
4.3. Затверджено

ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК"

діють з 16.02.2015

АВТО В КРЕДИТ
ЖИТЛО В КРЕДИТ 

(вторинний ринок)

КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ 

НЕРУХОМОГО  МАЙНА

КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ 

ДЕПОЗИТУ
МОТО В КРЕДИТ

КРЕДИТ НА ПРИДБАННЯ 

НЕРУХОМОСТІ 

на умовах співпраці з 

Державною іпотечною 

установою 

1 Початковий внесок від 20% до 50% від 20% до 50% - - 50% 25%

2 Максимальна сума кредиту - - 65%
1 90% від суми депозиту -  200 000 - 1 000 000

4 

3 Строк кредитування 12 місяців
2

12 місяців
2

12 місяців
2 менше строку дії депозитного 

договору на 3 банківських дні
12 місяців

2 120 місяців

4 Відсоткова ставка (річних) 29% 29% 29%
в залежності від  строку 

кредитування
29% 18%

3

5 Одноразова комісія (Тарифний пакет) 2,0% (мін. 1 000 грн.) 2,0% (мін. 2 000 грн.) 2,0% (мін. 2 000 грн.) - 2,0% (мін. 1 000 грн.) 1%

6 Відкриття поточного рахунку не тарифікується не тарифікується не тарифікується не тарифікується не тарифікується не тарифікується

7 Видача готівки з поточного рахунку - 0,10% 0,10% 0,10% - 0,10%

8 Переказ коштів на автосалон мін.5 грн.- макс. 500,00 грн. - - - мін.5 грн.- макс. 500,00 грн. -

9 Витяг з ДРОРМ 150 грн. - - - 150 грн. -

10 Внесення запису до ДРОРМ 150 грн. - - 150 грн. 150 грн. -

11 Реєстрація авто в органах ДАІ:
тарифи - згідно діючого 

законодавства
- - -

тарифи - згідно діючого 

законодавства
-
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12.1. Відкриття розділу в "Державному реєстрі речових прав"
5

12.2.

12.2.1. - 1 (одного) об’єкта нерухомого майна

12.2.2.
- кожного пошуку щодо 1 (одного) суб'єкта права 

власності окремо Продавця/Покупця по ПІБ/ІНН

12.2.3.

- кожного пошуку щодо 1 (одного) суб'єкта права 

власності окремо чоловіка/дружини Продавця/Покупця 

по ПІБ/ІНН

12.3.

Державне мито за реєстрацію 1 (одного) права власності за 1 

(одним) cуб’єктом права власності щодо кожного 

Продавця/Покупця

- 119грн. 119грн. - - 119грн.

12.4.

Плата  за формування системою Витягу про реєстрацію в  ДРРП 

1 (одного) права власності щодо 1 (одного) cуб’єкта права 

власності щодо кожного Продавця/Покупця

- 120грн. 120грн. - - 120грн.

12.5.

Державне мито за реєстрацію обтяження / реєстрацію 

вилучення 1 (одного) обтяження (заборони) права 

власності/іншого речового права (іпотеки) щодо 1 (одного) 

об’єкта нерухомого майна

- 51грн. 51грн. - - 51грн.

12.6.

Плата  за формування системою Витягу про реєстрацію 

обтяження / вилучення в  ДРРП 1 (одного) обтяження 

(заборони) права власності/іншого речового права (іпотеки)

- 120грн. 120грн. - - 120грн.

12.7.
Плата за внесення змін до запису до ДРРП (отримувач ДП 

"Інформцентр МЮ України)
- 51грн. 51грн. - - 51грн.

12.8.
Плата за формування системою Витягу з ДРОРМ про 

наявність/відсутність податкової застави 
150грн. 150грн. 150грн. - 150 грн. 34грн.

12.9. Плата за перевірку кожного бланку нотаріального документу 1грн. 1грн. 1грн. - 1 грн. 1грн.
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13.1. Держмито, повязане з набуттям права власності -
1% від суми Договору 

купівлі-продажу
- -

1% від суми Договору купівлі-

продажу

13.2. збір до Пенсійного фонду -
1% від суми Договору 

купівлі-продажу
- - -

1% від суми Договору купівлі-

продажу

13.3.

13.3.1. - згода чоловіка/дружини на купівлю нерухомості - 150 грн. - - - 150 грн.

13.3.2.
- згода іншого співвласника на передачу в заставу 

майнових прав
- - - 150 грн. - -

13.3.3.
- згода іншого співвласника на передачу в заставу майна 

та відчудження майна
300 грн. 300 грн. 300 грн. - 300 грн. 300 грн.

13.4. Держмито при оформленні Договору застави/іпотеки
0,01% від вартості

(мін. 250 грн.)

0,1% від вартості 

(мін. 800 грн.)

0,1% від вартості 

(мін. 800 грн.)
-

0,01% від вартості

(мін. 250 грн.)

0,1% від вартості 

(мін. 800 грн.)

13.5. Перевірка однієї довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей 50 грн. 50 грн. 50 грн. - 50 грн. 50 грн.

13.6. Вартість послуг нотаріуса
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14.1. Страховий тариф КАСКО (орієнтовно) від 8,6% - - - 12% -

14.2. Тариф по страхуванню майна - від 0,25% до 0,3% від 0,25% до 0,3% - - від 0,25% до 0,3%
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15.1.
Вартість оцінки майна (мінімальні тарифи субєктів оціночної 

діяльності)
- від 600 грн. від 600 грн. - - від 600 грн.

Примітки:

ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ

Платежі, що вносяться самостійно громадянами в бюждет України до здійснення ними нотаріальних дій

                                                   УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

5
 Вартість послуги уточнюється у нотаріуса/або самостійно інформація вноситься клієнтом до Державного реєстру речових прав (реєстраційна служба Головного управління юстиції знаходиться за адресою: 03151 м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 76 Г)

3
у випадку відмови ДІУ від рефінансування наданого кредиту або зворотнього відступлення ДІУ прав вимоги за іпотечними кредитами Банку, процентна ставка за цими кредитами встановлюється на рівні діючої процентної ставки за програмою Банку ЖИТЛО

В КРЕДИТ. Новий розмір процентної ставки встановлюється, починаючи з наступного робочого дня, який слідує за днем відповідної відмови ДІУ, та не потребує укладання змін до кредитного договору

2 
з можливістю пролонгації (продовження) строку користування кредитними коштами

1 
максимальна сума кредиту розраховується як різниця між ринковою вартістю застави та вказаного початкового внеску

4 
1 000 000 грн. – м. Київ та Київська обл.;

   750 000 грн. – м. Дніпропетровськ, м. Донецьк, м. Львів, м. Одеса, м. Харків та населені пункти приміської зони цих міст;

   500 000 грн. – інші міста обласного значення;

   300 000 грн. – міста районного значення;

   200 000 грн. – інші міста та селища.

   Мінімальний розмір суми кредиту на одного позичальника встановлюється - 75 000 грн.

№ П/П УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

Послуги страхової компанії (орієнтовна вартість послуг):

Послуги субєктів оціночної діяльності (орієнтовна вартість послуг):

Нотаріальні дії:

згідно тарифів нотаріуса

-

згідно тарифів нотаріуса

-68грн. - 68грн.

Плата за формування системою пошуку нотаріуса в "Державному реєстрі речових прав" (ДРРП) щодо: 

- 68грн.

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
04073, Московський проспект 6,
м. Київ, Україна

 0-44-428-61-28
0-800-50-70-80


