
 

Умови кредитування автомобілів FIAT 

програма «KREDOFIAT»  

Аванс 10%-
19.99% 

20%-
29.99% 

30%-
39.99% 

40%-
49.99% 

50%-
59.99% 

>60% 

Термін       

12міс. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

24міс. 2.99* 2.49* 1.99* 0.001* 0.001* 0.001* 

36міс. 6.99* 6.99* 5.99* 3.99* 2.99* 1.99* 

48міс. 11.49* 10.99* 10.49* 9.49* 8.49* 6.49* 

60міс. 11.49* 10.99* 10.49* 9.49* 8.49* 6.99* 

72міс. 11.99* 11.49* 10.99* 10.49* 9.49* 7.49* 

84міс. 11.99* 11.49* 10.99* 10.49* 9.49* 7.49* 

Одноразова комісія за здійснення операції по видачі кредиту – 2,99%(12-24 міс.)від суми кредиту; 

безоплатно (36-84 міс.)  

*Ставка змінна з 13-го місяця кредитування. 
 
ФОРМИ ВИДАЧІ КРЕДИТУ 
перерахування коштів на поточний рахунок автосалону. 
ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: 
відбувається шляхом внесення готівки в касу Банку  
або шляхом безготівкового перерахування коштів  
на погашення кредиту. 
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: 
можливе вже з першого місяця від моменту отримання 
кредиту, без комісії. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
застава придбаного автомобіля. 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: 
повне КАСКО; 
страхування цивільної відповідальності; 
страхування життя позичальника - відсутнє 
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ: 
Реєстрація автомобіля у Державному реєстрі обтяжень 
рухомого майна - одноразово 100 грн. 
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 1 року); 
свідоцтво платника єдиного податку; 
звіти з податкової інспекції про доходи ФОП  
за останні 5 кварталів. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Дані Умови кредитування не є рекламою та надаються виключно з метою попереднього ознайомлення зі схемами кредитування у ПАТ 
«КРЕДОБАНК». Детальну інформацію можна отримати у будь-якому відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК», на сайті Банку ww.kredobank.com.ua 
або за номером 0 800 500 850.Вартість дзвінків в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів згідно з тарифами Вашого 
оператора.Ліцензія НБУ №43 від 11.10.2011 р. 


