ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНИЙ ПРОДУКТ
«ЗНАЙОМСТВО»
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКЙ КАПІТАЛ»
Місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, б. 67
Банківська ліцензія № 26 від 01.11.2011р.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру банків №138 від 25.12.1992 р.
Номер контактного телефону: 0 800 210 804
Адреса офіційного веб-сайту: www.ukrcapital.com.ua

Переваги продукту для
Клієнта (Позичальника)

Параметри продукту:
1. Велика сума кредиту.
2. Вигідні умови відносно ринку споживчого кредитування.
3. Можливість використання кредитних коштів на будь-які поточні потреби.
4. Сплата кредиту ануїтетними платежами.
5. Обслуговування кредиту без прив’язки до відділення Банку. Позичальник може
у будь-якому відділенні погасити заборгованість по кредиту.
6. Оформлення кредиту без застави та поручителів.

Вид кредитування

Кредит

Призначення кредиту
(цільове використання)

Кредит на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не
пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю.

Вимоги до Клієнта
(Позичальника)

1.Мінімальний вік на момент оформлення кредиту - 21 рік.
2. Максимальний вік на момент оформлення кредиту до 65 років.
3. Видача нового кредиту не можлива, якщо в Потенційного позичальника є
виданий діючий кредит та по такому кредиту не зроблено першого повного
платежу згідно Графіку платежів по Кредитному договору, крім закритих
кредитів.
4. Відкриття поточного рахунку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Сума кредитування

Мінімальна сума кредиту – 5 000 грн.
Максимальна сума кредиту – 200 000 грн.

Строк кредитування

12, 18, 24, 36, 48, 60 місяців.

Валюта кредитування

Гривня

Тип процентної ставки

Фіксована

Процентна ставка

0,01%

Платежі за додаткові
послуги Банку:

1. Щомісячна плата за
обслуговування
кредитної заборгованості
2. Відкриття поточного
(карткового) рахунку /
розрахунково-касове
обслуговування рахунку

Реальна річна процентна
ставка,відсотки річних
Загальні витрати за
кредитом
Орієнтовна загальна
вартість кредиту для
клієнта за весь строк
користування кредитом
(сума кредиту та загальні
витрати за кредитом), грн

Від 3,29% до 3,99%
Відповідно до Тарифів Банку розміщених на офіційному Інтернет сайті Банку
https://www.ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/taryfni-pakety/315-taryfnyi-paketcash/file.html. Тарифи та комісії за розрахунково-касове обслуговування
поточного (карткового) рахунку можуть бути змінені, відповідно до умов
Публічної пропозиції на укладення договору про комплексне банківське
обслуговування фізичних осіб, що розміщена на Інтернет сайті Банку за
електронною адресою: www.ukrcapital.com.ua.
Від 79,07% до 132,92%

Від 2 660,46 грн до 430 542,55 грн

Від 7 660,46 грн до 630 542,55 грн

Вид Забезпечення

Відсутнє

Спосіб надання кредиту

Безготівковим шляхом на поточний (картковий) рахунок, відкритий в АТ «БАНК
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Нарахування та сплата
процентів

Погашення кредиту

Способи погашення
кредиту

Проценти нараховуються на суму фактичної заборгованості за кредитом (без
врахування нарахованих процентів, штрафів, пені), методом «факт/360»,
виходячи із фактичної кількості днів користування кредитом в місяці та 360 днів
у році, при цьому враховується перший день і не враховується останній день
користування кредитом в та сплачується у складі ануїтетних платежів
Ануїтетна схема погашення, згідно Графіка платежів по Кредитному договору,
щомісячно рівними частинами з дати видачі кредиту в дату видачі кредиту.
1. Внесення готівкових грошових коштів через касу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ» на рахунок 2909 в Банку.
2. Через Інтернет-банк АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
3. Безготівкове перерахування коштів з рахунку Клієнта (відкритого в АТ «БАНК
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» або відкритого в іншій банківській установі) на
рахунок 2909 в Банку.

Порядок дострокового
повернення кредиту

Клієнт (Позичальник) має право достроково повернути кредит без будь-якої
додаткової плати, за умови письмового попередження Банк про такий намір
шляхом подання відповідної заяви в день здійснення дострокового повернення

Порядок та умови відмови
від надання та одержання
кредиту

Клієнт (Позичальник) має право відмовитися від договору про споживчий кредит
протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом
України «Про споживче кредитування»

Наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки,
процентної ставки, інших платежів, які застосовуються стягуються при невиконанні зобов’язань за
кредитним договором

Подвійна облікова ставка НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не
більше 15% від суми прострочення, – за прострочення повернення кредиту та/або
сплати процентів/щомісячної плати.

Пеня / штраф

У разі прострочення позичальником виконання зобов’язань за кредитним
договором, позичальник за кожний календарний місяць, протягом якого було
допущене таке прострочення, сплачує штраф:
✓ у разі прострочення від 7 (семи) до 30 (тридцяти) днів включно – у
розмірі 100 (сто) грн. 00 коп., за кожен випадок прострочення від 7 до
30 днів;
✓ у разі прострочення від 31 (тридцяти одного) дня до 60 (шістдесяти)
днів включно – у розмірі 150 (сто п’ятдесят) грн. 00 коп., за кожен
випадок прострочення від 31 до 60 днів;
✓ у разі прострочення від 61 (шістдесяти одного) дня до 90 (дев’яносто)
днів включно – у розмірі 250 (двісті п’ятдесят) грн. 00 коп., за кожен
випадок прострочення від 61 до 90 днів;
✓ у разі прострочення понад 90 (дев’яносто) днів – у розмірі 350 (триста
п’ятдесят) грн. 00 коп, за кожен випадок прострочення понад 90 днів.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань
споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати
половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути
збільшена за домовленістю сторін.
Більш детальна інформація знаходиться в типовому кредитному договорі на сайті
банку www.ukrcapital.com.ua

Необхідність укладення договорів щодо додаткових супутніх послуг третіх осіб,
які є обов’язковими для отримання кредиту

Страхування

Обов’язкове укладення договору добровільного страхування (страховий поліс)
Клієнта (Позичальника) від випадків настання стійкої непрацездатності та смерті
на суму, не меншу ніж сума кредиту, в страховій компанії включеною до переліку
тих, які відповідають вимогам Банку. Вигодонабувачем за договором
добровільного страхування Клієнта (Позичальника) від випадків настання стійкої
непрацездатності та смерті вказується Банк. Перелік страхових компаній
опубліковано на Інтернет сайті Банку www.ukrcapital.com.ua.
Орієнтовна вартість послуг Страховика від 180 грн до 11 400 грн

