
 

 

Схема кредитування 

Кредитні продукти MaxiCredit 
 

Назва кредитного 
продукту 

3 місяці_ MaxiCredit 6 місяців_ MaxiCredit 9 місяців_ MaxiCredit 12 місяців_ MaxiCredit 18 місяців_ MaxiCredit 24 місяці_MaxiCredit 

Кіл-ть місяців 3 6 9 12 18 24 

Разова комісія 5,9 % від суми кредиту 

Відсоткова ставка, 
відсотків річних 

166,43% 156,50% 150,24% 144,72% 135,77% 128,94% 

Відсоткова ставка, 
відсотків річних (при 
дотриманні акційних 

умов) 

144,98% 138,04% 132,30% 127,45% 119,70% 113,77% 

Грейс-період 
При погашенні кредиту в строк до 1 (одного) місяця з дня отримання коштів плата за користування кредитом включає лише проценти за перший місяць 

користування у розмірі 0,01 % від суми Кредиту. При цьому, у випадку оплати Позичальником одноразової комісії за видачу кредиту, така комісія підлягає 
поверненню Позичальнику. 

Тип процентної ставки Фіксована 

Сума зарахування на 
картку 

Сума кредиту з вирахуванням разової комісії 

Доступна сума кредиту Від 10 000 грн. до 200 000 грн. 

Спосіб отримання 
грошей 

На особисту банківську картку 

Схема погашення 
кредиту 

Ануїтетна 

Порядок сплати 
платежів 

До останнього дня закінчення відповідного розрахункового періоду користування кредитом включно 

Порядок нарахування 
плати за користування 

кредитом 
Нараховується за кожен розрахунковий період користування кредитом в перший день настання такого розрахункового періоду 

Період дії пропозиції 
щодо кредитного 

продукту 

Умови кредитних продуктів діють з 19.10.2021 р. та до моменту публікації в такий самий спосіб прийнятого Кредитодавцем рішення про припинення їх дії та 
(або) затвердження Кредитних продуктів в новій редакції. 

 

 

 

 



 

 

Кредитні продукти MaxiForvard 

Назва кредитного 
продукту 

Кіл-ть 
місяців 

Відсотки за 
перший день 
користування 

кредитом 

Схема 
погашення 

кредиту 

Відсоткова 
ставка, 

відсотків 
річних 

Тип 
процентної 

ставки 
Уточнення 

Сума 
кредиту 

Спосіб 
отримання 

грошей 

Порядок 
сплати 

платежів 

Порядок 
нарахування 

плати за 
користування 

кредитом 

Період дії пропозиції 
щодо кредитного 

продукту 

MaxiForvard_3 міс. 3 

22%  
від суми 

зарахування 
на картку 

Ануїтетна 

 за дні з 
другого по 
останній 

користуванн
я кредитом 

- 100% 
 

Фіксована 

Сума кредиту 
збільшується 
на суму 
відсотків за 
перший день 
користування 
кредитом  

Від 
10 000 
грн. до 
200 000 
грн. 

На особисту 
банківську 
картку 

До останнього 
дня 
закінчення 
відповідного 
розрахунково
го періоду 
користування 
кредитом 
включно 

Нараховується 
за кожен 
розрахунковий 
період 
користування 
кредитом в 
перший день 
настання 
такого 
розрахункового 
періоду 

Умови кредитних 
продуктів діють з 
01.12.2021 р. та до 
моменту публікації в 
такий самий спосіб 
прийнятого 
Кредитодавцем 
рішення про 
припинення їх дії та 
(або) затвердження 
Кредитних продуктів в 
новій редакції. 

MaxiForvard_6 міс. 6 

MaxiForvard_9 міс. 9 

MaxiForvard_12 міс. 12 

MaxiForvard_18 міс. 18 

MaxiForvard_24 міс. 24 

 


