УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ АТ «АЛЬФА-БАНК»
(діють з 15.11.2018р.)
Основні умови
кредитування
Сума кредиту, грн.
(без довідки про доходи)
Сума кредиту, грн.
(з довідкою про доходи)
Строк кредитування

Мін. стаж роботи

Вік позичальника
Сума кредиту, грн.

Для фізичних осіб

Для ФОП

від 2 000,00 до 50 000,00 грн.
від 50 000,01 до 100 000,00 грн.
від: 6 міс.
до: 48 міс. (для офіційно працевлаштованих)/ 36 міс. (для неофіційно працевлаштованих)
Вимоги до працюючих клієнтів від 4-х міс від 12 міс.
на останньому місці роботи (за умови
загального стажу не менше 12м.);
Вимоги до пенсіонерів (крім I гр.
інвалідності) від 1 міс.
від: 21 року (для офіційно працевлаштованих) / 25 років (для неофіційно працевлаштованих)
до:70 років (на момент закінчення кредитного договору)
Комісія, за управління
Страховий тариф
Річна ставка
кредитом (щомісячна)
(щомісячно)

Варіант 1:
2 000,00 – 49 999,99
19,99%
2,75%
0,65% / 0,75% / 1,2%
50 000,00 – 100 000,00
18,99%
Варіант 2: (для Клієнтів , що являються пенсіонерами(за віком або вислугою років) або працівниками бюджетних
/комунальних організацій):
2 000,00 – 49 999,99
18,99%
2,75%
0,65% / 0,75% / 1,2%
50 000,00 – 100 000,00
17,99%
Спосіб надання кредиту
шляхом перерахування на поточний (картковий) рахунок Клієнта, відкритий в ПАТ
"Промінвестбанк"
Для фізичних осіб
Для ФОП
1. Паспорт громадянина України;
1. Паспорт громадянина України (оригінал);
2. Довідка про присвоєння
2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
ідентифікаційного номера (чи
(оригінал) (чи відмітка в паспорті);
відмітка в паспорті);
3. Повідомлення про доходи за формою Банку;
3. Повідомлення про доходи за
4. Виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб та
формою Банку.
фіз. осіб-підприємців або Свідоцтво про реєстрацію
платника податків за формою 4-ОПП (оригінал)
Додаткові документи для суми
(адвокат, нотаріус).
кредиту від 50 000,00 грн.:
4. Довідка про доходи за останні 6
Додаткові документи для суми кредиту від 50 000,00
місяців;
грн.:
5. Виписка із ПФУ про виплату
5. Квитанція про сплату єдиного податку за поточний
пенсії (для пенсіонерів).
квартал (якщо є платником даного податку);
Пакет документів для
6. Виписка з реєстру платників єдиного податку (за
отримання кредиту
наявності);
7. Документ, що підтверджує доходи (один з):
- податкова декларація за останні звітні 4 квартали
(для 3-ї групи) / за останній звітний рік (для 1-ї та 2-ї
груп) з відміткою органу податкової служби;
- податкова декларація про майновий стан і доходи за
останній звітний рік з відміткою органу податкової
служби;
- Довідка, що містить інформацію про доходи фізичної
особи-підприємця за останні звітні 4 квартали/
останній звітний рік, видана органом податкової
служби (оригінал);
- Податкова декларація по ПДВ за останні 4 квартали з
відміткою органу податкової служби (якщо фізична
особа-підприємець є платником ПДВ).
Погашення кредиту
щомісячно
Дострокове погашення
можливе

