Інформаційне забезпечення клієнтів Полікомбанку щодо банківської послуги з надання
Споживчого кредиту
1) банківська
послуга, що
надається банком
клієнту
2) істотні
характеристики,
умови і порядок
надання послуги

“Мій Гаманець”

“Моя кредитна
картка”

“На купівлю житла”

Під іпотеку
нерухомого майна

Під заставу вкладу в
Полікомбанку

Максимальна сума
кредиту – 100 000 грн.
Строк кредитування –
від 1 до 36 місяців
Реальна річна
процентна ставка –
50,52% *

Максимальна сума
кредиту – до 2-х
середньомісячних
заробітних плат за
останні 6 місяців.
Строк кредитування –
до 12 місяців.
Реальна річна
процентна ставка –
37,03 %*

Максимальна сума
кредиту – від 50 до
70 % від вартості
житла
Строк кредитування –
до 36 місяців
Реальна річна
процентна ставка –
25,56 % *

Максимальна сума
кредиту – до 70 %
вартості іпотеки.
Строк
кредитування – 36
місяців
Орієнтовна реальна
річна процентна
ставка – 25,94%*

Максимальна сума
кредиту – 98 %
депозиту.
Строк кредитування –
не більше ніж строк
депозиту (вклад
“Строковий”)
наданий у заставу.
Реальна річна
процентна ставка –
13,23 % *

* Обчислення
проведені для
строкового кредиту
зі строком
кредитування
36 місяців та сумою
кредитування
100 000,00 грн.

* Обчислення
проведені для
овердрафту строком
на 12 міс. та лімітом
10 000,00 грн

* Обчислення
проведені виходячи
з максимального
строку кредитування
(36 місяців), суми
кредиту 350 000,00 грн
та оціночної
вартості житла
500 000,00 грн.

* Обчислення
проведені виходячи
з максимального
строку кредитування
(36 місяців), суми
кредиту 350 000,00 грн
та оціночної
вартості
житла 500 000,00 грн.

* Обчислення
проведені для
строкового кредиту
зі строком
кредитування
12 місяців, сумою
кредитування
100 000,00 грн,
процентною ставкою
12,2% річних, зі
щомісячним
погашенням кредиту

1.
2.
3.
4.
5.
6.
3) вартість
послуги (тарифи,
процентні
ставки) [для
вкладів
(депозитів) –
зазначається
мінімальне їх
значення, а для
кредитування –
максимальне]

порядок їх
визначення та
сплати, період,
протягом якого
вони
застосовуються,
та розмір після
завершення
цього періоду

Ознайомлення з умовами кредитування у відділенні Полікомбанку або за телефоном.
Збір та оформлення документів, необхідних для розгляду заявки на отримання кредиту.
Подання пакету документів та оформлення кредитної заявки у відділенні Полікомбанку.
Розгляд кредитної заявки фахівцями Банку.
Повідомлення про прийняти рішення.
За умови позитивного рішення, підписання договорів та отримання кредиту.

гривня [max] –
50,52 %* річних

гривня, [max] –
37,03 %* річних

* Обчислення
проведені для
строкового кредиту
зі строком
кредитування 36
місяців та сумою
кредитування
100 000,00 грн.

*Обчислення
проведені для
овердрафту строком
на 12 міс. та лімітом
10 000,00 грн

гривня, [max] –
25,56 %* річних

гривня, [max] –
25,94 %* річних

* Обчислення
проведені виходячи
з максимального
строку кредитування
(36 місяців), суми
кредиту 350 000,00
грн та оціночної
вартості житла
500 000,00 грн.

* Обчислення
проведені виходячи
з максимального
строку кредитування
(36 місяців), суми
кредиту
350 000,00 грн та
оціночної вартості
житла 500 000,00 грн.

гривня, [max] –
13,23 % *річних

* Обчислення
проведені для
строкового кредиту
зі строком
кредитування 12
місяців, сумою
кредитування
100 000,00 грн,
процентною ставкою
12,2% річних, зі
щомісячним
погашенням кредиту
Умови та порядок кредитування визначаються кредитним договором та діють протягом дії кредитного
договору.

4) умови
отримання
акційної
пропозиції
5) про право
клієнта на
відмову від
договору про
надання
банківської
послуги, якщо
таке право
передбачено
законом
6) сума (ліміт),
на яку(ий) може
бути надана
банківська
послуга (від
мінімального
розміру до
максимального),
строк
користування
нею (ним) (від
мінімального
значення до
максимального)
7) інформацію
про наявність,
перелік і вартість
додаткових та

Відповідно до затверджених умов акційної пропозиції, що діє на момент отримання послуги.

Так, протягом 14
Так, протягом 14
днів з дня укладення днів з дня укладення
договору
договору

Ні

Ні

Так, протягом 14
днів з дня
укладення договору

від 10 000 до 100
000 грн,
строк користування
від 1 до 36 місяців

до 2-х
середньомісячних
заробітних плат за
останні 6 місяців,
строк користування
до 12 місяців

від 50 до 70% від
вартості житла,
строк користування
до 36 місяців

до 70% від
оціночної вартості
нерухомості, що
пропонується в
забезпечення,
строк користування
до 36 місяців

до 98% суми вкладу
на строк – не більше
ніж строк депозиту
(вклад “Строковий”)
наданий у заставу.

Вартість послуг
третьої особи
(страховика) – 1 %
від суми кредиту

Відсутні

Орієнтовна вартість
послуг нотаріуса і
податків при
укладанні договору

Орієнтовна вартість
послуг нотаріуса:
- 0,1% від оціночної
вартості квартири –

150,00 грн. вартість
послуги за внесення
інформації в
ДРОРМ

супутніх послуг для позичальників
банку, кредитних віком 50-60 років
посередників та
третіх осіб,
включаючи
розмір платежу
та базу його
розрахунку

купівлі - продажу
при одночасній
передачі об’єкта в
іпотеку:
- 1% від оціночної
вартості квартири –
мито;
- 1% від оціночної
вартості квартири
Пенсійний збір;
- 600,00 грн – витяги
з державних
реєстрів;
- 4 000,00 грн –
послуги нотаріуса
(сума
встановлюється
нотаріусом).
Договір іпотеки:
- 0,1% від оціночної
вартості квартири –
мито;
- 6 500,00 грн.
послуги нотаріуса
включаючи всі
витрати нотаріуса по
оформленню
іпотечного договору
(сума встановлюється
нотаріусом).
Страхування

державне мито;
- 5000,00 грн.
послуги нотаріуса
(сума
встановлюється
нотаріусом );
- 3000,00 грн
реєстрація іпотеки
- 300,00 грн згода
подружжя;
- 500,00 грн витяги з
державних реєстрів
Страхування
предмету іпотеки
від ризиків
випадкового
знищення,
випадкового
пошкодження або
псування.
страховий тариф
орієнтовно
становить від 0,4%
щорічно від
оціночної вартості
предмету іпотеки.

8) найменування
комерційного
агента (у разі
надання
банківської
послуги за його
участю)

предмету іпотеки від
ризиків випадкового
знищення,
випадкового
пошкодження або
псування.
страховий тариф
орієнтовно
становить від 0,4%
щорічно від
оціночної вартості
предмету іпотеки.
Страхові компанії:
ПАТ «СК «Юнівес»,
ПАТ «СК «Інтерплюс», ПАТ «СК
«Арсенал
страхування», АТ
«СК «Рідна», ПАТ
«СТ «Гарантія» .
Приватні нотаріуси:
Бєгаєва Г.М., Кезля
В.І.,
Богушевич Н.В.

9) гіперпосилання https://www.policombank.com/index.php?page=106&lng=
на вебсторінку
банку, де
розміщено умови
договору
(оферти) та
інших типових
договорів про

Страхові компанії:
ПАТ «СК «Юнівес»,
ПАТ «СК «Інтерплюс», ПАТ «СК
«Арсенал
страхування», АТ
«СК «Рідна», ПАТ
«СТ «Гарантія».
Приватні нотаріуси:
Бєгаєва Г.М., Кезля
В.І., Богушевич Н.В.

надання
банківських
послуг
10) попередження У разі зміни кон’юнктури ринку позичкових капіталів або облікової ставки НБУ, банк має право,
для клієнтів
запропонувати позичальнику змінити процентну ставку за користування кредитом.
Банк має право вимагати дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів за фактичний строк
користування кредитом , сплати пені та відшкодування збитків в разі порушення позичальником умов договору
чи відмови від пропозиції банку змінити відсоткову ставку.
У разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором банк здійснює:
- внесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування
негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту
в майбутньому;
- у разі порушення терміну погашення кредиту та/або процентів передбачених договором позичальник сплачує
банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день
прострочення з дня утворення заборгованості до дати фактичного її погашення, але не більше за 15 відсотків
суми простроченого платежу. Сукупна сума пені не може перевищувати половини одержаної суми кредиту;
- звернення стягнення на передані в заставу майнові права на рухоме майно, в іпотеку житло, майнові права на
нього або інше нерухоме майно згідно із законодавством України.
Банку забороняється вимагати 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 (крім надання пакета банківських послуг).

