
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВА-БАНК” 

 

Додаток № 2  

до Договору про споживчий 

кредит                                                                                                       

№ ___ від «__» ____________ 20__ 

р. 

  

ТАРИФНІ СТАВКИ ЗА ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

 

 Назва операції Тариф 

1. Переказ кредитних коштів в національній валюті: 

- на придбання авто, нерухомості або на споживчі потреби 

під заставу авто, нерухомості; на споживчі потреби під 

поруку, заставу майнових прав на депозит,  

 

в тому числі у разі збільшення суми кредиту, загального 

ліміту кредитування 

 

2,0 % від суми кредиту до 

750 000,00 грн. 

1,0 % від суми кредиту від 

750 000,01 грн. 

2,0 % від суми збільшення 

(до 750 000,00 грн.) 

1,0 % від суми збільшення 

(від 750 000,01 грн.) 

2. Виплата кредитних коштів готівкою: 

- на придбання авто, нерухомості або на споживчі потреби 

під заставу авто, нерухомості; на споживчі потреби під 

поруку, заставу майнових прав на депозит, 

 

в тому числі у разі збільшення суми кредиту, загального 

ліміту кредитування 

 

 

- на споживчі потреби під заставу виробів з ДМ 

 

2,0 % від суми кредиту до 

750 000,00 грн. 

1,0 % від суми кредиту від 

750 000,01 грн. 

2,0 % від суми збільшення 

(до 750 000,00 грн.) 

1,0 % від суми збільшення 

(від 750 000,01 грн.) 

0,7% від суми кредиту 

3. Плата за внесення записів до Державного реєстру 

обтяжень рухомого майна, в т.ч. 

- за внесення запису; 

- за внесення змін; 

- за витяг 

 

 

144,00 грн., в т.ч. ПДВ 

144,00 грн., в т.ч. ПДВ 

144,00 грн., в т.ч. ПДВ 

4. За страхування фінансового ризику неповернення кредиту 

та відсотків по ньому 

3% від загальної суми 

кредиту з відсотками за весь 

період  

5. За внесення змін до договорів (під заставу/іпотеку) під час 

обслуговування позикових рахунків з ініціативи клієнта 

(продовження терміну дії кредиту; зміна відсоткової 

ставки; зміна графіку погашення кредиту, заміна предмета 

застави/іпотеки)  

500,00 грн. за кожну зміну 

6. Видача дубліката кредитного договору, договору поруки, 

договору застави у випадку втрати 

100,00 грн. 

7. Видача довідки на фірмовому бланку про кредитну 

заборгованість  фізичної особи (чи відсутність) 

100,00 грн. 

8. Видача довідки про сплату кредиту та нарахованих 

відсотків за період (для надання контролюючим органам), 

включаючи надання підтверджуючих документів по 

нарахуванню (меморіальні ордери)  

200 грн. 

Примітки: 

1. Банк залишає за собою право змінювати тарифи і розширювати перелік з встановленням 

нових комісій. 

БАНК:                                                                                          ПОЗИЧАЛЬНИК: 

 

____________________ /_______________/            ____________________ /_______________/ 

 


