кредитна програма

НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР
Кредитна програма розрахована на кредитування фізичних осіб на споживчі потреби. Кредит може
надаватися:
- без застави у вигляді майна (забезпеченням повернення кредиту виступає порука іншої фізичної особи);
- під заставу житлової нерухомості.
При цьому позичальники повинні відповідати певним вимогам:
1. Позичальником може виступати фізична особа – резидент України.
2. Вік позичальника від 23 до 60 років (на момент закінчення терміну кредитування).
3. Працевлаштування – позичальник повинен мати постійне місце роботи зі стажем не менше 6 місяців
на одному підприємстві.
4. Мати позитивну кредитну історію в компанії (враховується кредитна історія в ПАТ «ПФБ»).*
5. Фінансовий стан позичальника має відповідати вимогам, встановленим внутрішніми
регламентуючими документами компанії, для цього виду кредитування.

Параметри кредитування за програмою НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР:
ПАРАМЕТРИ
Вид операції
Валюта операції
Відсоткова ставка
Гранична сума
Граничний
строк
користування
Ціль кредитування
Комісія за надання
кредиту
Забезпечення
за
кредитом

Періодичність сплати
процентів
та
повернення кредиту
Штрафні санкції

Форма видачі
Невідповідність
критеріям

БЕЗ ЗАСТАВИ У ВИГЛЯДІ МАЙНА
Кредит

18%
До 100 000,00
До 24 місяців

ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОСТІ
Кредит/непоновлювана кредитна
лінія
Гривня
17%
Від 300 000,00
До 36 місяців

Споживчі потреби
Відсутня
Порука фізичної особи, яка відповідає
Житлова нерухомість
переліченим вище вимогам до
позичальника (поручителем не може
виступати чоловік/дружина
позичальника)
Проценти – щомісячно
Проценти – щомісячно
Кредит – щомісячно, рівними
Кредит – щомісячно, згідно графіку
частинами, згідно графіку
встановленому кредитним
встановленому кредитним договором
договором
У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла
у період, за за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день
прострочення, але не більше ніж встановлено законодавством України.
Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника
Особа, яка не відповідає визначеним
Особа, яка не відповідає
визначеним вимогам може
вимогам може скористатися
скористатися програмою
програмою НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР,
НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР, із
забезпечивши згоду двох поручителів,
застосуванням відсоткової ставки
із застосуванням відсоткової ставки у
23% річних
розмірі 25% річних.

*позитивна кредитна історія в компанії означає, що фізична особа раніше користувалась/користується
кредитами компанії (враховуючи кредити надані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИЙ БАНК») та вчасно і в повному обсязі виконувала зобов’язання за кредитним договором.

