
Умови кредитування АТ «Ідея Банк» по споживчому кредитуваню (без застави) через партнерів 

Умови кредитування Вимоги до Позичальника 

Сума кредиту  від 1000,00 грн. до 100000,00 грн. Вік Позичальника  

від 21 до 74,11 років (на 

момент завершення 

терміну дії кредиту) 

Строк кредитування від 6 до 60 місяців 

Наявність  

- паспорта громадянина 

України або посвідки на 

постійне проживання на 

території України 

(оригінал); 

- реєстраційного номеру 

облікової картки 

платника податків (ІПН) 

(оригінал); 

- реєстрації (прописки) 

на постійній основі на 

території Україні. 

Відсоткова ставка 

від 0,01%  до 19,50% річних 

Фіксована або змінювана.  

Річна змінювана процентна ставка визначається 

як змінна частина ставки, збільшена на Маржу 

Банку вказану в Договорі кредиту. Змінна 

частина процентної ставки дорівнює потрійному 

значенню UIRD (Український індекс за 

депозитами фізичних осіб) за терміном 3 місяці 

в гривні (надалі – Індекс) за останній день 

попереднього місяця. Індекс використовується 

як база для визначення процентної ставки. 

Індекс переглядається та може змінюватись 

Банком щомісячно. Збільшення індексу 

призведе до збільшення процентної ставки. 

Максимальний розмір змінюваної процентної 

ставки може становити не більше ніж 90% 

річних. Статистичні дані Національного банку 

України, які містять Індекс, розміщуються на 

офіційному сайті Національного Банку України 

за адресою: www.bank.gov.ua. Банк повідомляє 

Позичальника про зміну розміру процентної 

ставки та надсилає Позичальнику новий Графік 

за Договором кредиту листом не пізніш як за 15 

календарних днів до дати, з якої почне діяти 

нова ставка.  

Щомісячна комісія за 

обслуговування 

кредитної 

заборгованості, %  

від 1,10% до 4,90% 

Довідка про 

доходи 

обов’язкова при сумі 

кредиту більше 39999,00 

грн. 

Загальні витрати за 

кредитом 

[уключаючи відсотки 

за користування 

кредитом, комісії 

банку та інші витрати 

клієнта на додаткові 

та супутні послуги 

банку, кредитного 

посередника (за 

наявності) та третіх 

осіб], грн 

від 2491,36 грн. до 177769,69 грн. 

Орієнтовна загальна 

вартість кредиту для 

клієнта за весь строк 

користування 

кредитом (сума 

кредиту та загальні 

витрати за кредитом), 

грн 

від 3491,36 грн. до 258414,69 грн. Застава без застави 

Реальна річна 

процента ставка  

від 92,32% до 219,23% (залежить від суми, 

терміну кредиту та умов обраного кредитного 

продукту) 

Поручитель  

обов’язковий при сумі 

кредиту більше 49999,00 

грн. 

 


