Часті запитання по параметрам продукту "О.Картка"
Сума кредиту:
Річна% ставка (Пільговий період
кредитування):

від 1 000 до 200 000 грн.
0,01%

CASH BACK
Часткове повернення грошових коштів, витрачених на
покупки у всій торговій мережі та мережі Інтернет.
Регулярні підписки Google та Apple:
30% - за рахунок кредитних коштів
10% - за рахунок власних коштів
Online-покупки в мережі Інтернет:
5% - за рахунок кредитних коштів
2% - за рахунок власних коштів
всі інші покупки (за виключенням покупок через Інтернет)
0,5% - за рахунок кредитних коштів
0% - за рахунок власних коштів
CASH BACK повертається до 10 числа наступного місяця.
Максимальний CASH BACK за одну операцію за Регулярні
підписки Google та Apple - 100 грн. (за мінусом податку - 80
грн.)
CASH BACK повертається не більше 500 грн. за місяць (за
мінусом податку - 402 грн.)
Підключати дану послугу додатково не потрібно.
Випуск карти:
Видача готівки в банкоматі:

Безкоштовно

Вихідний переказ з картки/рахунку на іншу
картку/рахунок - в інші банки

Сума безготівкових розрахунків в попередньому місяці
складає (за виключенням першого пільгового періоду):
більше 5000,00 грн.
не тарифікується
менше 5000,00 грн.
0,5% від суми переказу мін 1 грн

Вихідний переказ з картки/рахунку на іншу
картку/рахунок - відкриті у АТ "Ідея Банк"
Вік позичальника:

Річна% ставка:

Сума безготівкових розрахунків в попередньому місяці
складає (за виключенням першого пільгового періоду):
більше 5000,00 грн.
0% до 10 тис. грн.
0,5% від суми зняття - більше 10 тис./міс
менше 5000,00 грн.
0,5% від суми зняття

не тарифікується
від 23 років до 64-х років 11-ти місяців
(64,11 - на момент закінчення терміну дії кредитного
договору)
• по операціях видачі готівки – 58,8% річних (4,9% в місяць)
• по торгових операціях – 34,8% (2,9% в місяць)

Мінімальний щомісячний платіж:

У разі утворення боргу, клієнту необхідно вносити мінімальні
платежі (не залежно від того в пільговому періоді клієнт чи
ні).
Мінімальний платіж для картки зі страховкою - 6%
(1% -погашається тіло кредиту, 4% - річна ставка, 1 % страхування).
Мінімальний платіж для картки без
страховки - 5%
(1% -погашается тіло кредиту, 4%
- річна ставка)

Пільговий період кредитування:

120 днів - перший (з дня оформлення карти)
92 дні - другий
62 дні - всі наступні
(Пільговий період діє тільки на безготівкові розрахунки в
торгово-сервісних мережах)

Документи

• Паспорт
• Ідентифікаційний код
• Довідка про доходи при сумі від 50 000 грн.
• Техпаcпорт на автомобіль і / або закордонний паспорт при
сумі до 75 000 грн.
• Для пенсіонерів - пенсійне посвідчення
• Для ФОП СПД - паспорт та ідентифікаційний код;
• від 50 000 грн до 75 000 грн. - додатково довідка про
доходи

Працевлаштування:

Кредитуємо осіб, які працюють офіційно / неофіційно більше
3-х місяців на останньому місці роботи (в тому числі інваліди
II і III групи). Інваліди II групи повинні бути обов'язково
офіційно працевлаштовані
ФОП не менш 6 міс.
Офіційно працюючий пенсіонер

Термін дії карти:
3 роки
Довідка за рахунком:
Нараховується% на позитивний залишок
особистих коштів на карті:

100 грн.
12% - на мінімальний постійний залишок
6% - на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний
постійний залишок

Плата за використання коштів вище
ліміту (технічний овердрафт)

72 % річних від суми боргу

Штраф за прострочене внесення
мінімального платежу:

100 грн.

Штрафна% ставка за користування
простроченою заборгованістю:

72% річних

