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Овердрафти  (приклади програм кредитування)1 

Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

Укргазбанк «Овердрафт для клієнтів МСБ» 

до 24 місяців (2 років) 
без вимоги 
щомісячного 
погашення 
заборгованості за 
овердрафтом 

від 18,0% річних 
+0,5% одноразова 
комісія та 0,1%  
щомісячна 

до 50 % від суми 
грошових надходжень за 
останні 6 місяців 

Ощадбанк Овердрафт  
Від 17% + комісія 
разова від 0,5% 

до 50% від надходжень 
на рахунки та до 10 млн. 
грн. 

                                                           

1 
 Умови наведені станом на 04.06.2018. Джерело-сайти банків 
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Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

Укрексімбанк Овердрафт До 12 місяців 

гривня від 18,00% 
долар від 4,50% 
євро від 5,00% 
Щомісячна комісія за 
управління: 0,02% 
при забезпеченні  
депозитом та 0,1% - 
при інших видах 
забезпечення 

Не більше 60% від обсягів 
середньомісячних 
надходжень на поточні 
рахунки 

Укрсоцбанк 
Овердрафт ( забезпечення: фінансова порука, застава майнових 
прав на кошти, розміщені на поточному рахунку) До 12 місяців 

комісія 1% від ліміту 
овердрафту. 

До 40% від суми 
середньомісячних чистих 
надходжень 

Кредобанк Овердрафт До 12 місяців 

Від 17.25% річних ( в 
залежності від 
кількості днів 
користування) 

До 180% від 
середньомісячного 
доходу Позичальника 
До 500 тис. грн. - без 
забезпечення 
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Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

Кредобанк 
Автоматичний овердрафт (автоматичне збільшення ліміту 
овердрафту при збільшенні надходжень на рахунок) До 24 місяців 

30% річних та комісія 
0,15% від суми 
платежів, здійснених 
за рахунок 
овердрафту 
протягом одного 
операційного дня 

До 50 тис. грн. протягом 
перших 3-х повних 
місяців кредитування 
До 100 тис. грн. - 
починаючи з 4-го повного 
місяця кредитування 

МІБ Овердрафт (за рішенням КК може бути без забезпечення) до 12 міс 
Від 21% та комісія до 
2,5% 

Для ФОП та 
мікропідприємств – 100 

тис. грн; 
для малих підприємств – 

300 тис. грн; 
для середніх підприємств 

– 500 тис. грн 
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Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

CREDIT AGRICOLE Овердрафт 

до 12 міс 
Строк безперервного 

користування: 

для бланкового 
овердрафту — 90 днів; 

для овердрафту із 
забезпеченням — 365 
днів. 

Індивідуальна ставка 

Бланковий овердрафт — 
до 40% від 
середньомісячних чистих 
надходжень на поточні 
рахунки 
Овердрафт із 
забезпеченням — до 75% 
від середньомісячної 
виручки за останній 
звітний рік 

Марфін банк 

Овердрафт для поповнення обігових коштів (під заставу 
нерухомості та поруку власників, але можливе надання 
бланкових ) 

3/6 міс. Можлива 
пролонгація до 12 
місяців за умови 
щомісячного 
погашення 

24% до 1міс,  
понад 1 міс — 40% 
1,5% разова комісія 

Максимальна сума 
кредиту 75 тис. євро 
(еквівалент у гривні); 
До 30% від чистих 
середньомісячних 
оборотів за рахунками в 
банках за останні 6 
місяців 
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Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

Південний Овердрафт (під заставу) 

12 міс. (з обнуленням 
1 раз на міс. або за 
індивідуальним 
графіком) 

Ставка від 19%.  
Комісія: 
за розгляд заявки – 
від 1 тис. грн; 
за розрахункове 
обслуговування –  
0,5% від суми  

- до 30 % від 
середньомісячних чистих 
надходжень для клієнтів 
банку; 
- до 20 % від 
середньомісячних чистих 
надходжень для нових 
клієнтів; 
- до 50 % від 
середньомісячних чистих 
надходжень за умови 
надання ліквідного 
забезпечення. 

Райффайзен Банк 
Аваль Овердрафт 90 днів 

36 міс. (90 днів без 
погашення) 

• відсоткова ставка 
без застави – 21,5%; 
• відсоткова ставка із 
заставою – 21,5%; 
• комісія – 1%. 4,5 млн. грн 
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Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

ТАСкомбанк Овердрафт (під поруку власників або нерухомість) до 12 міс  

до 40% від 
середньомісячних чистих 
надходжень на поточний 
рахунок для овердрафту 
під поруку та до 100% під 
заставу нерухомості 

ТАСкомбанк Легкий овердрафт (під поруку власника) до 12 міс 

процентна ставка — 
індивідуальна разова 
комісія — від 0,5% 
від суми ліміту 

До 30% від надходжень 
на рахунок. Для 
юридичної особи: 
100-500 тис. грн. 
Для ФОП: 50-100 тис.грн. 

 

 

 




