
Найменування кредитодавця 

Місцезнаходження кредитодавця

Ліцензія/Свідоцтво

Номер контактного телефону

Адреса електронної пошти

Адреса офіційного веб-сайту

Найменування кредитного посередника

Місцезнаходження
Номер контактного телефону

Адреса електронної пошти

Адреса офіційного веб-сайту

Назва кредитного продукту Для пенсіонерів
Для співробітників 

бюджетних 

організацій

Стандартні умови Великі гроші

Тип кредиту

Сума / ліміт кредиту, грн. 100 000,01  - 500 000

Термін кредитування (місяців)

Мета отримання кредиту

Річних (%)

Тип відсотків ставки

Комісія за обслуговування кредиту 

(щомісяця від початкової суми кредиту) 

(%)

1,5% - при суммі кредиту 100 -

200 тис. грн; 1,3% - при суммі 

кредиту 200 - 300 тис. грн.; 

1,0% - при суммі кредиту 300 - 

500 тис. грн.; 

Плата за надання кредиту (разова) (%)

За погашення кредиту в відділеннях АТ  

"ПРАВЕКС БАНК"

Загальні витрати за кредитом (грн.) 494 698,98

Орієнтовна загальна вартість кредиту для 

споживача за весь термін користування 

кредитом (у т. ч. тіло кредиту, відсотки, 

комісії та інші платежі), (грн.)

971 797,98

Реальна річна відсоткова ставка, річних 

(%)
26,92

споживчі потреби

2 000-100 000

4. Інформація щодо реальної річної відсоткової ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

18,99

6-48

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем

При суммі платежу 0,01-1000 грн. -1,5% але не меньше 10,00 грн., 

при сумі 1000,01-5 000 грн. -1,3% не меньше 18,00 грн., при суммі 5000,01  до 10 000 грн. - 1,1%  але не 

меньше 68,00 грн., при суммі 10 000,01-100 000 грн. - 0,6%  але не меньше 100 грн; при суммі 100 000,01-

0,3% але не меньше 600 грн.

відсутня

2,75

фіксована

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов'язкові для укладання договору

bank@pravex.kiev.ua 

https://www.pravex.com.ua/

3. Умови кредитування 

 готівкою

https://alfabank.ua

01021, м. Київ, Кловський узвіз 9/2
0 800 500 450

1. Інформація та контактні дані кредитодавця

ПАСПОРТ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ ЗА ПАРТНЕРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ «Альфа-Банк» 

01001, Україна,  м. Київ, вул. Десятинна 4/6

          Ліцензія Національного банку України № 61  від 05.10.2011 року   

3344, 0 800 50 20 50 цілоодобово  (безкоштовно з моб. по Україні)

+38 (0462) 616 111 - для дзвінків з закордону

ccd@alfabank.kiev.ua

Застереження: наведені обчислення реальної річної відсоткової ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є 

репрезентативними та базуються на  максимальних показниках по сумі та терміну, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий 

кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого терміну, а кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у терміни, 

визначені в договорі.

202 517,00

278 736,00

66,43

Реальна річна відсоткова ставка обчислена на основі припущення, що відсоткова ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться 

незмінними та застосовуватимуться протягом терміну дії договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком 

застосування іншої реальної річної відсоткової ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

5. Порядок повернення кредиту

mailto:bank@pravex.kiev.ua
https://www.pravex.com.ua/
https://alfabank.ua/
mailto:ccd@alfabank.kiev.ua


Кількість та розмір платежів, 

періодичність внесення

Кількість платежів - 24, 

ануітетний платіж - 30202,00  

грн. щомісяця протягом дії 

кредиту

Послуги страховика, щомісячно від суми 

фактичної видачі клієнту (%)
0,1

Наслідки прострочення виконання та/або 

невиконання зобов'язань за договором 

про споживчий кредит

Підпис кредитного посередника (ПІБ, 

підпис та дата підпису)

Підпис споживача (ПІБ, підпис та дата 

підпису)

Штрафи за порушення термінів платежів: до 4 діб - 100 гривень щодня, з 5 доби - 300 гривень . Якщо 

оплата платежу здійснюється протягом 1-4 днів / 1-5 днів (включно) після дати по графіку, то кліенту буде 

нараховано 25% від загального разміру штрафу, а якщо оплата була здійснена з 5-го дня після дати в 

графіку,то будуть додаткового нараховані інші 75% встановленого для продукту разміру штрафу.  Штрафи 

за кожний період сумуються. 

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це 

положення не застосовується в разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом 

України "Про споживче кредитування".

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов'язаної з достроковим поверненням. Договором 

про споживчий кредит може бути встановлений обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з 

оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому паспорті споживчого кредиту та будуть залежати від 

проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний 

стан, розмір доходів тощо.

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із 

обраних мною умов кредитування.

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової 

ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які 

вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов'язань за таким договором.

 

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до дати прийняття відповідного рішення уповноваженим органом кредитодавця про зміни умов 

споживчого кредиту.

Кількість платежів - 48, ануітетний платіж      -     5739,00  грн. щомісяця 

протягом дії кредиту

1,2  -якщо кредит до 23 місяців включно; 0,75 - при терміні кредиту 24-35 

місяців; 0,65 - від 36 місяців 

6. Додаткова інформація


