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Категорія
Клієнтів

Умови кредитування фізичних осіб-підприємців (ФОП) за програмою овердрафт за 
корпоративною платіжною карткою в рамках

тарифних пакетів "Еквайринг+картка", "Cash Back-Корпоративна картка"

фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного 
податку, та особи, які займаються незалежною 
професійною діяльністю, та: 
- є  резидентами України
- не менше 12 місяців з моменту державної 
реєстрації
- не менше 3 місяців співпраці з ПАТ "БАНК ВОСТОК"
- мають щомісячні стабільні надходження на рахунок 
в ПАТ "БАНК ВОСТОК", в т.ч. надходження від 
еквайрингу

від 10 000 гривень до 100 000 гривень

Строк овердрафту 1 рік

Вид забезпечення 
Без застави, надається порука фізичної особи – 
власника Клієнта та/або пов’язаної юридичної особи 
(у разі наявності)

Тип та розмір процентної ставки 
- Фіксована, 21 % річних протягом періоду
- Після закінчення основного періоду – 30 % річних

продукту

Форма кредитування 

Валюта

Найменування параметру 
Зміст параметру

Овердрафт – відкличний кредит, що надається 
Банком Позичальнику у разі, якщо залишку власних 
коштів на поточному рахунку Позичальника 
недостатньо для розрахунків за операцією. 
Овердрафт надається шляхом здійснення переказу 
коштів у сумі, що перевищує залишок власних 
коштів клієнта на поточному рахунку, але в межах 
дозволеного Ліміту овердрафту

гривня

Максимальний ліміт
овердрафту
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Штрафні санкції

За прострочення повернення заборгованості за 
овердрафтом, сплати  процентів, комісій Клієнт 
сплачує на користь Банку пеню в розмірі подвійної 
облікової ставки Національного банку України, що 
діяла у період прострочення виконання зобов’язань, 
від суми простроченого зобов’язання, за кожний 
день прострочення

Розрахунок ліміту овердрафту
Від 20 % до 50 % середньомісячних надходжень за 
останні 3 місяці на рахунок Клієнта в Банку, в т.ч. від 
еквайрингу (за рішенням уповноваженого органу)

Індивідуальні умови 
Індивідуальні умови можуть встановлюватися за 
рішенням Кредитного комітету Банку або 
уповноваженої особи

3 % від суми + 5 грн.

Основний період

Комісія за розрахункове обслуговування за 
договором овердрафту 

Комісія за отримання готівкових коштів 

стор.2

- 30 днів, розраховується з першого дня 
користування овердрафтом (день, на початок якого 
була відсутня заборгованість за овердрафтом). Якщо 
станом на наступний, після закінчення основного 
періоду, день або будь-який інший день, протягом дії 
основного періоду відсутня заборгованість за 
овердрафтом, вважається, що Позичальник погасив 
заборгованість протягом основного періоду. Відлік 
наступного періоду може бути розпочатий з дня на 
початок якого була відсутня заборгованість за 
такими операціями

0,5 % від суми ліміту овердрафту - щомісячно
(якщо інше не передбачено рішенням Кредитного 
комітету)


