Овердрафт
для суб’єктів господарювання в АТ «КРИСТАЛБАНК»:
Найменування
параметру продукту
Валюта операції
Національна валюта

Параметри продукту

Термін дії

Від 1 місяця до 12 місяців.

Процентна ставка

Від 17%* річних.
Від 0,1% до 1%* від суми кредиту (загального ліміту кредитної лінії) одноразово, але не менше, ніж 1 000,00 гривень.
Від 0,01% до 0,5%* від суми кредиту (загального ліміту кредитної лінії) щомісячно, але не менше, ніж 1 000,00 гривень (за наявності)
Від 14% до 17%* річних за отримання та погашення овердрафту протягом одного банківського (операційного) дня.

Комісія

Розмір овердрафту не більше 30% від суми середньомісячних надходжень на поточний рахунок Клієнта, за останні 3 місяці**.

Особливі умови

Вимоги до Клієнта:
Строк ведення господарської діяльності з моменту реєстрації - не менше 12 місяців.
Для фізичних осіб-підприємців: вік позичальника: більше 25 років (на дату звернення) та менше 65 років (на кінець строку дії
кредитного договору);
Відсутні відкриті судові провадження у справі про банкрутство/ неплатоспроможність та не перебуває у стані ліквідації;
Відсутність у Клієнта негативної кредитної історії та прострочених зобов’язань перед Банком та/або іншими фінансовими установами;
Відсутність негативної ділової репутації Клієнта;
Відсутність податкової заборгованості та податкової застави (на момент укладення кредитного договору;
Відсутності арештів та блокувань поточних рахунків в АТ «КРИСТАЛБАНК»;
Відсутність публічного обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна

Умови дострокового
Без застосування штрафних санкцій
погашення
Без забезпечення.
Під поруку керівника та/або засновника Клієнта/або іншої юридичної або фізичної особи.
Під заставу рухомого/нерухомого майна
Забезпечення
Вимоги до застави:
Майно, яке передається Банку в заставу з метою забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за овердрафтом, повинно бути
застраховане.
* - Розмір комісії та процентної ставки залежить від платоспроможності клієнта, ділової репутації, користування іншими продуктами банку (зарплатний проект, ЗЕД, еквайринг,
прийом платежів та інші банківські продукти).
** - Для підприємств або фізичних осіб-підприємців з чітко вираженою сезонністю діяльності – не менше ніж за останні 6 місяців;

Кредитування в КРИСТАЛБАНК це:
✓ швидкість прийняття рішень

✓ індивідуальній підхід;

✓ можливість спілкування з ключовими менеджерами

✓ компетентність фахівців

✓ можливість вислухати і почути клієнта

✓ можливість виїзду менеджерів до клієнтів.

