Кредит на автомобілі

Mitsubishi

0%

Mitsubishi та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» розробили спільну програму кредитування автомобілів
• Фіксована ставка на весь строк кредитування
• Страхування тільки у надійних страхових партнерів програми
CREDIT AGRICOLE – сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі –
Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших
банківських груп Європи.
Чому варто обрати CRЕDIT AGRICOLE?
•

CREDIT AGRICOLE займає лідерські позиції на ринку автокредитування в Україні.

•

CREDIT AGRICOLE є ексклюзивним фінансовим партнером багатьох автомобільних брендів, що надає
змогу пропонувати клієнтам привабливі умови кредитування.

•

Процес автомобільного кредитування в CREDIT AGRICOLE сертифікований згідно стандартів
міжнародної системи з управління якістю ISO 9001: 2008.
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Спеціальні умови кредитування автомобілів Mitsubishi
від ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Передплата
за автомобіль у
відсотках*

Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях
12 міс.

24 міс.

36 міс.

15%

0.00**%

8.49%

12.99%

30%

0.00**%

8.49%

12.49%

40%

0.00**%

4.49%

11.99%

50%

0.00**%

2.49%

11.49%

60%

0.00**%

0.00**%

10.99%

15.99%

70%

0.00**%

0.00**%

9.99%

14.99%

Разова комісія за здійснення
операції по видачі кредиту –
2.99% від суми позики
Метод погашення кредиту та процентів:
• щомісячно, платежі за кредитом розраховуються
за ануїтетним методом
• щомісячно, тіло кредиту погашається рівними
частинами, 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 позичальника від нещасного випадку
1.99% одноразово

48 міс.

60 міс.

72 міс.

84 міс.

16,99%
15.99%

Разова комісія за здійснення
операції по видачі кредиту –
0% від суми позики
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, котрі є ФОП, мінімальний перший внесок збільшується на 5% від
вартості авто.
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%.

Процес сертифікований відповідно
до вимог міжнародного стандарту якості
ISO 9001:2008.
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**Під ставкою 0.00% річних мається на увазі можливість отримати кредит під
0.000001% річних у гривні.
Умови дійсні з 01.12.2016
Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011

www.credit-agricole.ua

