,00
грн. (в залежності від режиму користування кредитними коштами)

Орієнтовна загальна
вартість кредиту для
клієнта за весь строк
користування
кредитом
(сума
кредиту та загальні
витрати за кредитом),
грн.

До 1060,00 при сумі кредиту 1000,00 грн (в залежності від режиму
користування кредитними коштами)

Додаткові
витрати

супутні
Відсутні

Вимоги до
Позичальника

Для отримання овердрафту Позичальник1 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);
стаж за основним місцем роботи не менше 3х (трьох) місяців;
є кредито - і платоспроможним;
відсутня негативна кредитна історія.

Мета кредитування

Споживчі потреби.

Вид забезпечення

Без забезпечення

Пільговий
(grace period)

період

Нарахування та
сплата процентів
Погашення
Овердрафту

1

відсутній



Нарахування процентів: за методом факт/факт.
Сплата процентів: щомісячно, не пізніше 5-го числа місяця (або відповідно до
рішення колегіального органу Банку, що прийняв рішення про встановлення
ліміту Овердрафту) наступного за місяцем користування кредитними коштами.
Заборгованість за Овердрафтом погашається за рахунок коштів, що надійшли
на поточний рахунок клієнта, операції за яким проводяться з використанням
електронного платіжного засобу, в день їх зарахування на даний рахунок.
Клієнт зобов’язаний погасити заборгованість за Овердрафтом в повному обсязі
не пізніше, ніж через 60 (шістдесят) календарних днів з дати надання

Для працівників ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» суттєві умови встановлення ліміту Овердрафту можуть відрізнятися від умов цього
Стандарту продукту та зазначаються в рішенні Кредитного комітету

Овердрафту (проведення видаткової операції за рахунком за рахунок кредитних
коштів).

Порядок
погашення
Овердрафту

Наслідки для клієнта
в разі користування
банківською
послугою
або
невиконання
ним
обов'язків згідно з
договором
про
надання
цієї
банківської послуги



автоматичне списання з поточного рахунку Позичальника, операції за яким
проводяться з використанням електронного платіжного засобу (в рамках
обслуговування зарплатного проекту – надходження заробітної плати тощо);
 внесення готівкових коштів (через касу Банку) на поточний рахунок 2620 в
Банку;
 безготівкове перерахування коштів з рахунку Позичальника (відкритого в
Банку або відкритого в іншій банківській установі) на рахунок 2620 в Банку.
У випадку непогашення заборгованості у встановлені цим Договором строки,
виникає прострочена заборгованість. Доступна до використання сума Кредитної
лінії та/або Кредитна картка блокується не пізніше наступного дня після
виникнення простроченої заборгованості до моменту погашення такої
заборгованості.
Проценти на прострочену заборгованість нараховуються на фактичну суму із
застосуванням ставки, зазначеної в Заяві-Договорі та/або Тарифах Банку
щомісяця, з дня наступного за кінцевою датою Платіжного періоду, у якому
виникла прострочена заборгованість, до остаточного погашення Позичальником
простроченої заборгованості. Клієнт на підставі ст.1071 Цивільного кодексу
України та статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні» доручає Банку без його додаткового розпорядження здійснювати
списання:
 коштів з Рахунку, що підлягають погашенню за заборгованістю Клієнта на
користь Банку за цим Договором, в тому числі простроченою, а саме: за
Кредитом, процентами, комісіями, штрафам, неустойкою, іншими
нарахуваннями за цим Договором;
 коштів з Рахунку для часткового або повного дострокового повернення
Кредиту в день зарахування таких коштів на Рахунок;
з інших рахунків Клієнта, відкритих в Банку, у межах сум, що підлягають сплаті
Банку за цим Договором при настанні термінів платежів
Більш детальна інформація знаходиться в договорі на сайті Банку

http://bankalliance.ua/
Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених
договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом
України «Про споживче кредитування».

Попередження

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або
спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не
пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.
Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта
(сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами
дистанційних каналів комунікації.

Право клієнта на
відмову від договору
про
надання
банківської послуги,
якщо таке право
передбачено законом

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених
Договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом
України «Про споживче кредитування».
Умови та порядок дострокового розірвання Договору та припинення зобов’язань за
Договором викладені в типовій формі Договору, ознайомитись з якою можна на сайті
банку http://bankalliance.ua/

Найменування кредитодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
04053, м. Київ, Січових Стрільців, буд. 50
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
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій - №97-3 від 30 грудня 2016
року
Номер контактного телефону +38 (0800) 60 22 22
alliancebank@ alliancebank.org.ua
Адреса електронної пошти

Адреса офіційного веб-сайту http://bankalliance.ua/

