
ОДНОРАЗОВА 

(грн.)

ЩОМІСЯЧНА 

(%)

Комісія за 

зняття 

кредитних 

коштів в 

касах та 

мережі ПАТ 

"ПІБ"

Комісія за 

зняття 

кредитних 

коштів в 

касах/банк

оматах 

банків 

партнерів

Комісія за 

зняття 

кредитни

х коштів в 

касах/бан

коматах 

інших 

банків 

ЖИТЛО В КРЕДИТ - UAH >12 міс. 20%-50% від 20% 0,1%
індиві-

дуально
- - -

нерухомість, що 

купується;                                                

інша нерухомість

КРЕДИТ ПІД 

ЗАСТАВУ 

НЕРУХОМОСТІ

65% UAH >12 міс. - від 20% 
0,2% , 

мін. 500,00 грн.

індиві-

дуально
- - - нерухомість

АВТО В КРЕДИТ - 

ЛЕГКО

від 20 000,00 грн. 

до 1 500 000,00 

грн.

UAH
від 12 до 60⁴  

міс.

25%  

(30% - для 

авто 

виробництва 

України, країн 

СНД, Китаю)

від 9,79%  

до 12,49% 
від 1,5% до 3%

індиві-

дуально
- - -

автомобіль, що 

купується

АВТО В КРЕДИТ - 

БЕЗ ТУРБОТ

від 20 000,00 грн. 

до 1 500 000,00 

грн.

UAH
від 1 до 24  

міс.

25% 

(30% - для 

авто 

виробництва 

України, країн 

СНД, Китаю)

від 9,19% 

до 10,89% 
від 1,5% до 3%

індиві-

дуально

КРЕДИТ ПІД 

ЗАСТАВУ 

ДЕПОЗИТУ

90% від суми 

депозиту
UAH

строк дії 

депозитного 

договору 

повинен 

перевищувати 

строк дії 

кредитного 

договору  на 3 

банківських дні

-

в залежності 

від виду 

валюти та 

строку 

кредитування

-
індиві-

дуально
- - -

майнові права на 

грошові кошти, 

що розміщені в АТ 

"Перший 

Інвестиційний 

Банк"

Примітки:

³ від ліквідаційної вартості застави (вказаної в експерній оцінці майна); нові автомобілі - від ринкової вартості.

⁴  максимальний строк кредитування 60 місяців можливий тільки для автомобілів класу люкс вартістю понад 800 000 грн.; для транспортних засобів виробництва України, країн 

СНД, Китаю – максимальний строк кредитування 36 місяців.

² з можливістю пролонгації строку повернення кредитних коштів;

ЗАТВЕРДЖЕНО

АТ «Перший Інвестиційний Банк»

діють з 09.09.2019

КРЕДИТНА 

ПРОГРАМА

ВИД 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 СТАВКА, % 

річних

ПОЧАТКОВИЙ 

ВНЕСОК, % ³

СТРОК 

КРЕДИТУ, 

місяців ²

ВАЛЮТА 

КРЕДИТУ

МАКСИМАЛЬНА 

СУМА КРЕДИТУ, 

грн.¹

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ 

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

КОМІСІЯ, 

ВІД СУМИ КРЕДИТУ

¹  масимальна сума кредиту розраховується як різниця між ринковою вартістю застави за вказаного початкового внеску;


