
 

 

                            

        «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Протоколом № 31 від 11.07.2019 р. 
Засідання Кредитного Комітету ТОВ “ОЛРАЙЗ” 

 

        

Тарифи  
за кредитними продуктами 
 (для Клієнтів малого та середнього бізнесу)  

 
Діють з 11.07.2019р. 

№ 

з/п 
Назва послуги Вартість послуги Примітки 

1 Процентна ставка 24-30% 

Встановлюється для конкретного Клієнта кредитним рішенням 

з урахуванням категорії ризику Позичальника. Розмір 

процентної ставки може встановлюватися для кожного траншу 
окремо в залежності від його строку та виходячи із поточних 

процентних ринкових ставок на відповідний строк у гривні, що 

склалися на ринку позикових капіталів на дату надання 

відповідного траншу 

2 

Комісія за 

встановлення ліміту 

кредитної лінії 

1,5-2% 

Встановлюється для конкретного Клієнта кредитним рішенням 

з урахуванням категорії ризику Позичальника. 
Сплачується Позичальником одноразово від суми 
встановленого в кредитному договорі кредитного ліміту в день 

укладення кредитного договору до моменту надання кредитних 

коштів 

3 

Комісія за 

збільшення ліміту 

кредитної лінії 

від 1,0% 

Встановлюється для конкретного Позичальника окремим 

кредитним рішенням, від суми, на яку збільшено кредитний 

ліміт Позичальнику, Сплачується Позичальником  в день 

укладення додаткового договору до кредитного договору щодо 

збільшення ліміту кредитної лінії 

4 
Комісія за розгляд 

змін умов договору 
від 5000 грн. 

Встановлюється для конкретного Позичальника окремим 
кредитним рішенням. Сплачується Позичальником  в день 

укладення додаткового договору до кредитного договору про 

внесення змін. 
Під змінами умов договору слід розуміти: 

- зміна графіку погашення кредитної заборгованості; 

- зміна відсоткової ставки; 

- заміна Позичальника; 

- зміна/відміна умов кредитного договору, в т.ч. зміна застави,  

зміна поручителя, зміна строків погашення кредиту, ін. 

5 

Комісія за надання 

довідки про стан 

заборгованості за 

кредитом 

300 грн. 

Довідка надається на письмову вимогу Клієнта (за кожну 
довідку) після здійснення оплати послуги. 

Під цією довідкою слід розуміти надання наступної інформації: 

- про суму заборгованості за кредитом; 

- про суму нарахованих/сплачених відсотків за кредитом; 

- про відсутність заборгованості за кредитом/повне погашення 

кредиту 

6 

Комісія за надання 

довідки з інших 

питань щодо 

обслуговування 
кредиту 

500 грн. 

Довідка надається на письмову вимогу Клієнта (за кожну 

довідку) після здійснення оплати послуг.   

Під цією довідкою слід розуміти надання інформації щодо 

виконання всіх/окремих умов кредитного договору 

7 

Комісія за надання 

довідки 

про зняття обтяжень 

з майна, що є 

забезпеченням за 

кредитним 

зобов’язанням, з 

відповідних реєстрів 

300 грн. 
Довідка надається на письмову вимогу Клієнта (за кожну 

довідку) після здійснення оплати послуги 

8 

Додаткові послуги, 

що надаються 

Позичальнику при 

отриманні кредиту 
третіми особами 

Вартість послуг 

встановлюється 

згідно з тарифами 

надавачів 

вищезазначених 

послуг 

Під додатковими послугами слід розуміти наступні послуги: 

- послуги зі страхування; 

- послуги нотаріуса; 

- послуги оцінювача 

 


