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            Додаток 1 до Наказу № 25 
            від 30 грудня 2021 року 

 

Затверджено 

рішенням Генерального директора      
ТОВ «ПАН КРЕДИТ» 

Наказ 25 

            від 30 грудня 2021 року 
 

Річні процентні ставки з надання кредитів 

 

(Введення в дію з 31 грудня 2021 року) 

 
Типи 

 

Цільове 

призначення 

Строк %-на 

ставка 

Режим сплати %-в і основної суми кредиту 

 

(узгоджується сторонами, визначається договором) 

Інші кредити, в 

тому числі на 

умовах 

фінансового 

кредиту 

(Комерційні 

кредити) 

Від 1 до 12 

місяців 

включно 
60 % 

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;  

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються 
шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і 

сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна 

(однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за 

користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної 

суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає. 

5) у кредитних договорах (крім договорів про споживчий кредит) за всіма режимами сплати процентів і основної суми кредиту 

може передбачатися можливість сплати процентів авансом на умовах встановлених сторонами у договорі. 

6) кредит iз перiодичною сплатою основної суми кредиту та процентiв, розмiр платежiв визначаеться та узгоджусться 

сторонами. 

 
 

Від 6 до 36 

місяців 
включно 

24 % 

Від 3 до 60 

місяців 
включно 

36 % 

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;  

30 % 
1) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються 

шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і 



2 

 

сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна 

(однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за 

користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної 

суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає. 

3) у кредитних договорах (крім договорів про споживчий кредит) за всіма режимами сплати процентів і основної суми кредиту 

може передбачатися можливість сплати процентів авансом на умовах встановлених сторонами у договорі. 

4) кредит iз перiодичною сплатою основної суми кредиту та процентiв, розмiр платежiв визначаеться та узгоджусться 

сторонами. 

 

 
Типи 

 

Цільове 

призначення 

Строк %-на 

ставка 

Режим сплати %-в і основної суми кредиту 

 

(узгоджується сторонами, визначається договором) 

Споживчі  

цілі (кредити) 

Від 1 до 12 

місяців 

включно 
60 % 

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;  

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються 

шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і 

сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна 

(однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за 
користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної 

суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає. 

5) у кредитних договорах (крім договорів про споживчий кредит) за всіма режимами сплати процентів і основної суми 

кредиту може передбачатися можливість сплати процентів авансом на умовах встановлених сторонами у договорі. 

6) кредит iз перiодичною сплатою основної суми кредиту та процентiв, розмiр платежiв визначаеться та узгоджусться 

сторонами. 

Від 6 до 36 

місяців 

включно 
24 % 

Від 3 до 60 

місяців 

включно 

36 % 

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;  

30 % 

1) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються 

шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і 

сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна 

(однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за 

користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної 
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суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає. 

3) у кредитних договорах (крім договорів про споживчий кредит) за всіма режимами сплати процентів і основної суми 

кредиту може передбачатися можливість сплати процентів авансом на умовах встановлених сторонами у договорі. 

4) кредит iз перiодичною сплатою основної суми кредиту та процентiв, розмiр платежiв визначаеться та узгоджусться 

сторонами. 

 

  Порядок видачі та отримання сум за кредитними договорами - кредит видається однією сумою або кредитна лінія (відновлювальна/ 

невідновлювальна незалежно від типу (цільового призначення), строковості та процентної ставки. 

 

  Сума кредиту надається в розмірі від 10 000грн. до 2 000 000 грн..  

 

Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується всім 

належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення, а 

також додатково можуть бути забезпечені «видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами» застава, в тому числі іпотека, 

порука, неустойка (штраф, пеня), гарантія, інші види забезпечення не заборонені законодавством, про що додатково укладаються відповідні 

договори. 
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