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«Кредитка», "Картка можливостей"
«Preapproved limit card» «Кредитчик», «Депозитчик», «Дебітчик», «Транзакціонер»
Параметр

Значення

Тип карти

Mastercard Gold / МС WORLD

Процентна ставка

Протягом пільгового періоду (до 45 днів) – 0,1% річних у грн., далі – 3,17% на місяць

Розмір кредитного
ліміту

До 300% середньомісячної заробітної плати, але не більше 250 000,00 грн.

Комісія

Безготівкові розрахунки в торгово-сервісній мережі – 0%; видача готівки від 3.8%

Обов`язковий платіж

Щомісячний платіж – 5% від фактичної заборгованості та нараховані відсотки

Термін

1 рік з автопролонгацією, за умови позитивниї кредитної історії

Вигоди для клієнта

Економність: мінімальна ставка протягом
пільгового періоду та дострокове погашення без
комісії

Зручність: можливість почати використання
ВКЛ за першої необхідності у будь-який момент
та у потрібному обсязі

Оперативність: користування коштами одразу
після погашення заборгованості

Універсальність: розрахунки у будь-яких
магазини та торгово-сервісних мережах
України та світу

Мобільність: цілодобове управління та
контроль рахунків через «Інтернет-банкінг»,
«Мобільний банкінг» та «SMS-банкінг»

Сервіс: отримання цілодобової консультації
від банку, якому довіряє Ваша компанія

Потребительский кредит в рамках программы
«Экспресс-кредит»
Валюта

UAH

Сумма кредита

от 2 000 до 300 000 грн., неофициально трудоустроенные: до 50 000 грн.

Срок

от 6 до 48 месяцев, неофициально трудоустроенные: до 36 мес.

Возраст
*(на момент окончания действия кредитного
договора)
Стаж (на последнем месте работы)

от 21 до 70* лет
неофициально трудоустроенные: от 25 лет до 70* лет

не менее 3 месяцев
Целевая клиентская группа

Предоставление документа о доходах при
запросе суммы кредита

Не кредитуются

Преимущества «Экспресс-Кредита»

Физическое лицо – резидент, моряки, СПД зарегистрированные более 12 месяцев, неофициально
трудоустроенные лица на предприятие или на СПД, пенсионеры, работающие инвалиды III группы.

50 000 грн и более

СПД – вид деятельности: такси, строительство. Лица, которые находятся в декретном отпуске. Моряки.
Получение кредита без залога;
Возможность досрочного погашения кредита без дополнительных комиссий и штрафных санкций;
Минимальный пакет документов для получения решения;
Принятия решения – от 30 минут;
Возможность получения оперативного решения всех финансовых проблем;
Не нужно долго ждать, чтобы получить желаемое;
Отсутствие зависимости от состоятельных родственников и знакомых;
Расширение своих возможностей во всех, без исключения, сферах жизни;
Улучшение качества жизни;
Кредитование неофициально трудоустроенных лиц;

Условия продукта
Официально трудоустроенные клиенты:

Неофициально трудоустроенные клиенты:

Сумма кредита,
грн.

20 000 – 200 000

Сумма кредита,
грн.

20 000 – 50 000

Срок кредита,
мес.

12- 48

Срок кредита,
мес.

12- 36

Возраст заемщика,
лет.

25-60

Возраст заемщика,
лет.

25-60

% ставка

Комиссия
РКО, грн.

PL СК(WhLUCB_Автолюбитель_SL)20000-30000

10,99%

650

PL СК(WhLUCB_Автолюбитель_SL)30000-40000

10,99%

950

PL СК(WhLUCB_Автолюбитель_SL)40000-60000

10,99%

1200

PL СК(WhLUCB_Автолюбитель_SL)60000-100000

10,99%

2050

PL СК(WhLUCB_Автолюбитель_SL)100000-200000

10,99%

3400

Субпродукт

Требования продукта
Документы:
- паспорт и идентификационный код клиента,
 для получения денежного кредита
«PIL для владельцев
автомобилей»
(не зависимо от суммы кредита) отсутствует
требование о предоставлении Справки о доходах
 Клиенту, для получения денежного кредита «PIL для владельцев
автомобилей»
(не зависимо от суммы кредита) необходимо
предоставить Технический паспорт на автомобиль.
Если клиент предоставляет технический паспорт на автомобиль, который
находиться в кредите (любой Банк), то данный автомобиль под программу PIL
для владельцев автомобилей не подпадает.

Запрещено кредитование для Клиентов по данной программе в случае:
 если Клиент владеет авто менее чем 6 мес.;
 не кредитуются марки автомобилей производства стран СНГ (Ваз, Заз, Газ, Daewoo,
Lanos, Таврия);
 авто старше 10 лет импортного производства;
 авто старше 5 лет китайского производства;
 сфера деятельности для СПД: такси, строительство.

Кредитные карты
Параметри

Максимум-Готівка

Тип карти
Пільговий період

Максимум

Debit World
імена/не імена
Відсутній

До 55 днів

Термін дій:
-

Пластикової картки

3 роки

-

Кредитного ліміту

1 рік

Розмір кредитного ліміту, грн.

500 – 75 000 (up sell до 200 000 грн.)

РКО в рік

Відсутній

РКО в місяць

Відсутній

60 грн.

Регулярний cash back, в грн. (тільки за
розрахунки кредитними коштами)

Відсутній

5 % - на ресторани та кафе;
3 % на АЗС;
2 % - супермаркети (продукти)

Додаткові можливості карти
Щомісячна комісія від суми заборгованості
Річна % ставка на заборгованість

Моментальна розстрочка по карті;
Кредитні канікули по карті;
3,5 %

Відсутня

26 % / 24 %*

ПП – 0,01 %/ після ПП – 39,99 % /
35,99 %*

Річна % ставка на пасивний залишок
Обов’язковий мінімальний платіж
Перегляд залишку в АТМ

9%
7 %, але не менше ніж 50 грн.
Безкоштовно

Альфа-Чек
Страховка від НС, % в місяць
Страховка від ФР, % в місяць

3 грн. за операцію (1 оп. День
безкоштовно в АТМ Альфа Банку)

Безкоштовно
1 % (за бажанням)

1 % (за бажанням)

0,1 % від суми кредитного ліміту (за замовчуванням)

Сегмент клиента:
• Новый Клиент банка (walk in) - физические лица (PI)
• Клиент банка (PI), который не попал в воронку по Кредитной карте
Укрсоцбанка
Портрет потенциального Клиента:
• Клиент, имеющий потребность в кредитных средствах, но без четко
сформированной целевой покупки
• Физическое лицо (наемный сотрудник / ФОП)
• Резидент, гражданин Украины
• Возраст: min – 21 год, max – 70 лет на дату окончания действия кредитной
линии
• Постоянное трудоустройство официальное / неофициальное
• Стаж работы на последнем месте работы официально/неофициально:
для наемных служащих – не менее 3 мес.,
для ФОП – не менее 12 мес.
При этом сфера деятельности ФОП не должна меняться на протяжении
последних 12 мес. деятельности
• Общий стаж работы – не менее 12 месяцев

Кредитование на покупку
нового автомобиля
НА ВСІ НОВІ АВТОМОБІЛІ В КРЕДИТ
•

АВАНС: ВІД 25%* ВАРТОСТІ АВТО

•

ПРОЦЕНТНА СТАВКА: ВІД 0,01% РІЧНИХ

•

ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ: ДО 5 РОКІВ

•

КАСКО В КРЕДИТ, ПРИ АВАНСІ ВІД 30%.

ТЕРМІН КРЕДИТУ

КОМІСІЯ

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ПРИ АВАНСІ
25%
10.34%
16.30%

50%
6.40%
14.10%

70%
0.01%
9.70%

18.91%

17.31%

14.10%

37-48 міс.

19.88%

18.59%

15.99%

49-60 міс.

20.35%

19.24%

17.02%

1-12 міс.
13-24 міс.
25-36 міс.

0.00%

КАСКО

НВ*

6.70%

1.99%

*Страхування від нещасного випадку діє лише на перший рік кредитування, від суми кредиту.

ПРОЦЕНТНА СТАВКА – фіксована для кредитів строком до 36 міс. включно; починаючи з 37 міс.
процентна ставка плаваюча.
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ: CК «Альфа Страхування», СК «Арсенал Страхування», СК
«Українська страхова група», СК «ПРОВІДНА», СК «Універсальна», СК «ІНГО Україна», СК «Уніка», СК
«ПЗУ Україна», СК «Граве Україна», СК «ВУСО», СК «Український Страховий Стандарт» (тільки для
автосалонів Корпорації АІС - Автодрайв Плюс), СК «Експрес Страхування» (тількі для автосалонів
Укравто).

Депозиты физических лиц

Спасибо за внимание!

