


Ми є частиною міжнародної банківської групи «Інтенза Санпаоло».

На боці наших клієнтів досвід групи, яка вже понад 400 років зберігає та 

примножує гроші своїх клієнтів, обслуговує більше 19 млн клієнтів у 40 країнах 

світу.

Ми – міжнародний банк.

Це означає, що переваги співпраці з нами не обмежуються кордонами України. 

Навіть більше, чимало послуг та продуктів створені, щоб Вам або Вашим рідним 

було зручно за кордоном.

Ми – банк, що будує довгострокові відносини з клієнтами.

Ми робимо все для того,  щоб вони були задоволені сервісом та залишалися з 

нами. 



НА БУДЬ-ЯКІ ЦІЛІ ДО 450 ТИС. ГРН ДО 3 РОКІВ

ВІДСОТКОВА СТАВКА

ВІД 27%
КОМІСІЇ

ВІД 0%

КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ 

НА ДІЮЧИЙ 

КАРТКОВИЙ РАХУНОК



ПАРАМЕТРИ КРЕДИТУ КРЕДИТНА КАРТКА ПРАВЕКС БАНК КРЕДИТНА КАРТКА FAMIGLIA

СУМА КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ від 10 000 до 300 000 грн від 10 000 до 450 000 грн

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ від 12 до 36 місяців від 12 до 36 місяців

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД 60 днів 60 днів

% СТАВКА, РІЧНА 36% (0,01% - в пільговий період) 27% (0,01% - в пільговий період)

РЕАЛЬНА % СТАВКА, РІЧНА 47,31% 29,41%

МІНІМАЛЬНИЙ ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАТІЖ 5% 5%

КОМІСІЯ

За зняття кредитних коштів встановлено 0% ліміт (зняття готівкових кредитних коштів – не передбачено)

За переказ кредитних коштів 4% + 5 грн 3% + 5 грн  

За поповнення рахунку та 

розрахунок кредитними 

коштами у торгівельній мережі

0% 0%

% НА ЗАЛИШОК ВЛАСНИХ КОШТІВ 0% до 6%

НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ ПО КРЕДИТУ

починається з дати транзакції,

якщо погасити кредитний ліміт протягом 

60 днів (в пільговий період), відсотки не 

сплачуються

починається з 61 дня користування 

кредитним лімітом

Перші 60 днів (пільговий період) – відсотки не 

нараховуються!



БАНК

Переплата за 

рік, тис грн 65 63,7 62,9 62,4 37,3

Порівняння умов, якщо клієнт зняв з кредитної карти 50 

тис. грн  через банкомат/касу та погасив за 12 місяців:



ПАСПОРТ 

ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ

ІНН

ПЛАТНИКА 

ПОДАТКІВ

ДОКУМЕНТ, ЩО 

ПІДТВЕРДЖУЄ

ДОХОДИ



РЕЗИДЕНСТВО України, в тому числі іноземних громадян із посвідкою на постійне місце проживання

ВІК
Від – 23 років на дату видачі кредиту

До – 65 років  (повних) років

ДОХОДИ
Тільки офіційні доходи, що суттєво перевищують платежі по кредиту (по запитуваному 

кредиту, а в разі наявності дійсних кредитів, то і з їх урахуванням)

СТАЖ

Поточний: 6+ для найнятих працівників (крім моряків та пенсіонерів) 12 M+ для приватних 

підприємців (спеціалістів/професіоналів)

Загальний: 24М+ (на одному або кількох підприємствах, або приватним підприємцем) 

КРИТЕРІЇ ВІДМОВИ 

КЛІЄНТА

Перебування у Блек листі, негативна кредитна історія, інша негативна інформація

Реєстрація на окупованій території (Крим та окуповані частини Донецької і Луганської 

областей «ООС»)



www.facebook.com/PRAVEXBANK/

www.pravex.com.ua
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