СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ТА СК «УСГ» ДЛЯ ДИЛЕРІВ АВТОМОБІЛІВ МАРКИ FIAT модель LINEA.
Передплата
Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях
за
автомобіль
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Одноразова комісія за здійснення операції по видачі кредиту – 2.99% від суми позики
ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ:
перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ:
- щомісячно платежі за кредитом розраховуються рівними платежами (ануїтет)
- щомісячно тіло кредиту сплачується рівними частками, проценти нараховуються на залишок
ВИПЛАТИ ЗА КРЕДИТОМ:
здійснюються шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом перерахування коштів за реквізитами,
вказанними в кредитному договорі.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ:
можливе вже з першого місяця від моменту отримання без штрафних санкцій.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
повне КАСКО, цивільна відповідальність. Клієнти мають можливість оформити кредит на страхування
повного КАСКО під 22% річних.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
Реєстрація автомобіля у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна — одноразово 100 грн.
Надання витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна – 150 грн. за
кожний витяг та рухомого майна (зробленного безпосередньо в день видачі кредиту) – відповідно до
тарифів приватного (державного) нотаріусу або ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції
України.
Страхування КАСКО у партнера програми
Страхування цивільної відповідальності у партнера програми
Страхування позичальника від нещасного випадку 1,99% одноразово
Нотаріальне посвідчення договору застави – відповідно до тарифів нотаріусу у вашому регіоні.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
Паспорт громадянина України позичальника та копія паспорту дружини/чоловіка позичальника (всі
сторінки з інформацією).
Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду позичальника.
Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль.
Документи щодо фінансового стану позичальника.
Інші документи за вимогою Банку.
Для фізичної особи:
 Довідка з місця роботи позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника, засвідчена в бухгалтерії
не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду позичальника та/або
дружини/чоловіка позичальника та нараховану заробітну плату за останні шість місяців.
Для фізичної особи підприємця (далі – «ФОП»):
 Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП (не менше 2 років);
 звіти з податкової інспекції про доходи ФОП за останні 5 кварталів;
 копія патенту на здійснення підприємницької діяльності;
 довідка про взяття на облік платника податків.
* - Для клієнтів, котрі є СПД мінімальний перший внесок збільшується на 5% від вартості авто.
- При включені страхового платежу КАСКО в тіло кредиту мінімальний перший внесок складає 20%.

- Для клієнтів з мінімальним першим внеском 10% - включення страхового платежу полісу страхування від
нещасного випадку в тіло кредиту не передбачено.
- Для автомобилей, вартістю більше 320 000 грн., мінімальний перший внесок складає 30%.
** - під ставкою 0,0% річних мається на увазі можливість отримати кредит під 0,000001% річних у гривні
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