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що з 1 березня до 30 квітня ПУМБ тим 
клієнтам, які якісно обслуговували та 
виконували зобов’язання, дає кредитні 
канікули. «З 1 березня на всі кредитні 
картки не нараховуємо пені й штрафи. 
Не передбачається підвищення реаль-
ної процентної ставки, клієнти звільня-

то на весь термін», — пояснила голова 
правління Альфа-Банку Вікторія Михай-
льо. У банку звертають увагу, що клієнт 
може акцептувати нові умови кредиту 
дистанційно. Аналогічна схема працює 
і в ПУМБ. Заступник голови правління 
ПУМБ Артур Загородников розповів, 

клієнтів і від відсотків, і від платежу, 
даємо можливість абсолютно спокійно 
пережити цей час. А з 1 червня їхні зо-
бов’язання за платежами і відсотками 
будуть перенесені на останній термін, 
тобто ми термін кредиту подовжуємо 
на два місяці, або платіж буде розтягну-

МІСЦЕ В 
РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЬОРІЧНА 
ЕФЕКТИВНА 
СТАВКА

МІНІМАЛЬНИЙ 
ПОЧАТКОВИЙ 
ВНЕСОК

МАКСИМАЛЬ
НИЙ СТРОК 
ПОЗИКИ, 
РОКІВ

ЧИ ГОТОВИЙ 
БАНК ВРАХУВА
ТИ НЕПІДТВЕР
ДЖЕНИЙ ДОХІД

КІЛЬКІСТЬ 
АКРЕДИТОВА
НИХ СТРАХОВИХ 
КОМПАНІЙ

КІЛЬКІСТЬ 
АКРЕДИТОВАНИХ 
КОМПАНІЙ
АВТОДИЛЕРІВ

1 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 32,36% 10% 7 ні 14 500

2 ОЩАДБАНК 19,70% 10% 7 ні 20 600

3 КРЕДОБАНК 20,00% 10% 7 ні 9 650

4 ОТП БАНК 19,78% 20% 6 так 10 500

5 УКРГАЗБАНК 14,73% 10% 7 так 17 470

6 ГЛОБУС 21,60% 10% 7 так 7 550

7 ПРАВЕКС БАНК 18,00% 30% 5 ні 11 100

8 РАДАБАНК 21,00% 30% 5 ні 10 25

9 ЛЬВІВ 33,41% 0 5 так 11 600

10 ТАСКОМБАНК 18,39% 15% 7 так 20 600

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ АВТОКРЕДИТ

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Для цілей дослідження під автокредитом мався на увазі продукт, який відповідає такій умові: позика на купівлю нового 

автомобіля іноземного (але не російського і не китайського) виробництва на суму 500 тис. грн на термін від трьох років. 

Під час розрахунку рейтингу використовувалися такі показники: середньорічна ефективна ставка; мінімальний початковий 

внесок (у % від суми покупки); максимальний термін позики; коефіцієнт покриття (співвідношення першого платежу за 

кредитом і суми доходів сім’ї позичальника); обов’язковість поручительства; готовність банку враховувати непідтверджені 

доходи; розмір штрафу в разі несвоєчасного погашення; час оформлення кредиту; абсолютна і відносна динаміка 

гривневого кредитного портфеля фізосіб банку за 2019 рік. До уваги бралися також кількість акредитованих автосалонів-

дилерів, з якими співпрацює банк, і автомобільних брендів, представлених у цих автосалонах. Ключовим фактором, що 

вплинув на розташування банків у рейтингу, стала кількість клієнтів, які скористалися послугою автокредитування минулого 

року. За рік у кредит було продано трохи більше 17,8 тис. автомобілів, що на 18% більше, ніж у 2018-му (15 тис.). Про роботу 

в сегменті автокредитування заявляють 20 банків, при цьому на три банки, які є лідерами в цьому сегменті, припадає 80% 

виданих автокредитів. 

ються від сплати нарахованих комісій 
за вказаний період. А з 30 березня до 
30 червня автоматично пролонговано 
всі картки, термін дії яких уже завер-
шився», — повідомив він. До того ж НБУ 
закликав усі банки пролонгувати клієн-
там такі картки.

Проте в банку «Глобус» перенесли 
на три місяці лише погашення тіла кре-
диту. «Відсотки ми просимо платити. 
І клієнти з розумінням до цього став-
ляться», — сказала перша заступниця 
голови правління банку «Глобус» Олена 
Дмитрієва.

Ще одним викликом, який постав 
перед банками, є видача кредитів 
онлайн: в умовах карантину самі кре-
дитні установи закликали клієнтів 
звести до мінімуму відвідування відді-
лень, а для обслуговування максималь-
но використовувати віддалені канали. 
Видати кредит у таких умовах можли-
во далеко не завжди. Але новий закон 
про фінмоніторинг із 28 квітня дозво-
лив банкам проводити ідентифікацію 
та верифікацію клієнтів дистанційно, 
наприклад за допомогою BankID чи 
кваліфікованого електронного підпису. 
«Якщо це низькоризиковий клієнт і не-
значна сума кредиту — до 50 тис. грн, 
то на підставі BankID можна проводи-
ти фінансову ідентифікацію. Це дуже 
зараз потрібно. Ми всю нашу продук-
тову лінійку зможемо продавати через 
інтернет-банкінг», — зазначив голо-
ва правління Банку Форвард Андрій 
 Кисельов.
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