УМОВИ
ФІНАНСУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ CITROЁN FINANCIAL SERVICES* ДЛЯ
АВТОМОБІЛІВ МАРКИ CITROЁN НА МОДЕЛІ C4 CACTUS, C-ELYSEE, BERLINGO (окрім TOUCH)
Строк, відсоткова ставка в гривнях

Передплата за
автомобіль**

12 міс.

24 міс.

36 міс.

48 міс.

60 міс.

72 міс.

84 міс.

10%

3,80%

8,80%

12,65%

13,80%

14,20%

14,50%

14,65%

20%

3,55%

8,50%

12,55%

13,75%

14,15%

14,45%

14,60%

30%

0,00%***

5,85%

11,80%

13,60%

14,05%

14,35%

14,50%

40%

0,00%***

2,99%

11,60%

13,50%

13,95%

14,25%

14,40%

50%

0,00%***

0,00%***

8,85%

13,30%

13,80%

14,10%

14,25%

60%

0,00%***

0,00%***

0,00%***

13,00%

13,55%

13,90%

14,05%

Одноразова комісія за здійснення операції по видачі кредиту – 2,50% від суми позики
СПОСОБИ
ПРОЦЕНТІВ:
-

ПОГАШЕННЯ

КРЕДИТУ

ТА

щомісячно платежі за кредитом розраховуються
рівними платежами (ануїтет)
щомісячно тіло кредиту сплачується рівними
частками, проценти нараховуються на залишок
(класика)

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ:
-

можливе вже з першого місяця від моменту
отримання без штрафних санкцій.

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
Реєстрація автомобіля у державному реєстрі
обтяжень рухомого майна — одноразово 100 грн.
Надання витягу з Єдиного реєстру заборон
відчуження об’єктів нерухомого майна – 199 грн.
за кожний витяг та рухомого майна (зробленного
безпосередньо в день видачі кредиту) – відповідно
до тарифів приватного (державного) нотаріусу або
ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції
України.
Страхування КАСКО у партнера програми
Страхування
цивільної
відповідальності
у
партнера програми
Страхування життя позичальника
Нотаріальне посвідчення договору застави –
відповідно до тарифів нотаріусу у вашому регіоні.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
Громадянський паспорт Позичальника та копія
паспорту дружини/чоловіка Позичальника (всіх
сторінок з інформацією);
Довідка з податкової інспекції про присвоєння
ідентифікаційного коду Позичальника;
Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунокфактура на автомобіль;
Документи, щодо фінансового стану Позичальника:
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 СПД:
 Свідоцтво
про
реєстрацію
суб’єкта
підприємницької діяльності (не менше 2 років);
 Довідки з податкової інспекції про доходи
підприємця як фізичної особи за останні 5
кварталів (або декларація про доходи за останні 2
роки для платників фіксованого податку);
 Витяг з реєстру платників єдиного податку або
Свідоцтво про сплату єдиного податку (якщо ФОП
є платником єдиного податку).
 Довідка про взяття на облік платника податків.
Інші документи за вимогою банку.

* - СІТРОЕН ФАЙНЕНШЛ СЕРВІСИС. Кредитний партнер ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. За більш
детальною інформацією звертайтесь до офіційних дилерів Citroёn.
** - Для клієнтів, котрі є СПД мінімальний перший внесок збільшується на 5% від вартості авто.
- Для клієнтів - юридичних осіб - мінімальний перший внесок складає 30% від вартості авто на термін до 60 міс. включно.
- Для автомобілей, вартістю більше 40 000 дол. США (оплата здійснюється за офіційним курсом НБУ у гривні, встановленого на
день сплати), мінімальний перший внесок складає 30%.
*** - Під ставкою 0,00% річних мається на увазі можливість отримати кредит під 0,000001% річних у гривні.

Умови дійсні з 14.04.2017 по 31.05.2017
CITROËN UKRAINE
Украина, 04073, Киев, Куреневский переулок, д.12-Б

