КРЕДИТ «ВИГІДНИЙ»
Для клієнтів, які бажають оформити кредит на вигідних умовах на будь-які цілі.
Стане в нагоді клієнтам, що шукають найвигідніші умови споживчого кредитування на будь-які
цілі.





Кошти надаються на будь-які Ваші потреби – розпоряджайтесь ними на власний розсуд.
Попереднє рішення* за кредитом надається без документів всього за 5 хвилин у відділенні Банку!
Можливість прийняття термінового рішення за кредитом всього за 2 години.
Зменшена ставка за кредитом для клієнтів, які отримують заробітну плату через Сбербанк.
Оформлення кредитних заявок і видача кредитів тимчасово призупинені.




Сума кредиту:

від 5 000 до 250 000 грн.

Строк:

від 6 місяців до 5 років.

Процентна ставка:

- 25% річних в гривні** – для клієнтів-держателів зарплатних карток;
- 25% річних в гривні** – для інших клієнтів.

Вид процентної ставки:

фіксована.

Графік погашення:

ануїтетний.

Одноразова комісія за надання кредиту:

- 3,5% від суми кредиту (за стандартний розгляд заявки)
або
- 6,5% від суми кредиту (за терміновий розгляд заявки)

Поручительство:

не є обов’язковим при сумі кредиту до 100 000 грн.

Прийняття рішення:

від 2*** до 24 годин.

Реальна річна відсоткова ставка****:

- 31,38%

Як погашати кредит:
В системі інтернет-банкінгу «Сбербанк Онлайн».
В будь-якому відділенні Сбербанку на території України.
Що необхідно додатково оплатити?
Обов’язкове страхування Позичальника від нещасного випадку у страхових компаніях – партнерах Банку.
Остаточне рішення про кредитування приймається після надання повного пакету документів. Заповнення кредитної
заявки відбувається зі слів Клієнта у відділенні Банку.
У разі не надання згоди чоловіка/дружини Позичальника, процентна ставка за таким кредитом встановлюється в
розмірі на 2% річних вище від процентної ставки.
Заявки на терміновий розгляд приймаються в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) до 16:00 годин.
Розраховано виходячи з даних: сума кредиту - 250 000 грн.; термін - 5 років; % ставка - 25% річних; комісія за
надання кредиту - 3,5%.

Програма лояльності:
Клієнт отримує знижку з одноразової комісії - 1% суми попереднього кредиту,при оформленні другого і подальших
кредитів.






фізичні особи – громадяни України, що зареєстровані на її території;
стабільні офіційні доходи;
вік від 23 років, за умови, що на момент закінчення терміну дії кредитного договору Позичальник не досягне
пенсійного віку згідно діючого законодавства України.
стаж на останньому місці роботи – не менше 6 місяців (для фіз. осіб – моряків – більше 12 міс.)
Оформлення кредитних заявок і видача кредитів тимчасово призупинені.

