
КАЛЬКУЛЯТОР ФОРМУВАННЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ (Кредитна лінія)
відсоткові ставки діють з   25.07.2019 по

6. ЗНИЖКИ по кредиту

2. ХАРАКТЕРИСТИКА та ДОХОДИ
3. кредитна історія в ПВКС

4. кредитна історія в ІНШИХ 
фінансових установах

5. ВАРІАНТИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО КРЕДИТУ оберіть один із двох варіантів

оберіть один із двох варіантів 2 поручителі
в т.ч. чоловік 
(дружина)

+
ЗАСТАВА : 

нерухомість, автотр.
КАСКО, 

(нотар. оформлено)

+ 0% КРЕДИТ ВИРОБНИКАМ СГ 
ПРОДУКЦІЇ на бізнес:

фермерське господарство,
СПД що працює у сфері 

сільського господарства 
(рослинництво, 

тваринництво) де частка в 
бізнесі напрямку СГ 

становить більше 60 %

СПОЖИВЧИЙ *
(є один з документів)
1. Дов.про доходи за 6 міс.
2. Песійне посвідчення або 
довідка з пенсійного фонду**
3. Оф.документи про доходи за 
останні 6 місяців
БІЗНЕС
(при дотриманні  мін. двох з 
нижченаведених умов)
4. Офіційно зареєстровано
на ринку БІЛЬШЕ двох років 
(підтвердження),
5. Є офіційна декларація про 
доходи. 
6. Є офіційно наймані працівники 
у к-сті не меньше двох осіб (копія 
звіт 1ДФ).  

оберіть один із  варіантів оберіть один із трьох варіантів

-11%
1. БАЗОВА СТАВКА користувався 

кредитами в ПВКС, 
порушень по 

договору НЕ БУЛО.

є закриті кредити у фін.
установах та жодних 

порушень не 
зафіксовано 
(в т.ч.ПВКС)

переплата

+ 0% + 0%
сума кредиту до 500 000 грн. 50 0,0%

+ 0% 3 поручителі
в т.ч. чоловік 
(дружина)

+ товар в обороті для 
бізнесу, обладнання. + 5%

70 переплата

АНУІТЕТ - % нараховуються на 
залишок по кредиту 

-5,9%
30 40 переплата переплата

20 переплата 0,0% 0,0% сума кредиту до 60 000 грн. 51 2,7%

0,0%

не користувався 
кредитами в ПВКС

не користувався 
кредитами в інших 
фін. установах або є 

діючий кредит в 
ПВКС

1 поручителі
в т.ч. чоловік 
(дружина)

+
ЗАСТАВА : 

нерухомість, автотр.
КАСКО, 

(нотар. оформлено)

+ 4% КРЕДИТ ПІДПРИЄМЦЯМ на 
бізнес:

ТОРГІВЛЯ та ПОСЛУГИ 
(не СГ призначення)

-10%
57% + 3% + 3% переплата 71 переплата

сума кредиту до 500 000 грн. 52 2,2% -5,3%

01 31 переплата 41 переплата

БЕЗ ПОРУКИ +
ЗАСТАВА : 

нерухомість, автотр.
КАСКО, 

(нотар. оформлено)

+ 8%
ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ 
ДЛЯ ПОСТІЙНИХ клієнтів. 
Умова:користувався кредитами 

від 12 місяців 
(366 днів і більше) 

не мав порушень****.

-2%
що становить переплату за рік: 1,6% 1,6%

33,5%

протягом останніх 8 
місяців дії договору 

були порушення умов 
кредитування

є діючі кредити в інших 
фінансових установах 

(крім ПВКС)

переплата

ставка переплати за рік сформована з 
середньозваженої ставки по вкладах, витрат на 
господарські потреби ПВКС (утримання офісу, 

зарплата, та інше)

В усіх інших випадках 
(обов"язково має бути письмова 

заява позичальника про наявні 
доходи)

+ 7% + 10% + 10%
сума кредиту до 300 000 грн. 53 4,4%

4
поручителя в т.ч. чоловік (дружина) 
умова: Поз.має відповідати коеф.
платоспроможності. Поруч.дохід>8700 грн.на 
1 особу. 

+ 3%
32 переплата 42 переплата переплата

21 3,8% 5,5% 5,5% сума кредиту до 120 000 грн. 54 1,6%

А) БАЗОВА СТАВКА - ставка по кредиту, яка включає в себе витрати на 

3 поручителя в т.ч. чоловік (дружина) + 6%виплату відсотків по вкладах та витрати на утримання ПВКС

В) 2, 3, 4, 5 РОЗДІЛИ - ставки покриття кредитних ризиків на випадок недотримання умов виконання кредитного договору. переплата

* офіційний середньомісячний дохід повинен становити не меньше 60 % від суми загального доходу позичальника. сума кредиту до 80 000 грн. 55 3,3%

** безстрокова або термін дії якої перевищує строк дії кредитного договору. Довідка з пенсійного фонду за 6 міс.

2 поручителя в т.ч. чоловік (дружина)
+ 12%довідково - якщо в позичальника немає чоловіка/дружини, або немає можливості бути присутнім - його може замінити будь-який родич.

Інтрукція по заповненню: переплата

Позичальник може обирати умови свого кредитування самостійно або за допомогою працівника ПВКС. Щоб визначити ставку по кредиту, необхідно сума кредиту до 60 000 грн. 56 6,6%

з кожної категорії обрати параметри під які підходить позичальник та додати  обрані ставки до БАЗОВОЇ СТАВКИ.

1

ПОРУЧИТЕЛЬ.  
Середньомісячна офіційна ЗП позичальника  
<15 000 грн. або інші доходи будь-якого 
розміру з дотриманням коеф.
платоспроможності.

+ 18%ОБОВЯЗКОВА УМОВА: при формуванні ставки, позичальник зобовязаний підтвердити документально відношення до вибраного типу ризику (окрім 3 та 4 розділів).

При перевірці працівником ПВКС обраних параметрів із наданими документами та виявленню розбіжностей, обрана кредитна ставка НЕ МОЖЕ бути застосована, переплата

в такому випадку позичальнику буде запропоновано відкорегувати умови відповідно наданих документів та запропонована уточнена ставка по кредитному договору сума кредиту до 25 000 грн. 57 10,0%

БЕЗ ПОРУКИ*** . УМОВА: середньомісячна 
офіційна ЗП>=15 000 грн. (інф.приблизно 12000 на 
руки) підтвердження: довідка за 6 ост.міс.або 
виписка банку про отримання ЗП за ост. 6 міс.

+ 18%
Я, ________________________________________________________________________  ознайомився (-лася) із системою формування кредитної ставки переплата

виходячи з набору умов, ставка по кредиту становить : % річних Сума заявки на кредит становить (грн): сума кредиту до 25 000 грн. 58 10,0%

БЕЗ ПОРУКИ + 28%дата та підпис позичальника

переплата

Даним підписом я підтверджую що ставка по кредиту порахована вірно, документи які засвідчують коректність застосування даної ставки 
надано позичальником та сформовано мною в повному обсязі,

сума кредиту до 10 000 грн. 59 15,8%

*** -Виписка по рах.береться тільки по його поступленнях за 6 міс. з одного місця роботи. Не беротся до уваги довідка : 

1)від підприємця 2)підписана поручителем 3)без печатки або підпису 4)видана керівнику або власнику 5)копія 6)видана >20 днів тому.

****-порушення - написання листів повідомлень про борг, підготовка справи до суду, судова та виконавча робота.


