
Набирають чинності з 02.02.2022р. 

Назва Строк 

користування 

кредитом, 

місяців 

Мінімальна 

сума, грн. 

Максимальна 

сума, грн 

Потреба в 

забезпечені 

(порука, застава 

тощо) 

Спосіб погашення Розмір  

річної 

процентної 

ставки, %  

   

Реальна 

річна 

процентна 

ставка, %* 

 

Тип 

процентної 

ставки 

Вікові 

обмеження, 

років 

Мікрокредити 

Мікрокредит  1-12 1 000,00 6 500,00 Залежно від 

кредитоспро- 

можності 

позичальника, 

може бути 

незабезпеченим  

Періодична 

сплата процентів і 

періодична сплата 

рівних часток 

основної суми 

кредиту, які 

розраховуються 

шляхом ділення 

загальної суми 

наданого кредиту 

на кількість 

періодів 

користування 

кредитом. 

Можливе 

дострокове 

погашення  

20,00 21,94 Фіксована 18-85 

 

 

 

 

 

 

 



Набирають чинності з 02.02.2022р. 

Основні споживчі кредити без застави  

Річний  1-12 7 000,00 5 000 000,00 Залежно від 

кредитоспро- 

можності 

позичальника, 

може бути 

незабезпеченим 

Періодична сплата 

процентів і 

періодична сплата 

рівних часток 

основної суми 

кредиту, які 

розраховуються  

шляхом ділення 

загальної суми 

наданого кредиту на 

кількість періодів 

користування 

кредитом. Можливе 

дострокове 

погашення 

18,00 19,56 Фіксована 18-85 

Довгостроковий 

 
13-120 10 000,00 5 000 000,00  Залежно від 

кредитоспро- 

можності 

позичальника, 

може бути 

незабезпеченим 

Періодична сплата 

процентів і 

періодична сплата 

рівних часток 

основної суми 

кредиту, які 

розраховуються 

шляхом ділення 

загальної суми 

наданого кредиту на 

кількість періодів 

користування 

кредитом. Можливе 

дострокове 

погашення  

 

 

 

18,00 19,56 Фіксована 18-85 



Набирають чинності з 02.02.2022р. 

Основні споживчі кредити із заставою 

Заставний-1  13-120 10 000,00 5 000 000,00 Застава 

(транспортний 

засіб,  

коштовності, 

предмети 

мистецтва)  

 

  

Періодична сплата 

процентів і 

періодична сплата 

рівних часток 

основної суми 

кредиту, які 

розраховуються 

шляхом ділення 

загальної суми 

наданого кредиту на 

кількість періодів 

користування 

кредитом. Можливе 

дострокове 

погашення 

18,00 19,56 Фіксована 18-85 

Заставний-2 

 

 

 

 

 

 

13-120 10 000,00 5 000 000,00 Застава 

(квартира, 

будинок, 

нежитлова 

нерухомість, 

майнові права 

на ці об’єкти 

нерухомості, в 

тому числі що 

будуються) 

Періодична сплата 

процентів і 

періодична сплата 

рівних часток 

основної суми 

кредиту, які 

розраховуються 

шляхом ділення 

загальної суми 

наданого кредиту на 

кількість періодів 

користування 

кредитом. Можливе 

дострокове 

погашення 

18,00 19,56 Фіксована 18-85 

 

* Реальна річна процентна ставка розраховується за формулою регулятора та залежить від суми кредиту та фактичного строку користування 

кредитним коштами. 


