СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» НА МОДЕЛІ EDGE, KUGA АВТОМОБІЛІВ МАРКИ
FORD В РАМКАХ ПРОГРАМИ «ВІННЕР ФІНАНС»
Передплата за
автомобіль у
відсотках*

12 міс.

24 міс.

36 міс.

15%

0,00%**

7,99%

11,49%

30%

0,00%**

5,99%

10,49%

50%

0,00%**

0,00%**

8,99%

60%

0,00%**

0,00%**

5,99%

70%

0,00%**

0,00%**

3,99%

Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях

Разова комісія за здійснення операції по видачі
кредиту – 2.99% від суми позики

48 міс.

60 міс.

72 міс.

84 міс.

18,49%

17,49%
Разова комісія за здійснення операції по видачі
кредиту – 0% від суми позики

МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ:

щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;

щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості
за кредитом.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ:
можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:

повне КАСКО;

страхування цивільної відповідальності;

страхування життя та здоров’я позичальника 1,99% одноразово (включається в загальну суму кредиту);
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:

внесення запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна — одноразово 100 грн;

отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 199 грн. за одну особу;

надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна – 100 грн. (на дату видачі);

страхування КАСКО у партнера програми;

страхування Цивільної відповідальності у партнера програми;

нотаріальне посвідчення договору застави – відповідно до тарифів нотаріусу у вашому регіоні.

відкриття поточного рахунку – 50 грн.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ
У ВІДДІЛЕННІ ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АБО У ПАРТНЕРА ПРОГРАМИ

* - Для клієнтів, які є ФОП, мінімальний перший внесок збільшується на 5% від вартості автомобіля.
- Для автомобілів, вартістю більше 40 000 дол. США (за офіційним курсом НБУ у гривні, встановленого на день розгляду
кредитної заявки), мінімальний перший внесок складає 30%
** - під ставкою 0,00% річних мається на увазі можливість отримати кредит під 0,000001% річних у гривні
Умови кредитування виключно для фізичних осіб.

Умови дійсні з 01.06.2017
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