
Кредити готівкою 

Якщо Вам терміново потрібні гроші –ви можете просто взяти їх у нас в кредит. Ми пропонуємо 

кредит готівкою, що зараховується на Ваш картковий рахунок.  

Ви самі обираєте на що витрачати гроші: відпочинок, освіта, ремонт автомобіля чи житла, 

стоматологічні послуги та інші важливі для Вас події. 

Назва продукту Сума, грн Строк, міс. Процентна 

ставка, % 

 

Щомісячна комісія, % 

КОКО-КЕШ 2 000 –200 000 12 -48 0,01% 

3,99% (пільговий період 

від 1 до 2 міс. з комісією 

0%) 

Переваги продукту: 

пільговий період до 60 днів. Ставка 0,01% та без щомісячної комісії протягом вказаного періоду; 

сума кредиту до 200 000 грн. Без довідки про доходи до 75000 грн, лише паспорт і код; 

отримання готівки 0% комісії- безкоштовно знімайте отримані на картку кредитні кошти в будь-

яких банкоматах України; 

доставка кредиту кур’єром - залишайте заявку на сайті та отримайте кредит не виходячи з дому 

 

Соціальний 

кредит 

 

2 000 –50 000 12 -48 0,01% 2,99% 

Переваги продукту: 

кредит надається за лояльною ставкою за умови надання пенсійного посвідчення; 

грошові кошти зараховуються на дебетову картку Банку у день прийняття позитивного 

кредитного рішення; 

відсутність комісій за видачу кредиту і дострокове погашення. 

 

 

CS Великі гроші 

 

20 000 –200 000 36 -60 0,01% 3,29% 

кредит надається лояльним клієнтам Банку;  

грошові кошти зараховуються на дебетову картку Банку у день прийняття позитивного 

кредитного рішення; 

відсутність комісій за видачу кредиту і дострокове погашення. 

 

 

ForwardBank пропонує кредити готівкою на термін від 6 до 60 місяців з максимальною річною 

ставкою 0,01% і щомісячною комісією в залежності від обраного продукту від 2,29% до 5,5% в 

місяць. Таким чином, мінімальна річна ефективна ставка становить 50%, максимальна річна 

ефективна ставка становить 393%. Приклад розрахунку вартості: при отриманні кредиту на суму 

50 тис. грн. на термін 12 місяців (із пільговим періодом 2 місяці) з щомісячною комісією 3,99%, 

загальна вартість кредиту складе 69 952,54 грн., при річній ефективній ставці 92%. При цьому, 

відсотки по кредиту 2,54 грн, оплата щомісячної комісії за обслуговування кредитної 

заборгованості 1 995 грн. в місяць. Штрафи за пропуск планового щомісячного платежу 

нараховуються за наступною схемою: при пропуску 1-го платежу -350 грн., при пропуску 2-х 

платежів поспіль -350 грн., при пропуску 3-х платежів поспіль -400 грн, при пропуску 4-х платежів 

поспіль -400 грн. Адреса банку: Київ, Саксаганського, 105. Мінімальний період погашення 

кредиту без обмежень, максимальний –індивідуально визначено договором надання кредиту у 

календарному плані погашення кредиту. 


