
Авто в кредит
для фізичних осіб та ФОП

Отримайте рішення за 2 хвилини!*
Спеціальні умови кредитування для клієнтів ПриватБанку

на автомобілі марки FIAT:
(за винятком вантажних фургонів усіх типів та версій)

Авансовий внесок 12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 72 міс. 84 міс.

10% 4,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5

20% 1,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

30% 1,0 1,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5

40% 0,01 0,01 2,0 4,0 4,0 4,5 5,0

50% 0,01 0,01 0,01 1,5 2,0 3,5 3,5

60% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,0

70% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Разова комісія від
суми кредиту

відсутня

Страховий тариф КАСКО - 6,49%

▪ Авансовий платіж – від 10%.
▪ Строк кредиту – до 7 років.
▪ Процентна ставка – фіксована на весь період у гривні.
▪ Проценти нараховуються на залишок заборгованості.
▪ Ануїтетна форма погашення - щомісячне погашення кредиту відбувається рівними частинами.
▪ Сума угоди – від 100 000 до 1  500 000 грн.
▪ Рішення ухвалюється за 2 хвилини*.
▪ Дострокове погашення кредитного договору – без штрафних санкцій.
▪ Внесення платежів – через канали ПриватБанку: Приват24, термінали самообслуговування, каси у

відділеннях.

Страхування
▪ Обов’язкове страхування КАСКО здійснюється в акредитованих банком страхових компаніях.

Щорічний страховий платіж сплачується клієнтом самостійно на транзитний рахунок Банку, з наступним
перерахуванням Банком коштів на рахунок Страхової компанії.

▪ Страхування цивільної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Додаткові витрати
▪ Нотаріальні послуги – відповідно до тарифів нотаріусів у вашому регіоні.

Вимоги до клієнта та перелік необхідних документів
▪ Фізична особа – резидент віком від 21 до 60 років.
▪ Перелік документів для прийняття рішення по кредиту залежить від того, чи обслуговується клієнт у

ПриватБанку:
- Для фізичних осіб - Довідка про нарахування доходів за останні шість місяців (для позичальників, що

отримують заробітну плату на картку  ПриватБанку довідка не потрібна).
- Для Фізичних осіб-підприємців - Податкова декларація платника єдиного податку фізичної

особи-підприємця за останній звітний квартал та попередній рік (для позичальників, що мають обороти
на розрахунковому рахунку ПриватБанку за останні 6 місяців декларація не потрібна).

Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011р. Запис № 92 від 19 березня 1992р. в Державному реєстрі банків. Послуга кредитування
надається ПриватБанком на всій території України, окрім тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення
військової операції під керівництвом Об’єднаних сил.
Реальна річна процентна ставка з урахуванням платежів за супровідні послуги (нотаріус, реєстрація автомобіля, оплата
Пенсійного збору, страхування авто) становить 22,85% річних за умови суми кредиту 700 000 грн.,першого внеску- 10%, строку
7 років.
. Реальна річна процентна ставка залежить від вибраних споживачем умов кредитування.
* Попереднє рішення щодо фінансування ухвалюється за 2 хвилини.

3700 (безкоштовно з мобільного) Отримайте більше інформації pb.ua/avtocredit

https://privatbank.ua/avtocredit

