
 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ НА НОВІ АВТОМОБІЛІ MITSUBISHI ВІД АТ «ОТП БАНК» 
 

• Кредит надається у ГРИВНЯХ на купівлю НОВОГО  АВТОМОБІЛЯ ТМ «MITSUBISHI» 

• МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР АВАНСОВОГО ВНЕСКУ: від 50%  

• СТРОК КРЕДИТУ: до 12 місяців 

• СУМА КРЕДИТУ: до 500 000 грн.               

• ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ – страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

                                                           

 

 

ОЦЕНТНІ СТАВКИ за  

 

 

 

 
 

 

При процентній ставці – 0,01% річних, реальна процентна ставка становить 25,10% річних на строк кредитування 12 місяці, при 

власному внеску клієнта 50% від вартості авто 1 000 000. 

 

• ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ здійснюється щомісяця, відповідно до схеми погашення:   
Ануїтетні платежі - щомісячні платежі  здійснюються рівними частинами протягом всього строку дії кредитного договору. 

Причому, протягом перших років строку  дії кредитного договору в цих платежах переважають відсотки, і менше погашається сума 
кредиту. Надалі, з кожним платежем, частка відсотків зменшується і більше погашається сума кредиту.  

• ФІКСОВАНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА – є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору, крім випадків  порушення 
позичальником умов Кредитного договору. 

• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.  

• ФОРМИ ПОГАШЕННЯ: готівкою, через каси відділень АТ«ОТП БАНК» згідно тарифів Банку або безготівково,  шляхом 
перерахування коштів  на рахунок  в АТ «ОТП Банк», за допомогою OTPSmart. 

 

ВИТРАТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

ПОСЛУГИ БАНКУ 

Комісія за відкриття поточного рахунку /   
Комісія за перерахування коштів на поточний рахунок автосалону 

одноразово відсутня 

Послуга «СМС+Довідка»* одноразово 750 грн. 

ПОСЛУГИ  НОТАРІУСА** 

Послуги нотаріуса одноразово від 3000 грн. 

Держмито одноразово 0,1% від вартості застави 

ПОСЛУГИ ТСЦ МВС 

Відрахування до Пенсійного фонду одноразово 3%-5%  від вартості автомобіля 

Реєстрація одноразово від 800 грн.  

*Послуга «СМС+Довідка» передбачає отримання Позичальником довідки про відсутність заборгованості по Кредиту (надалі – 

Довідка) за умови його повного погашення в електронному форматі у Системі OTP Smart та/або у паперовому форматі. 

** Тарифи за послуги партнерів - Страхових компаній та Нотаріусів, що співпрацюють з АТ«ОТП Банк», встановлюються згідно 

з ціновою політикою таких партнерів і мають інформативний характер.  

 
Необхідні документи для прийняття рішення по кредиту: 

➢ Заповнена Анкета на отримання кредиту.  

➢ Паспорт громадянина України Позичальника та копія паспорту дружини/чоловіка Позичальника.  

➢ Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру Позичальнику та копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номеру дружині/чоловіку Позичальника.  

➢ Довідка з місця роботи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника за останні 6 міс. та/або виписка по 

зарплатному рахунку Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника, посвідчена банком, в якому відкритий рахунок  

➢ Рахунок-фактура та/або специфікація на автомобіль, що купується  

 
БАНК: АТ «ОТП БАНК». Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 р. Номер за Державним реєстром банків 

273. Адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, код Банку: 300528, Ідентифікаційний код 21685166   

Довідковий центр: (044)498-88-44, (044) 290-92-34 (у робочі дні банку з 8:00 до 20:00, у вихідні дні - з 9:00 до 18:00, вартість 

дзвінку згідно тарифів оператора). Канали погашення: OTPSmart, otpbank.com.ua, інші фінансові та банківські установи.  

Умови кредитування: 

Авансовий внесок, 
% 

Строк кредиту, міс. 
Процентна ставка 

(фіксована), % 
Одноразова комісія за 

видачу кредиту, % 

50.00% 

12 0,01% 

2.50% 

55.00% 1.99% 

60.00% 1.50% 

65.00% 1.00% 

від 70.00% відсутня 


