ОЩАДБАНК

енергозберігаюче обладнання
без щомісячних комісій

Мій банк. Моя країна.
ОЩАДБАНК пропонує:

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Умови споживчого кредитування фізичних осіб на придбання
енергозберігаючого обладнання та матеріалів
Абсолютно прозора схема сплати процентів та комісій по кредиту:

Максимальна сума
кредиту

Розмір першого внеску

Річна ставка в
гривні

Комісія банку (одноразова)

50 000,00 грн.

10 %

25%

3% від суми кредиту

20% (не більше 5 тис. грн.) відшкодування позичальнику частини суми кредиту
одноразово державою
30% (не більше 10 тис. грн.) відшкодування позичальнику частини суми
Енергозберігаючі
кредиту одноразово державою
матеріали
Перелік документів, що подається позичальником
Котли

1.

Оригінал паспорту громадянина України та його ксерокопія

2.

Ідентифікаційний номер та його ксерокопія

3.
Довідка з місця роботи про доходи та утримання з них за останні 6 місяців з зазначенням посади,
для позичальників-приватних підприємців: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців (видана не раніше ніж за один календарний місяць до моменту звернення до
установи банку), декларація про доходи за попередній рік (для осіб на загальній системі оподаткування та
для платників фіксованого податку) або звіти платника єдиного податку мінімум за попередні 2 квартали
(для платників єдиного податку) з відміткою ДПІ про отримання, книга обліку доходів і витрат (для
платників фіксованого податку – за наявності)
4.
Рахунок-фактура від продавця із зазначенням товару
5.

Інші документи на вимогу банку у разі необхідності

Додаткові умови кредитування: Мінімальна сума кредиту – 1000 гривень;
1) До енергозберігаючого обладнання та матеріалів, на придбання яких може бути надано кредит, належать:
- газові котли з автоматичною подачею природного газу;
- електричні котли;
- котли, що працюють на альтернативних видах палива;
- теплові насоси;
- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;
- сонячні панелі для виробництва електроенергії;
- радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води;
- матеріали з термоізоляції зовнішніх стін одноповерхового житлового будинку, підвалу та фундаменту;
- склопакети, балконні блоки та вхідні двері;
2) Кредит надається шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок продавця енергозберігаючого обладнання,
матеріалів;
3) У разі наявності у позичальника раніше отриманих кредитів за цими Умовами, загальна сума залишку заборгованості за
такими кредитами позичальника та суми кредиту, яку має намір отримати позичальник, не може перевищувати 50 000
гривень;

За додатковою інформацією звертайтесь до кредитного спеціаліста АТ «ОЩАДБАНК»
за адресою: м. Олександрія, вул. Свердлова 1
тел. (067) 521-15-20; (05235) 7-32-85

Додаткові роз’яснення:
1.

Відшкодування в розмірі 20% (але не більше 5 000,00 грн.) надається виключно на електричні котли та котли, які
працюють на твердому паливі. На універсальні котли (які працюють на твердому паливі та на газу) відшкодування
відсутнє;

2.

Відшкодування частини суми кредиту відбувається на наступний місяць після того, як позичальник надасть до
банку документи, які підтверджують отримання енергозберігаючих матеріалів (видаткова накладна, акт прийманняпередачі товару і т.п.);

3.

Відшкодування частини суми кредиту в усіх випадках відбувається виключно шляхом зарахування коштів на
поточний рахунок Позичальника з подальшим їх зарахуванням на погашення кредитної заборгованості;

4.

Якщо Позичальником придбано 2 котла за кредитні кошти, то відшкодування відбувається виключно за одним
котлом (за яким вища вартість);

5.

Якщо Позичальником придбано декілька видів енергозберігаючих матеріалів (наприклад: вікна та матеріали з
термоізоляції), відшкодування відбувається за всіма енергозберігаючими матеріалами (але не більше 10 000,00 грн.);

6.

Якщо Позичальником придбано 1 котел а також інші енергозберігаючі матеріали за кредитні кошти, відшкодування
відбувається одночасно за котел (20% суми кредиту) та за енергозберігаючі матеріали (30% суми кредиту);

7.

Кредит за Державною програмою на придбання матеріалів по теплоізоляції (з відшкодуванням 30%) надається
виключно на утеплення одноквартирних житлових будинків;

8.

Вік Позичальника на момент отримання кредиту повинен перевищувати 18 років.

