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Інформаційний листок
УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ “АВТО В КРЕДИТ”






Кредит надається у ГРИВНЯХ на купівлю НОВОГО АВТОМОБІЛЯ іноземного або виробництва України, країн СНД та Китаю;
СТРОК КРЕДИТУ:
- до 7років - для автомобілів іноземного виробництва;
- до 5 років - для автомобілів виробництва України, країн СНД та Китаю.
СУМА КРЕДИТУ:
- до 1 500 000 грн. для автомобілів іноземного виробництва;
- до 500 000 грн. для автомобілів виробництва України, країн СНД та Китаю.
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР АВАНСОВОГО ВНЕСКУ:
для автомобілів, що купуються фізичними особами та фізичними особами-підприємцями:
- 30% від вартості автомобіля.
ВІДСОТКОВІ СТАВКИ ЗА КРЕДИТОМ:
Авансовий
внесок

Строк кредиту, міс.

Процентна ставка
(декларована),%

Одноразова
комісія* ,%

30%
11,99%
2,99%
50%
12
9,99%
75%
0,01%
3.49%
30%
14,99%
2,99%
50%
24
12,99%
75%
7,49%
30%
15,99%
2,99%
50%
36
14,99%
75%
9,99%
30%
17,49%
2,99%
50%
60
15,99%
75%
12,99%
30%
17,49%
2,99%
50%
84
15,99%
75%
14,99%
* комісія сплачується за рахунок кредитних коштів (включається у суму кредиту) або клієнт сплачує комісію самостійно у дату укладання
кредитного договору.









ФІКСОВАНА ВІДСОТКОВА СТАВКА: процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору.
ФОРМИ ВИДАЧІ КРЕДИТУ: кредит надається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника, відкритий у Банку, з
подальшим перерахуванням коштів на поточний рахунок автосалону. Видача коштів з поточного рахунку Позичальника у готівковій
формі заборонена;
ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ здійснюється щомісяця, відповідно до схеми погашення:
Ануїтет – щомісячні платежі здійснюються рівними частинами протягом усього 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. Перевага цієї схеми погашення полягає в тому, що протягом
перших років дії кредитного договору розмір щомісячного платежу за кредитом буде менший ніж за класичною схемою.
Платежі, що зменшуються (класична схема) - щомісячне погашення кредиту здійснюється рівними частинами з нарахуванням
відсотків на залишок заборгованості по кредиту. За цієї схемою погашення позичальник повинен з першого місяця кредитування
сплачувати платежі, що за своїм розміром будуть перевищувати розмір ануїтетних платежів, хоча сума відсотків, яку сплатить
позичальник за весь строк дії кредитного договору, буде меншою ніж при застосуванні ануїтетної схеми погашення кредиту.
ФОРМИ ПОГАШЕННЯ: готівкою, через каси відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; або безготівково, шляхом перерахування коштів з
поточного рахунку в іншому Банку на рахунок зазначений у договорі, що відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (при цьому, безготівкові
платежі здійснюються за умовами та тарифами того банку, з якого здійснюється безготівкове перерахування).
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: у будь-якому відділенні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без додаткових комісій.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ в погодженій з банком СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ: повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності.

У разі необхідності додаткової інформації зверніться будь-ласка до найближчого відділення банку або за телефоном 0-800-503-8-80
(безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів)

ВИТРАТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА:
ПОСЛУГИ БАНКУ
Комісія за надання кредиту1
одноразово
2,99%/ 3.49% від суми кредиту
Комісія за відкриття поточного рахунку
одноразово
100,00 грн.
Комісія за перерахування коштів на поточний рахунок автосалону
одноразово
299.00 грн.
ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ2
Страхування КАСКО
щорічно
від 6,5% вартості автомобіля
Страхування Цивільної відповідальності відповідно до чинного
щорічно
від 324,00 гривень
законодавства
2
ПОСЛУГИ НОТАРІУСА
Послуги нотаріуса
Одноразово
від 2500,00 гривень
Держмито
Одноразово
0,1% від вартості застави
ПОСЛУГИ ТСЦ МВС
Відрахування до Пенсійного фонду
Одноразово
від 3 до 5% вартості легкового автомобіля
Реєстрація
Одноразово
від 450 грн.
1Комісія за надання кредиту – розраховується у процентному співвідношенні від суми кредиту, що надається. В зазначену комісійну винагороду
включаються послуги Банку за внесення інформації щодо предмету застави в Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
2Тарифи за послуги страхових компаній та нотаріусів, що співпрацюють з ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» , мають інформативний характер.

Фізична особа

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ*:
Фізична особа - підприємець

Анкета-заява на отримання кредиту Позичальника/Поручителя
Паспорт громадянина України Позичальника/Поручителя
Довідка про присвоєння РНКОПП Позичальнику/Поручителю
Свідоцтво про реєстрацію шлюбу/про розірвання шлюбу Позичальника/Поручителя
Паспорт громадянина України та довідку про присвоєння РНКОПП чоловіка/дружини Позичальника/Поручителя
Рахунок-фактура, специфікація автомобіля або інший документ, в якому зазначено вартість автотранспортного засобу та реквізити Продавця
Специфікація або рахунок фактура на додаткове обладнання, яке встановлено на автомобіль (в разі встановлення такого додаткового обладнання)
Копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме/рухоме або інше майно, вказане Позичальником/Поручителем в Анкеті-заяві на
отримання кредиту
Довідка
з
місця
роботи
потенційного Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності з терміном видачі не менше 1-го
Позичальника/Поручителя та членів сімей, дохід року від дати звернення до Банку.
яких включається в розрахунок фінансового стану, Декларації про доходи для платників фіксованого податку або Звіт суб’єкта малого
платоспроможності
та
кредитоспроможності підприємництва – платника єдиного податку про доходи підприємця як фізичної особи за останні
Позичальника (із зазначенням вихідного номеру, 4 квартали (1 рік) з відміткою відповідного податкового органу
дати видачі, посади, нарахованого та фактично Копії відповідних ліцензій, патентів на здійснення підприємницької діяльності, дозволів (з
отриманого доходу за останні 6 місяців, з підтвердженням оплати), якщо діяльність підлягає ліцензуванню (патентуванню) відповідно до
розбивкою по місяцях, форми працевлаштування, чинного законодавства / свідоцтво про сплату єдиного податку / свідоцтво про реєстрацію
за можливості - зазначення інформації щодо дати платника податку на додану вартість.
зарахування співробітника в штат), підписану Довідка про взяття на облік платника податків.
керівником та головним бухгалтером підприємства Копії контрактів, договорів та інших документів, які є джерелом отримання доходів, акти
та завірену печаткою підприємства).
виконаних робіт/послуг, накладні, рахунки-фактури, квитанції, які підтверджують розрахунок за
виконання робіт, надання послуг, реалізацію продукції тощо
Особи, які працевлаштовані у приватних Договори оренди або інші документи, що підтверджують право власності/користування на
підприємців надають трудовий договір з виробничі та офісні приміщення, основні засоби, які приймають участь в веденні бізнесу
відповідними відмітками центру занятості.
Довідки з банків, де відкриті поточні рахунки фізичної особи-підприємця, про рух коштів за
останні 6 місяців.
Документи, які підтверджені третіми особами, що підтверджують додаткові доходи потенційного Позичальника/Поручителя, наприклад:
- доходи від оренди нерухомості та іншого майна, за умови надання Позичальником/Поручителем належним чином оформленого договору оренди,
документів, що підтверджують отримання орендної плати;
- доходи (проценти) від розміщення депозитних вкладів, які підтверджені випискою (довідкою) з банку (оригіналом) та депозитним договором
(копією)
Оригінал Довідки з банку про стан заборгованості та якість обслуговування боргу за діючими кредитами Позичальника/Поручителя (в разі наявності у
Позичальника/Поручителя кредитів в банківських установах)
* У разі недостатності підтвердженого доходу Позичальника банк може вимагати наявність поруки третьої особи.

Цим підтверджую, що Банк ознайомив мене з умовами кредитування по програмі «АВТО В КРЕДИТ», а також надав мені інформацію
щодо орієнтовної сукупної вартості кредиту (Додаток №1 до Інформаційного листа), наявних в Банку форм кредитування та
відмінностей між ними, у тому числі між зобов’язаннями споживача, переваг та недоліків пропонованих схем кредитування.
___________________
(підпис)

____________________________________ “_____”___________________ 20___р.
(ПІБ Позичальника)

У разі необхідності додаткової інформації зверніться будь-ласка до найближчого відділення банку або за телефоном 0-800-503-8-80
(безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів)

