
Умови споживчого кредитування фізичних осіб на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів 

Макси-

мальна 

сума 

кредиту 

Мінімальний 

початковий 

внесок позича-

льника в опла-

ту обладнання, 

матеріалів, що 

придбаваються  

Максима-

льний 

строк ко-

ристуван-

ня креди-

том  

Процентна 

ставка за 

користуван-

ня кредитом, 

річних 

Форма повер-

нення кредиту 

Забезпечення кредиту 

 

Комісійна винагорода банку (спла-

чується позичальником одноразово) 

I. У випадку придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів у будь-яких  продавців  

50 000 

гривень 

 

10% 36 місяців 25% 

Щомісячно 

рівними части-

нами 

Пеня, яка є неустойкою  

Порука чоловіка/дружини/батьків/дітей позичальника  – 

якщо при оцінці фінансового стану позичальника врахо-

вуються доходи таких осіб 

За надання кредиту –  3% від суми 

кредиту  

 

 

II. Додаткові умови кредитування: 

2.1. Мінімальна сума кредиту – 1000 гривень; 

2.2. До енергозберігаючого обладнання та матеріалів,  на придбання яких може бути надано кредит, належать: 
1) матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;  

2) вікна (в т.ч. склопакети), балконні блоки та вхідні двері; 

3) сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;  
4) сонячні панелі для виробництва електроенергії; 

5) рекуператори тепла вентиляційного повітря; 

6) електричні та неелектричні опалювальні засоби, в тому числі з функцією підігріву води, зокрема: 
 газові котли з автоматичною подачею природного газу; 

 електричні котли; 

  котли, що працюють на альтернативних видах палива; 
 теплові насоси; 

 бойлери; 

 каміни; 
 радіатори опалення з терморегуляторами,  

 прилади обліку природного газу, 

 вузли обліку води та теплової енергії, зокрема, засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;. 

7) комплектуючі для підключення та експлуатації електричних та неелектричних опалювальних засобів, в тому числі з функцією підігріву води. 

2.3. Кредит надається шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок продавця енергозберігаючого обладнання, матеріалів; 

2.4. Загальна сума залишку заборгованості за кредитами позичальника отриманими за цими Умовами та кредитами отриманими позичальником під поруку в АТ «Ощадбанк», а також сумою кредиту, яку має намір отримати 
позичальник за цими Умовами, не може перевищувати 50 000 гривень. 

III. Підтвердженням цільового використання кредитних коштів є: 

3.1. Договір купівлі-продажу товару(-ів) та/або рахунок (рахунок – фактура) на оплату товару(-ів) – надаються позичальником до банку в складі пакету документів, необхідних для прийняття банком рішення щодо кредиту-
вання; 

3.2. Документ, що засвідчує сплату позичальником початкового внеску в оплату вартості товару(-ів) (касовий або товарний чек, квитанція, тощо) – надається позичальником до банку перед укладенням кредитного договору; 

3.3. Документи, які підтверджують перерахування  кредитних коштів продавцю товару(-ів) в оплату вартості товару(-ів) (копія розпорядження на видачу кредиту, копія меморіального ордеру про перерахування коштів) – 

формуються банком; 

3.4. Документ(-и), що підтверджує(-ють) отримання позичальником товару(-ів), на оплату якого(-их) було надано кредит (видаткова(-і) накладна(-і) та/або акт(-и) приймання – передачі товару(-ів) та/або товарний чек, інший 

документ, що згідно із законодавством посвідчує передачу товарів) – надаються позичальником до банку протягом 30 календарних днів з моменту отримання кредиту. 


