
 

       

 

 

 

ТАРИФИ 
 

Назва комісії 
Вартість 

грн. (в т.ч. ПДВ) або методика нарахування 

Комісія за зміну графіку сплати лізингових платежів за ініціативою 

Лізингоодержувача 

1% від суми залишку боргу, в т.ч. ПДВ (за 

кожну зміну) 

Комісія за зміну інших умов лізингового договору за ініціативою 

Лізингоодержувача  (крім зміни графіку погашення) 

2% від суми залишку боргу, в т.ч. ПДВ (за 

кожну зміну) 

Комісія за видачу банком  довідки у вигляді текстового 

повідомлення про   поточну заборгованість по  рахунку  одного 

договору фінансового лізингу 

100 грн. (за кожну довідку) 

Комісія за зміну Лізингоодержувача за ініціативою 

Лізингоодержувача 

2% від суми залишку боргу, в т.ч. ПДВ (за 

кожну зміну) 

Комісія за видачу завірених печаткою банку копій лізингових 

договорів 

250 грн в т.ч. ПДВ (за кожен примірник 

документу) 

Комісія за видачу дозволу на виїзд транспортного засобу (об’єкта 

лізингу) за територію України. 

500 грн. в т.ч. ПДВ (за кожен дозвіл) 

Комісія за оформлення додаткового Поручителя на вимогу 

Лізингоодержувача 

1000 грн. (за кожного Поручителя) 

Комісія за видачу дозволу на встановлення додаткового обладнання 

на транспортний засіб (об’єкт лізингу) 

1500 грн. в т.ч. ПДВ (за кожен дозвіл) 

Комісія за видачу дозволу про передачу об’єкту лізингу в оренду 

(суборенду, сублізинг) 

1000 грн. в т.ч. ПДВ (за кожен дозвіл) 

Комісія за надання дозволу на видачі тимчасового реєстраційного 

талону на право керування ТЗ (за ініціативою клієнта) 

500 грн. в т.ч. ПДВ (за кожен дозвіл) 

Комісія за видачу повторної (другої та наступної) довідки про повне 

погашення заборгованості за лізинговим договором (за ініціативою 

Лізингоодержувача) 

400 грн. в т.ч. ПДВ (за кожну довідку) 

Комісія за видачу довідки про відсутність заборгованості за 

договорами лізингу в системі АТ «Кредобанк» (за ініціативою 

Лізингоодержувача) 

250 грн. в т.ч. ПДВ (за кожну довідку) 

Комісія за достроковий викуп Об’єкта лізингу одноразово в розмірі 2% від непогашеної 

вартості об’єкта лізингу 

Комісія за видачу банком  довідки про  поточну заборгованість по  

рахунках  договорів фінансового лізингу (якщо у клієнта більше 3-х 

договорів) 

1500 грн. (за кожну довідку). 

 

 


