
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про умови і порядок надання банківської послуги фінансового лізингу по 

продукту «Mitsubishi Leasing» (ця інформація містить загальні умови 

надання банком послуг фінансового лізингу та не є пропозицією з надання 

цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від 

результатів оцінки банком кредитоспроможності, проведеної на підставі 

отриманої від клієнта інформації та з інших джерел за наявності законних 

на це підстав, і надаються клієнту до укладення договору про фінансовий 

лізинг у формі рішення уповноваженого органу Банку) 

I. Загальна інформація 

Таблиця 

№ 

з/п 

Вид інформації Інформація для заповнення банком 

1 2 3 

1 1. Інформація про банк 

2 Найменування 
Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК» 

3 Номер і дата видачі банківської ліцензії 
№43 від 11.10.2011р. 

4 Адреса 
79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78а 

5 Номер контактного(них) телефону(ів) 
0−800−500−850, (032) 297−23−45 

6 Адреса електронної пошти 
info@kredobank.com.ua  

7 Адреса офіційного вебсайта 
https://kredobank.com.ua 

8 2. Основні умови і порядок надання послуги  

9 Мета отримання фінансового лізингу 
придбання транспортного засобу 

10 Цільова група клієнтів 
Фізичні особи 

11 Сума/ліміт фінансування, грн Мін : -  

Макс :  

3 000 000,00 грн. - при участі власними 

mailto:info@kredobank.com.ua


коштами не менше 20% від вартості 

транспортного засобу  

12 Строк фінансового лізингу, дн./міс./р. 
Від 12 міс. до 84 міс. 

13 Процентна ставка, відсотки річних 
до 11,99% 

14 Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Змінювана Процентна Ставка за договором 

про фінансовий лізинг розраховується на 

відповідний Період Дії ставки за формулою: 

Змінювана Процентна Ставка = Базова 

Ставка + Маржа 

При цьому, вказані поняття, вживаються у 

наступних значеннях: 

Базова Ставка – процентна ставка, яка 

розраховується як середньоарифметичне 

значення щоденних процентних ставок 

UIRD 3М за три попередні 

календарні місяці, як передують Даті 

Перегляду Ставки. 

UIRD 3M - «Український індекс ставок за 

депозитами фізичних осіб строком на 3 

місяці», який визначається агентством 

“Thomson Reuters” 

публікується на сайті Національного Банку 

України. www.bank.gov.ua. 

Маржа - числове значення, величина якого 

встановлюється у розмірі 4.90 % річних. 

Період Дії Ставки – період у часі для якого 

встановлюється значення Змінюваної 

Процентної Ставки. Перебіг першого 

Періоду Дії Ставки, починається 

з дати укладення Договору та діє впродовж 

12 місяців. Тривалість другого та всіх 

наступних Періодів Дії Ставки дорівнює 

трьом календарним 

місяцям. 

Дата Перегляду Ставки – перший 

банківський день останнього календарного 

місяця Періоду Дії Ставки. 

Дата Зміни Ставки – перший календарний 

день Періоду Дії Ставки. 

Перегляд Змінюваної Процентної Ставки 

здійснюється для кожного Періоду дії 



ставки станом на Дату Перегляду Ставки. 

Нове значення Змінюваної 

Процентної Ставки встановлюється для 

кожного наступного Періоду Дії Ставки у 

випадку, якщо на Дату Перегляду Ставки 

відбудеться зміна Базової 

Ставки, за винятком випадків передбачених 

цим Договором. 

Значення Змінюваної Процентної Ставки 

залишається на попередньому рівні, у 

випадку, якщо визначене на Дату Перегляду 

Ставки значення 

Змінюваної Процентної Ставки змінилось 

менш ніж на один процентний пункт (+/-

1%) . При перегляді значення Змінюваної 

Процентної Ставки для 

другого Періоду Дії Ставки, дане 

обмеження не застосовується. 

Максимальна зміна значення Змінюваної 

Процентної Ставки, протягом року 

кредитування, не може перевищити 5% 

(п’ять процентних пунктів) від 

значення Змінюваної Процентної Ставки 

діючої на перший календарний день року 

кредитування, при цьому рік кредитування 

визначається як кожні 

12 місяців починаючи з Дати Зміни Ставки 

на другий Період Дії Ставки. (Вказане 

обмеження не застосовується до збільшення 

відсоткової ставки 

внаслідок порушення умов цього договору 

та/або договорів забезпечення). 

15 Загальні витрати за фінансовим лізингом 

[уключаючи відсотки за отримання та 

використання Об’єкта лізингу, комісії банку та 

інші витрати клієнта на додаткові та супутні 

послуги банку, кредитного посередника (за 

наявності) та третіх осіб], грн 

 

650 329,42 

При сумі фінансування 400 000 на 84 міс. з 

(першим внеском 60%) 
 

16 Орієнтовна загальна вартість фінансового 

лізингу для клієнта за весь строк (сума 

фінансування та загальні витрати за 

фінансовим лізингом), грн 

1 050 329,42 

При сумі фінансування 400 000 на 84 міс. з 

(першим внеском 60%) 
 

17 Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов'язків за договором 



18 Неустойка (штраф, пеня) за прострочення 

сплати: 

 

19 платежів за договором фінансового лізингу Пеня у розмірі подвійної діючої по 

Договору процентної ставки, але не менше 

10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок),, від 

вчасно невиплаченої суми за кожен день 

прострочення, до моменту повної виплати 

Платежу; 

Компенсація будь-яких витрат, понесених 

Банк та/або винагороди, включаючи, окрім 

іншого, гонорари юристам, судові та 

позасудові витрати, нараховані/виплачені з 

метою відшкодування сум, не виплачених 

Лізингоодержувачем відповідно до 

Договору. Банк надає Лізингоодержувачу 

відповідну документацію, що підтверджує 

понесені витрати; проте ненадання такої 

документації не звільняє Лізингоодержувача 

від компенсації та не вважається підставою 

для відстрочення виплати компенсації.  

20 відсотків за отримання та використання 

Об’єкта лізингу 

Пеня у розмірі подвійної діючої по 

Договору процентної ставки, але не менше 

10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок),, від 

вчасно невиплаченої суми за кожен день 

прострочення, до моменту повної виплати 

Платежу; 

Компенсація будь-яких витрат, понесених 

Банк та/або винагороди, включаючи, окрім 

іншого, гонорари юристам, судові та 

позасудові витрати, нараховані/виплачені з 

метою відшкодування сум, не виплачених 

Лізингоодержувачем відповідно до 

Договору. Банк надає Лізингоодержувачу 

відповідну документацію, що підтверджує 

понесені витрати; проте ненадання такої 

документації не звільняє Лізингоодержувача 

від компенсації та не вважається підставою 

для відстрочення виплати компенсації.  

21 інших платежів Пеня у розмірі подвійної діючої по 

Договору процентної ставки, але не менше 

10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок),, від 

вчасно невиплаченої суми за кожен день 

прострочення, до моменту повної виплати 

Платежу; 

Компенсація будь-яких витрат, понесених 

Банк та/або винагороди, включаючи, окрім 

іншого, гонорари юристам, судові та 

позасудові витрати, нараховані/виплачені з 

метою відшкодування сум, не виплачених 



Лізингоодержувачем відповідно до 

Договору. Банк надає Лізингоодержувачу 

відповідну документацію, що підтверджує 

понесені витрати; проте ненадання такої 

документації не звільняє Лізингоодержувача 

від компенсації та не вважається підставою 

для відстрочення виплати компенсації.  

22 Можливі наслідки для клієнта за невиконання 

інших умов договору 

• Банк має право в односторонньому 

порядку розірвати Договір/відмовитися від 

Договору, та, також серед іншого, право на 

повернення Об’єкта лізингу, в наступних 

випадках: 

- Лізингоодержувач не сплатив 1 (один) 

наступний Лізинговий платіж у повному 

обсязі або частково, і строк невиконання 

зобов’язання зі сплати перевищує 30 

(тридцять) календарних днів. 

- Будь-які гарантії, виконання Договору 

втрачають чинність. 

- Лізингоодержувач використовує Об’єкт 

Лізингу, не дотримуючись інструкцій 

виробника/Продавця, гарантійних умов, 

інструкцій Банку, або суттєво чи постійно 

створює загрозу 

пошкодження/знищення/викрадення 

Об’єкта Лізингу. 

- Лізингоодержувач не використовує Об’єкт 

лізингу відповідно до Договору та/або не 

підтримує його у належному стані. 

- Лізингоодержувач використовує Об’єкт 

лізингу з будь-якою незаконною метою або 

у будь-якій незаконній діяльності. 

- Лізингоодержувач не дотримується будь-

якого з положень Договору (включаючи, 

окрім іншого, суборенду, обтяження на 

користь третіх сторін, використання як таксі, 

експлуатацію в навчальних цілях в 

автошколі, участь у будь-яких змаганнях 

тощо, без попередньої письмової згоди АТ 

«КРЕДОБАНК»). 

- Лізингоодержувач вчиняє або робить 

спроби вчинити шахрайські дії під час 

страхування. 

- Інформація, надана Лізингоодержувачем, 

включаючи, окрім іншого, інформацію 

стосовно його персональних даних та 

фінансового стану, є недостовірною. 

- Об’єкт лізингу визнано повною технічною 

або економічною втратою відповідно до 

умов страхування Об’єкта лізингу. 

- Об’єкт лізингу знищений або втрачений 

іншим чином. У цьому випадку 

Лізингоодержувач повинен письмово 

повідомити Банк впродовж 24 (двадцяти 



чотирьох) годин з моменту знищення чи 

втрати Об’єкта лізингу, а страхову компанію 

в строки та у формі визначеними умовами 

Договору страхування, та надати з цією 

метою всі підтверджуючі документи. 

- За виняткових обставин та/або в умовах 

Форс-мажору, які, на думку Банку, ставлять 

під загрозу або затримують виконання 

договірних зобов’язань, або за яких 

Лізингоодержувач неспроможний виконати 

свої зобов’язання за Договором. 

- Лізингоодержувач передає право 

керування Об’єктом лізингу особам, що не 

були застраховані Лізингодавцем 

• Негайно після розірвання/відмови від 

Договору Банк має право скористатися 

всіма отриманими гарантіями для 

одержання повної суми всіх непогашених 

Лізингових платежів та інших Платежів, 

незалежно від дати їхнього здійснення. 

• У разі дострокового закінчення 

строку лізингу/розірвання Договору, а 

також якщо Банк вимагає повернення 

Об’єкта лізингу відповідно до інших 

положень Договору, Лізингоодержувач 

зобов’язаний повернути Об’єкт лізингу за 

свій власний рахунок у відмінному 

робочому та технічному стані за адресою 

місцезнаходження Банку, якщо інша адреса 

не вказана Банком, впродовж 10 (десяти) 

робочих днів від дати одержання 

відповідного запиту Банку.  В такий 

же строк (впродовж 10 (десяти) робочих 

днів від дати одержання відповідного 

запиту Банку Лізингоодержувач 

зобов’язаний сплатити Банку різницю (в 

разі її наявності) між Лізинговими 

платежами (іншими платежами), що 

залишилися несплаченими відповідно до 

Графіка лізингових платежів, інших умов 

Договору у зв’язку з достроковим 

закінченням строку лізингу/розірванням 

Договору за період після такого закінчення, 

та вартістю Об’єкта лізингу (тобто 

вартістю, за якою здійснюється 

оприбуткування на балансі Лізингодавця 

Об’єкта лізингу згідно з положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, або 

ринковою вартістю Об’єкта лізингу, що 

визначається професійним оцінювачем 

майна відповідно до чинного 

законодавства). Сторони погодили, що 

вказана різниця є упущеною вигодою АТ 

«КРЕДОБАНК» та має бути відшкодована 

Банку Лізингоодержувачем відповідно до 



умов Договору та чинного законодавства. 

Зобов’язання щодо сплати такої різниці 

залишається чинним до моменту його 

виконання Лізингоодержувачем, в тому 

числі після закінчення строку 

лізингу/розірвання Договору. 

23 Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку 

або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім 

надання пакета банківських послуг) 

 


