
 
 

Умови кредитування ПАТ «Альфа-Банк» 
(діють з 01.11.2017) 

 
Основні умови: Для фізичних осіб Для ФОП 
Сума кредиту min від 2 000 грн. 
Сума кредиту max 
(без довідки про доходи) 

до 50 000 грн 

Сума кредиту max 
(з довідкою про доходи) 

від 50 000 грн до 100 000 грн 

Строк кредитування від 6 місяців 
до: 48 місяців (для офіційних працевлаштованих) 

36 місяців (для не офіційно працевлаштованих) 
Min стаж роботи від 3 - х місяців від 12 місяців 
Вік позичальника від: 21 року (для офіційних працевлаштованих) 

25 року (для не офіційно працевлаштованих) 
До: 70 років (на момент закінчення кредитного договору) 

 

 
Сума кредиту (грн) 

 
Річна ставка 

Комісія за управління 
кредитом щомісячно 
від суми кредиту, %  

 
Страховий тариф 

(щоміс.), % 
Варіант 1 

2 000,00 – 49 999,00 19,99 % 2,75% 
 

1,2% / 0,75% / 0,65% 
50 000,00 – 100 000,00 18,99 % 

Варіант 2 (для Клієнтів, що являються пенсіонерами (за віком або вислугою років) або працівниками 
бюджетних/комунальних організацій) 

2 000,00 – 49 999,00 18,99% 2,75% 1,2% / 0,75% / 0,65% 
50 000,00 – 100 000,00 17,99% 

 

Пакет документів для 
оформлення кредиту 

 паспорт; 
 реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
(довідка чи відмітка в 
паспорті); 
 пенсійне посвідчення (для 

пенсіонерів); 
 довідка про доходи за 

формою Банку. 
 

Якщо кредит від 50 000 грн - 
додатковий документ, 
підтверджуючий дохід: 
 довідка про доходи за останні 6 

міс. 
 Виписка із пенсійного Фонду 

про виплату пенсії за останні 6 
міс. 

 паспорт; 
 реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (довідка чи відмітка в 
паспорті); 
 виписка з Єдиного державного реєстру юр. 

та фіз. осіб-підприємців або 4 ОПП 
(документ, що підтверджує взяття на облік 
особи, відповідним органом державної 
податкової служби). 

 
 Якщо кредит від 50 000 грн додатковий 

документ, підтверджуючий дохід за останні 
4 квартали: 

♣Звіт суб'єкта малого підприємництва - фіз. 
особи платника єдиного податку з відміткою 
органу податкової служби (за наявності 
Декларація про доходи); 

♣Декларація про доходи з відміткою органу 
податкової служби; 

♣Справка, що містить інформацію про доходи 
фіз. особи-підприємця, видана органом 
податкової служби; 

♣Декларація про доходи за минулий рік та / 
або Податкові декларації з податку на 
додану вартість (з щомісячною або 
щоквартальною розбивкою) 

Погашення кредиту Щомісячно 
Дострокове погашення кредиту Можливе 

 


