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Львів

Одеса

ПроКредит Банк — частина міжнародної 
групи ПроКредит

 
 

Східна та 
Південно-Східна Європа

Південна Америка

Німеччина

Впровадження інноваційних технологій є невід’ємною частиною бізнес-моделі ПроКредит Банку. 
Сучасна модель роботи дозволяє ПроКредит Банку обслуговувати клієнтів  по всій Україні.



Наталія Єремєєва,
засновниця ТОВ «СклоПЛАСТ» 

• Виробництво пластикових вікон

м. Дніпро
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Бізнес-клієнтам

Ми пропонуємо якісне обслуговування бізнесу. У нашій діяльності ми 
дотримуємося наступних основних принципів: ми цінуємо прозорість у нашому 
спілкуванні з клієнтами, ми намагаємося мінімізувати наш негативний вплив на 
навколишнє середовище і надаємо послуги, засновані як на розумінні ситуації 
кожного клієнта, так і на докладному фінансовому аналізі.

Приватним клієнтам 

ПроКредит Банк пропонує приватним клієнтам широкий спектр послуг з  
цілодобовим доступом за допомогою онлайн-сервісів: системи e-Banking та 
мобільного застосунку.

Приватним підприємцям

ПроКредит Банк пропонує приватним підприємцям набір простих фінансових 
послуг для ведення бізнесу. За єдину фіксовану плату приватний підприємець 
отримує необхідні онлайн-сервіси для обслуговування бізнесу та особистих 
потреб.

Зони самообслуговування

24/7 Цілодобовий доступ до найнеобхідніших банківських послуг для всіх клієнтів 
ПроКредит Банку.

12/7 Доступ до зони самообслуговування з 10:00 до 22:00, у період з 11:00 до
19.00 – надання відеоконсультацій.
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Embassy of Canada
in Ukraine 

The Royal Norwegian
Embassy in Ukraine

Embassy of the United 
States of America
in Ukraine

Embassy of the Federal 
Republic of Germany

in Ukraine

Embassy of Finland 
in Ukraine

Embassy of  
Switzerland in Ukraine

Embassy of the 
Republic of Lithuania 
in Ukraine

Embassy of Georgia 
in Ukraine

Embassy of Spain 
in Ukraine

Нам довіряють провідні інституційні клієнти:

Embassy of the 
Kingdom of the 
Netherlands in Ukraine

ПроКредит Банк в Україні пропонує

ПроКредит Банк розпочав свою діяльність в Україні 2001 року. За час своєї роботи Банк 
пройшов шлях від фінансової установи, що кредитувала переважно дрібний і малий 
бізнес, до банку, що є одним із лідерів по роботі з бізнес-клієнтами, а також надійним 
партнером для вкладників – фізичних осіб.

Запрошуємо познайомитися з нашим Банком, його акціонерами, принципами ведення 
бізнесу і послугами, які ми пропонуємо. Сподіваємося, що Вас зацікавить партнерство 
з ПроКредит Банком, і будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів.



Володимир Валенко, директор та засновник ПОСП «МАЖАРКА» 
(праворуч)
Дмитро Валенко, заступник директора ПОСП «МАЖАРКА» 
(ліворуч)

•  Вирощування зернових та технічних культур, близько 1800 га 
    землі в обробітку
•  Молочне скотарство. 980 голів великої рогатої худоби, в тому 
    числі 380 дійних корів

с. Мажарка, Харківська область



Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsich

FitchRatings

ПроКредит Банк — частина міжнародної 
групи ПроКредит

ПроКредит Холдинг,  Франкфурт-на-Майні, 
              Німеччина

Материнська компанія глобальної 
групи банків ПроКредит

•  Забезпечує акціонерним капіталом 
     на 100%

•  Визначає напрям розвитку банків   
     групи ПроКредит

•  Визначає кадрову політику

•  Здійснює централізоване 
     управління ризиками

Банк дотримується міжнародних стандартів 
управління

BaFin (Федеральне управління 
фінансового нагляду Німеччини) 
здійснює нагляд за діяльністю 
ПроКредит Банку в Україні як 
частини групи ПроКредит

Рейтинги від міжнародного рейтингового 
агентства Fitch Ratings (Лондон)

ПроКредит Банку присвоєно 
Національний довгостроковий 
рейтинг  «ААА (ukr)»
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Баланс

Усього активів                                                                   

Кредитний портфель   

Резерви під видані кредити

Чистий кредитний портфель

Зобов’язання перед клієнтами

Зобов’язання перед банками та іншими
фінансовими організаціями (включаючи PCH)

Акціонерний капітал

Звіт про фінансові результати

Операційний дохід

Операційні витрати

Операційний прибуток до вирахування податків

Чистий прибуток

Ключові коефіцієнти

Коефіцієнт рентабельності банку

Рентабельність власного капіталу

Коефіцієнт достатності капіталу

Основні фінансові показники ПроКредит Банку за 2020 р. 

Зміни

  35,5%          32,7%

  14,0%          20,1%

  17,3%          21,5%

    27 137 240            23 879 049          13,6%

    20 153 040            16 562 098          21,7% 

         654 324                 439 216          49,0% 

    19 498 716            16 122 882           20,9% 

     18 303 282           14 542 229           25,9% 

      4 869 622              5 264 172           -7,5%

       3 788 000             3 942 032           -3,9%

              1 182 543              1 318 458         -10,3%

                       510 786                  471 092            8,4%       

                        671 757                 847 366        -20,7% 

   542 193                  696 224        -22,1%

UAH’000
2020                2019

                                   

Володимир Валенко, директор та засновник ПОСП «МАЖАРКА» 
(праворуч)
Дмитро Валенко, заступник директора ПОСП «МАЖАРКА» 
(ліворуч)

•  Вирощування зернових та технічних культур, близько 1800 га 
    землі в обробітку
•  Молочне скотарство. 980 голів великої рогатої худоби, в тому 
    числі 380 дійних корів

с. Мажарка, Харківська область



Ольга Загребельна,
голова ТОВ «Аскона-Південь»

• Виробництво будівельних сумішей та  утеплювачів 
   ТМ «ANSERGLOB»

м. Херсон



Важливість протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Принцип етичної поведінки є невід’ємною складовою бізнес-моделі всіх банків у групі 
ПроКредит. Відтак, протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, 
запобігання фінансуванню тероризму та шахрайській діяльності мають найвищий 
пріоритет для групи. Банки групи ПроКредит мають нульову толерантність до будь-
якого прояву шахрайства або іншої сумнівної діяльності зі сторони своїх клієнтів або 
співробітників.

Величезні суми грошей, що пов’язані з безліччю незаконних або сумнівних видів 
діяльності знаходяться в обігу по всьому світу. Ухилення від сплати податків та податкове 
шахрайство, корупція, торгівля наркотиками, хабарництво, покривання проституції, 
торгівля людьми, діяльність кримінальних угруповань або організована злочинність й 
службові злочини – лише найвідоміші джерела доходів, одержаних злочинним шляхом. 
Ці нелегальні гроші можуть завдати великої шкоди, особливо в країнах з слабкою 
економікою та недостатньо розвиненою правовою системою. Відмивання доходів, 
одержаних злочинним шляхом, несе не лише руйнівні наслідки для вільної конкуренції, 
а й підтримує діяльність збиткових економічних структур, що призводить до поширення 
негативного ефекту далеко за межі фінансових ринків. Відмивання грошей призводить 
до проникнення криміналу в усі сфери бізнесу, збільшує залежність економічно 
слабких країн від організованої злочинності та створює умови для поширення корупції.

Банки групи ПроКредит є фінансовими установами із відповідальним підходом до 
ведення бізнесу, відтак повністю та безумовно відповідають всім регуляторним вимогам 
в частині протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та запобігання 
фінансуванню тероризму. Більше того, положення групи ПроКредит щодо протидії

відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та запобіганню фінансування 
тероризму в багатьох аспектах є значно суворішими за існуючі законодавчі вимоги в 
країнах, де функціонують банки групи ПроКредит.

Група ПроКредит перебуває під наглядом Федерального органу фінансового нагляду 
Німеччини (BaFin). Вимоги, викладені в Німецькому законі про відмивання грошей, 
є обов’язковими для виконання всіма банками групи ПроКредит. Як материнська 
компанія, ПроКредит Холдинг відповідає за забезпечення відповідності групи 
ПроКредит вищезазначеним вимогам.

Банки групи ПроКредит прозоро та всебічно розкривають правоохоронним органам 
ділові відносини, що містять видимі ознаки відмивання доходів, одержаних злочинним 
шляхом, шахрайської діяльності або фінансування тероризму. Усі ділові відносини, 
класифіковані як підозрілі, негайно припиняються. У кожному банку групи ПроКредит 
призначена відповідальна особа, яка разом зі співробітниками банку із протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом забезпечує належну взаємодію з 
правоохоронними органами та материнською компанією ПроКредит Холдинг. 

Вищезазначені принципи викладені письмово у переліку видів діяльності, що не 
підлягають фінансуванню, та у нормах поведінки, яких зобов’язані дотримуватись всі 
співробітники банків групи ПроКредит. Політика групи щодо запобігання відмиванню 
грошей (Group AML Policy) та Політика групи щодо запобігання шахрайству (Group Fraud 
Prevention Policy), разом з їх супутніми директивами визначають порядок застосування 
основних принципів на практиці.
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Фінансовий моніторинг



Сергій Савицький,
власник, директор ТОВ «АГРОІНВЕСТ – НАТУРАЛЬНІ ПРОДУКТИ» 

• Органічне землеробство

м. Борзна, Чернігівська область



Програми кредитування

• Спеціальні умови кредитування від Фонду розвитку
      підприємництва   
•    Програма InnovFin – фінансування інноваційних проєктів
• Програма фінансово-кредитної підтримки підприємств   
      у м. Києві
• Спеціальні умови кредитування  від  Європейського 
      інвестиційного банку
•    Програма в рамках Угоди про поглиблену та всеохоплюючу 
      зону вільної торгівлі
•    Програма «Доступні кредити 5-7-9%»
•    

Сергій Савицький,
власник, директор ТОВ «АГРОІНВЕСТ – НАТУРАЛЬНІ ПРОДУКТИ» 

• Органічне землеробство

м. Борзна, Чернігівська область

Банк для бізнесу в Україні
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Фінансування бізнесу

ПроКредит Банк пропонує компаніям широкий спектр інструментів для 
розвитку бізнесу з прозорими умовами і без прихованих платежів та комісій.
Усі наші послуги були спеціально розроблені, щоб відповідати вимогам 
малого та середнього бізнесу в Україні.

Депозити

Розміщення депозиту – це можливість швидко, вигідно та безпечно 
розмістити кошти в очікуванні нової бізнес-угоди або бізнес-сезону. 
ПроКредит Банк пропонує обрати зручний для Вашої компанії вид 
депозитного вкладу: з вільним доступом до коштів і гарантованим доходом 
або з розміщенням коштів на фіксований період з вищою прибутковістю.   

Обслуговування рахунків

Обслуговування рахунків у ПроКредит Банку – це повний пакет послуг високої 
якості з сучасними онлайн-технологіями для бізнесу. Це своєчасні розрахунки 
із контрагентами в Україні та за кордоном, оперативне і безпечне управління
грошовими коштами на прозорих та зрозумілих умовах. Система інтернет-
банкінгу створена для клієнтів, які цінують свій час, адже Ви можете 
управляти рахунками Вашої компанії будь-коли та без відвідування 
відділення.

Документарні операції 

Документарні інструменти забезпечують можливість мінімізувати ризики, що 
пов’язані з рівнем довіри між контрагентами, їх надійністю і досвідом.

Такими інструментами є документарний акредитив, банківська гарантія, 
документарне інкасо та вексель.

Стабільному розвитку Вашого бізнесу сприятимуть:

•  робота з персональним менеджером
•  конкурентна вартість кредитних ресурсів
•  швидке та якісне обслуговування
•  сучасні технології банківської справи
•  співпраця з надійним німецьким банком

Відповідальне кредитування

• Банк кредитує бізнес та агробізнес. Кредити фізичним 
особам надаються виключно на інвестиційні цілі                       
 (автокредитування, іпотечні кредити)

• Видачі кредиту передує ретельний фінансовий аналіз
     позичальника
• Банк має список винятків, тобто перелік напрямів, які  
     Банк не кредитує, оскільки вони мають негативні соціальні 
     наслідки або негативний вплив на навколишнє середовище

Програма підтримки малого та середнього бізнесу 
«Кредитна Лінія ЄБРР-EU4Business»: грантові 
кошти (кешбек) від ЄБРР до 15% від суми кредиту



Ігор Немашкало,
засновник та директор ТОВ «Норма»

•  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур 
    і насіння олійних культур
•  Виробництво м’яса та молока

с. Дерегівка, Харківська область



Програма партнерства

У рамках Програми партнерства спільно з провідними українськими компаніями та дистриб’юторами іноземних брендів ПроКредит Банк пропонує Вам скористатися вигідними 
рішеннями з фінансування комерційного транспорту, виробничого обладнання, агротехніки, а також з отримання обігових коштів та реалізації інших бізнес-цілей. 

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВСІХ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ НАЙКРАЩОЮ СІЛЬГОСПТЕХНІКОЮ

AGROTECHNOLOGIES

AGRICULTURE

                            Наші партнери:

www.aramis.com.ua
www.aramiscorp.cz

Производство в Европейском Союзе
ARAMIS Technologies s. r. o.
Tel.: +420 561 110 854
Česká republika
www.aramiscorp.cz

Представительство в Российской Федерации
+7 (495) 410-74-14
E-mail: info@aramiscorp.ru 
www.aramiscorp.ru

Украина, 18000, Черкассы, а/я 54
ул. Сумгаитская, 10

+380 (472) 56-69-54
+380 (67) 402-42-21
+380 (472) 65-13-61 (факс)

E-mail: info@aramis.com.ua

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �
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Василь Воловець,
засновник та директор ТОВ ВТФ «Угринів»

•   Вирощування зернових культур (крім рису),
     бобових культур і насіння олійних культур

с. Угринів, Івано-Франківська область
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Обслуговування в ПроКредит Банку – це:

•  прозорі тарифи на обслуговування

•  професійний сервіс і висока якість обслуговування

•  лояльні умови  для початку співпраці

•  дистанційне управління  Вашим  поточним  рахунком  у  ПроКредит Банку  за 
    допомогою послуги e-Banking

Обслуговування бізнес-клієнтів

     Придбання іноземної валюти на МВРУ 0,2%

 
     Продаж валюти на МВРУ 0,1%

     Перерахування коштів
     на рахунок в іншому банку в іноземній валюті

750 грн
(незалежно від суми платежу)

Валютні операції

Документарні операції

Документарний акредитив
Банківська гарантія
Документарне інкасо
Вексель

Документарні інструменти регулюються уніфікованими міжнародними правилами і 
забезпечують можливість мінімізувати ризики під час здійснення зовнішньо-
економічних операцій, пов’язаних з рівнем довіри між контрагентами, їх надійністю і 
досвідом, а також оптимізувати витрати, які пов’язані з розрахунками.

Документарні інструменти в межах країни допоможуть Вам:

•  під час участі в тендерах

•  під час здійснення розрахунків між контрагентами

• у дотриманні  вимог  законодавства  щодо окремих видів  діяльності,
    наприклад, туристичного бізнесу

Вексель є платіжним засобом, що зменшує вашу потребу в оборотних коштах та 
нівелює ризик зміни ціни на продукцію. Також вексель мінімізує ризик невчасного 
розрахунку між контрагентами, тим самим впорядковуючи ділові відносини. 

Співпраця з ПроКредит Банком надасть Вам можливість підтвердження документарних 
інструментів першокласними світовими банками, оскільки:

•   ПроКредит Банк має найвищий в Україні рейтинг незалежного міжнародного 
     рейтингового агентства Fitch (Лондон)

•  ПроКредит Банк   має   прямі   кореспондентські   відносини   з   провідними 
    світовими банками

•  ПроКредит Банк    є   учасником   Програми   сприяння   розвитку    торгівлі 
    Європейського банку реконструкції і розвитку

  

    ТАРИФИ ЗА ДОКУМЕНТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 

Відкриття акредитиву/надання гарантії/внесення змін 
в строки або суму                               

                                                              з грошовим покриттям

                                                              без грошового покриття

1% річних 

3% річних                 

Підтвердження акредитиву/гарантії                                                                 від 1% річних

                
                                                    

               
                 ПРИВАТНИЙ 
              ПІДПРИЄМЕЦЬ

        Чинні з 01.04.2021 р. 

• Відкриття поточних та ощадних 

   рахунків

• Підключення до системи e-Banking

• Відкриття карток Visa Business

                

    Вартість платежів у системі 
    e-Banking

                                 

    Видача готівкових коштів     2%

   Безкоштовно

Безкоштовно

     775 грн                                           250 грн                       Щомісячна плата

 ТАРИФИ ТА УМОВИ
  БІЗНЕС-КЛІЄНТ

          Чинні з 07.09.2020 р.



Зелене фінансування

Іван Крутилко,
власник ТОВ «Енергопарк Поділля»

•  Наземна фотоелектрична станція
    потужністю 6,6 МВт 

 с. Лісові Гринівці, Хмельницька область
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Зелене фінансування

Банк фінансує інвестиції, що мають позитивний вплив на 
довкілля, за допомогою зелених кредитів.  Такі кредити 
видаються на інвестиції в енергоефективність, відновлювані 
джерела енергії, виробництво органічної продукції та захист 
довкілля. Станом на 31 грудня 2020 року частка зелених 
кредитів становила 18,5% від загального кредитного 
портфеля Банку. ПроКредит Банк прагне збільшити частку 
зелених кредитів у своєму  портфелі до 20%. 

Зелене фінансування від Банку надається на такі цілі:

Напрям                                            Інвестиція

Відновлювана
енергетика 

Енергоефективність

Захист довкілля

•  сонячні електростанції для отримання «зеленого» 
      тарифу та для власного споживання електроенергії
•   виробництво енергії з біомаси
•   біогазові заводи

•  високоефективні  машини  та  устаткування  для 
      виробництва 
•   сільськогосподарська техніка
•   системи    опалення,     вентиляції,    охолодження,   
     освітлення
•   зрошувальні системи
•   утеплення приміщень

•   обладнання для ресурсоефективного  виробництва
•   системи переробки та утилізації відходів
•   системи очищення води та повітря
•   oбладнання для мінімальної та нульової технології
     землеробства
•     інвестиції в органічне землеробство та виробництво
     органічних продуктів
•   електромобілі

Переваги зеленого фінансування для клієнтів:

•  збільшення продуктивності та якості виробництва за рахунок використання
     енергоефективних  технологій
•   створення нового джерела доходу за рахунок «зеленого» тарифу
•  отримання статусу соціально відповідального підприємця, який інвестує в
     якість та піклується про навколишнє середовище
•   зменшення витрат на енергоресурси

ПроКредит Еко

ПроКредит Банк в Україні має затверджену екологічну політику та, відповідно до неї, 
застосовує трикомпонентний підхід до екологічних викликів:

•   Внутрішня система екологічного менеджменту

•   Управління екологічним ризиком у кредитуванні

•   Розвиток зеленого фінансування

ПроКредит Банк став першим банком в Україні, який сертифікував свою систему 
екологічного менеджменту і отримав сертифікат відповідності системи стандарту ISO 
14001:2015.

•  максимальна сума фінансування – 5 млн євро

•  максимальний строк фінансування – 72 місяці

•  інвестиція клієнта –  від 20% вартості проєкту

• забезпечення – об’єкт відновлюваної енергетики, корпоративні права на 
   компанію, а також додаткова застава,  не пов’язана з проєктом (необхідний 
    розмір застави визначається на Бізнес-комітеті)

•  можливе відстрочення погашення капіталу до 12 місяців та адаптація графіка
    на весь термін кредиту згідно із сезонністю у виробітку електроенергії

Умови кредитування проєктів з відновлюваної енергетики для бізнес-клієнтів

Умови кредитування енергозберігаючих технологій для дому або ремонту 
житла для приватних клієнтів

•  сума кредиту – від 300 тис. грн 

•   строк – 12-120 місяців

•   можливе кредитування без застави до 600 тис. грн 
  
•   без страхування життя та нотаріального посвідчення  застави рухомого майна



Німецький онлайн банк для 
приватних клієнтів та приватних підприємцівБанк для приватних клієнтів



ТАРИФИ ТА УМОВИ ДЛЯ ПРИВАТНИХ КЛІЄНТІВ 
Чинні з 08.07.2021 р.

         UAH                   USD та EUR

       165 грн                     85 грн          

•  Випуск платіжної картки Visa Classic 

•  Переказ коштів в UAH на рахунки фізичних або 

     юридичних осіб 

•   e-Banking, мобільний застосунок (дистанційне 

     управління рахунками)

•  Внесення готівки на рахунок 

•  Безготівкове зарахування коштів на рахунок

•  Онлайн-купівля/продаж/обмін іноземної валюти

                      Безкоштовно

 Зони самообслуговування 24/7

У всіх відділеннях Банку обладнані комфортабельні, безпечні і багатофункціональні 
зони 24/7, що дозволяє більше не проводити операції з готівкою в операційному залі. 

Кожна зона 24/7 обладнана:
•  Банкоматом з функцією поповнення/зняття грошових коштів у гривнях

•  Електронним депозитним сейфом з функцією поповнення UAH/USD/EUR

•  Інтернет-банкінг терміналом

•  Зоною Wi-Fi

Обслуговування приватних клієнтів Обслуговування приватних підприємців

ТАРИФИ ТА УМОВИ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
Чинні з 01.04.2021 р.

         

• Підключення та обслуговування системи e-Banking та 

    надання в користування OTP-токена   

•  Надання послуги SMS-інформування щодо руху коштів   

    по рахунках     

•  Перерахування коштів у національній валюті 

•  Картка Visa Business 

•  Надання довідки про відкриття рахунку

                      Безкоштовно

Стабільному розвитку Вашого бізнесу сприятимуть:

•  Надання до банку документів онлайн

•  Оперативне та кваліфіковане супроводження Ваших контрактів

•  Зарахування експортної виручки протягом доби

•  Продаж валюти на валютному ринку за привабливим тарифом – 0,1%

Зручному управлінню Вашими фінансами сприятимуть: 

•   Платіжна картка Visa Classic з технологією Visa payWave 

•   Ощадний рахунок FlexSave з вільним доступом до коштів 

•   Строкові депозити онлайн з конкурентними відсотковими ставками

•   Кредитний ліміт на картку без обов’язкового погашення протягом року 

Перший місяць обслуговування безкоштовно
Перший місяць обслуговування безкоштовно

Безкоштовне обслуговування фізичної особи

У подарунок:

UAH

250 грн

Обслуговування поточних рахунків у таких валютах:

UAH/USD/EUR/GBP/PLN/CHF/RUB/СNY
Щомісячна плата за обслуговування поточного рахунку

Зони самообслуговування 12/7

ПроКредит Банк запрошує всіх скористатися банківськими послугами у нових 
сучасних зонах самообслуговування з 10.00 до 22.00 протягом 7 днів на тиждень 
у ТРЦ м. Києва: Blockbustermall, Skymall, Aladdin, Retroville. 

У зонах самообслуговування клієнт зможе скористатися такими послугами: 
•   Отримати відеоконсультацію з питань банківського обслуговування 

      (з 11.00 до 19.00)

•   Отримати банківську платіжну картку або довідку

•   Поповнити рахунки клієнтів ПроКредит Банку в національній та іноземній 

      валютах 

•   Зняти готівку в національній валюті
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Кредити для приватних клієнтів



Кредит на житло

Ціль кредиту 

•   Придбання житла (квартира, будинок, земля та ін.)

•   Будівництво, ремонт та реконструкція житла

Переваги

•   Індивідуальний підхід під час ухвалення рішень

•   Отримання попереднього рішення за 1 день

•   Можливість рефінансування поточної заборгованості в інших банках

•  Фінансування житла на етапі будівництва (за умови надання додаткової 

     застави)

•   Без комісії за дострокове погашення

Кредит на авто

Ціль кредиту         

•    Купівля нових авто

•    Купівля вживаних авто не старше 5 років

 
Переваги

•   Відсутність зайвих витрат на страхування життя та нотаріального посвідчення

     договорів застави

•   Найнижчий тариф КАСКО на ринку від 2,5%

•   Найвигідніші умови фінансування вживаних авто

•   Без комісії за додаткове погашення

Умови 
Відсоткова ставка – 11,5% річних

Максимальна сума – 15 000 000 грн

Строк – 24-180 місяців

Комісія за видачу – 1%

Умови
Відсоткова ставка  – 14-17% річних

Максимальна сума  – 1 000 000 грн

Строк  – 12-60 місяців

Комісія за видачу  – 1%

Інвестиційний кредит

Ціль кредиту 

•   Ремонт житла

•   Енергозберігаючі технології (встановлення сонячних панелей, 

     теплових насосів та ін.)

•   Інші інвестиції

Переваги

•   Широкий спектр цілей кредитування (від ремонту житла до 

     енергозберігаючих технологій)

•   Можливе кредитування без застави до 600 тис. грн

•   Без страхування життя та нотаріального посвідчення договорів застави 

     рухомого майна

•   Прозорі умови кредитування

•   Попереднє рішення щодо отримання кредиту протягом 24 годин

•   Проста процедура затвердження кредиту

Овердрафт FlexFund (кредитний ліміт на картку)

Ціль кредиту         

•    Поточні потреби 

 
Переваги

•   Відсутність комісій за встановлення 

•   Відсотки нараховуються тільки на використану суму

•   Жодних комісій за зняття чи перерахунок кредитних коштів

•   Фіксована ставка протягом року

Умови 
Відсоткова ставка – 15-17% річних

Максимальна сума – 1 000 000 грн

Строк – 12-120 місяців

Комісія за видачу – 1%

Умови
Відсоткова ставка – 19% річних

Максимальна сума – 500 000 грн

Строк  – 12 місяців
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Чинна редакція від  22.11.2021                        



Тренінговий центр ПроКредит Банку, 
Україна, м. Київ

ProCredit Academy, 
Німеччина, м. Фюрт

Розвиток персоналу



Наш підхід у роботі з персоналом

ПроКредит Банк – це місце для людей дії, цілеспрямованих та рішучих, які поділяють 

наші корпоративні цінності та кодекс поведінки. Ми вважаємо, що наші співробітники 

не повинні відповідати єдиним стандартам. Навпаки, нам імпонують працівники з 

різною освітою, досвідом і особистими якостями. 

Кожен з наших співробітників робить свій внесок в успіх організації і бачить результати 

своєї роботи. Проста організаційна структура і пряма ієрархія дозволяють легко 

розподіляти між собою обов’язки заради досягнення спільної мети. 

ПроКредит Банк як організація постійно вдосконалюється і прагне бути на крок 

попереду мінливих умов, у яких працює. Саме тому група ПроКредит інвестує значні 

кошти у тренінги для персоналу: з гуманітарних наук, етики, англійської мови (в тому 

числі на рівні групи ПроКредит).

Наші відносини з клієнтами, партнерами і співробітниками є чесними і відкритими. 

Ми застосовуємо такі самі принципи і до нашого процесу підбору персоналу.  Усі 

майбутні співробітники проходять через однаковий процес підбору персоналу та 

ProCredit Onboarding Programme.
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ProCredit Onboarding Programme – це інтенсивний шестимісячний тренінг, основною 

метою якого є адаптація нових співробітників у команду ПроКредит Банку. Він поєднує 

теоретичні та практичні блоки та показує, що означає працювати у нашій організації, 

допомагає нам оцінити Вашу здатність справлятися із завданнями, які є частиною 

нашої повсякденної роботи. Програма є дуже динамічною та вимогливою. Вона 

передбачає роботу в команді, підготовку проєктів та презентацій, вивчення і 

обговорення різноманітних понять та критичну оцінку шаблонних рішень. 

•  Етапи відбору проходять у тренінговому центрі у Києві

•  Теоретична частина ProCredit Onboarding Programme проходить у  

     тренінговому центрі у  м. Белграді, Сербія*

•  Практичні заняття проходять у відділеннях  Банку в Україні 

•   Офіційне працевлаштування в ПроКредит Банку в Україні з першого дня 

     участі в Onboarding Programme

* Тимчасово, у зв’язку із заходами щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, 

теоретична частина навчання відбувається онлайн.

ПроКредит Академія

Персонал є основною цінністю ПроКредит Банку. Розвиток наших співробітників – це 

запорука нашого успіху. Саме тому навіть після закінчення Програми процес навчання 

та вдосконалення наших працівників не припиняється. З метою покращення знань 

у сфері банкінгу, а також розвитку логічного та критичного мислення на рівні групи 

діє Академія, яка розташована у м. Фюрті, Німеччина.  Кожен із співробітників має 

можливість пройти відбір до Академії і вдосконалити свої менеджерські навички та 

поділитися досвідом із колегами з інших Банків Групи.
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