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умови кредитування та розмір відшкодування суми 

кредиту 

умови кредитування 

авансовий внесок від 10%  

строк до 3 років 

процентна ставка, 

річних 

24.5% 

разова комісія за 

надання кредиту 
3 % від суми кредиту 

параметри кредиту розмір відшкодування суми кредиту 
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шість простих кроків клієнта для отримання 

відшкодування  

1 крок 
 

обрати 
товар  
 

у магазині 

3 крок 
 

отримати 
згоду 
 

банку щодо 
надання 
кредиту 

5 крок 
 

отримати 
кредит 
 

та надати 
документи, що 
підтверджують 
придбання 
товару 

6 крок 
 

отримати 
відшкодування 
 

на свій рахунок в 
Ощадбанку 

4 крок 
 

оплатити  
 

початковий внесок 
та надати банку 
підтверджуючі 
документи 

2 крок 
 

надати 
документи 
 

до установи банку 

3 

1 день 1 місяць 
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переваги для клієнта (окрім субсидіантів) 

*Початковий внесок – від 10 % вартості товару 

Параметри 
Придбання товару 

без 
відшкодування 

Придбання з відшкодуванням 

 для  
випадку  

котла 

для випадку  
інших 

 енерготоварів 

Вартість покупки 20 000 грн. 20 000 грн. 20 000 грн. 

Сума кредиту 18 000 грн.* 18 000 грн.* 18 000 грн.* 

Сума відшкодування  - 3 600 грн. (20%) 5 400 грн. (30%) 

Cтрок кредитування  3 роки 3 роки 3 роки 

Процентна ставка  24,5% 24,5% 24,5% 

Сума % по кредиту за 3 
роки  

6 798,75 грн.  4 601,92 грн. 3 701,54 грн. 

Економія: 
• по % за кредит 
• Сума відшкодування 

Загальна економія 

- 

2 196,83 грн. 
3 600 грн. 

5 796,83грн. 

3 097,21 грн. 
5 400 грн. 

8 497,21 грн. 
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переваги для субсидіантів 

*Початковий внесок – від 10 % вартості товару 

Параметри 
Придбання товару 

без 
відшкодування 

Придбання з відшкодуванням 

 для  
випадку  

котла 

для випадку  
інших 

 енерготоварів 

Вартість покупки 20 000 грн. 20 000 грн. 20 000 грн. 

Сума кредиту 18 000 грн.* 18 000 грн.* 18 000 грн.* 

Сума відшкодування  - 12 000 грн.  12 600 грн.  

Cтрок кредитування  3 роки 3 роки 3 роки 

Процентна ставка  24,5% 24,5% 24,5% 

Сума % по кредиту за 3 
роки  

6 798,75 грн. 1 531,25 грн. 1 423,04 грн. 

Економія: 
• по % за кредит 
• Сума відшкодування 

Загальна економія 

- 

5 267,50 грн. 
12 000 грн. 

17 267,50 грн. 

5 375,71 грн. 
12 600 грн. 

17 975,71 грн. 
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актуальна інформація на сайті oschadbank.ua 
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для детальної інформації звертайтесь на гарячу лінію Ощадбанку 0800 210 800 

або заходьте на сайт oschadbank.ua 
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Дякуємо за увагу! 
 


