Програма кредитування щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження «Тепла оселя»
м.Одеса, вул. Малиновського, 1/1 тел. 7385941 (40)

Цільове спрямування
кредиту

Суб’єкт кредитування

Вимоги до Клієнтів
Термін кредитування
Обмеження суми кредиту
Процентні ставки
Комісія за надання кредиту

Для одноквартирних житлових будинків (домоволодіння, індивідуальні
житлові будинки та садиби):
- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим
склом);
Для квартир у багатоквартирних житлових будинках (квартири, таунхаузи):
- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим
склом);
Фізичні особи, які отримують доходи, як наймані працівники або як пенсіонери (в т.ч.
працюючі пенсіонери) та фізичні особи, які отримують доходи від власного бізнесу (як
підприємці), але кредитуються як фізичні особи. (надалі - ФОП).
Вік Позичальника від 21 до 65 років на момент закінчення строку кредиту.
Стаж роботи на останньому місці роботи

Для найманих працівників – від 3-х місяців (для працездатних осіб);

Для ФОП – від 1,5 років.
Від 1 до 3 років
1.
2.

Від 1 000,00 до 50 000,00 гривень
25,0 % в UAH річних
3,0% від суми кредиту одноразово

Відшкодування частини суми
кредиту з боку Державного
агентства з
енергоефективності та
енергозбереження України

Власний внесок
Забезпечення
Страхування
Дострокове погашення
кредиту

30% від суми наданого кредиту, але не більше 10 тис. грн.

не менше 10% від вартості Обладнання, яке придбавається відповідно до рахункуфактури або договору на придбання Обладнання.
Відсутнє
Відсутнє
Можливо без обмежень та без штрафних санкцій.





Необхідні документи





Якщо Позичальник – фізична особа:
довідка про доходи за 6 останніх місяців, з помісячною розбивкою (у разі,
якщо Позичальник працює менше 6 міс, за фактично відпрацьований
час)/довідка з ПФУ (для пенсіонерів)
Якщо Позичальник – СПД
Копія свідоцтва про державну реєстрацію та/або виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Квартальні податкові декларації підприємця за 2 останні звітні періоди (якщо
підприємець звітує щоквартально) або податкова декларація за повний рік
(якщо кредитна заявка подається у перший квартал року).
Податкова декларація підприємця за останній рік (якщо підприємець звітує раз
на рік).
Додатково:
Рахунок-фактура від продавця обладнання, договір на придбання Обладнання
або інші визначені законодавством документи на підставі яких придбавається
Обладнання.
Правовстановлюючі документи на нерухомість, які підтверджують, що у
власності Позичальника або його найближчих родичів є об’єкт нерухомості
(житловий будинок або квартира) (наприклад договір купівлі-продажу, договір
міни, договір дарування та інші визначені законодавством України)

