
   

 
 

 
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

ЗА ПРОГРАМОЮ PEUGEOT FINANCE* НА МОДЕЛЬ PEUGEOT 301 
 

1. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ У ГРІВНІ  
Передплата за 
автомобіль у 

відсотках 

Строк, відсоткова ставка 

12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 

20% 14,75% 15,75% 16,25% 16,75% 17,25% 

30% 13,75% 14,75% 15,25% 15,75% 16,25% 

40% 12,75% 13,75% 14,25% 14,75% 15,25% 

50% 10,75% 12,25% 12,75% 13,25% 13,75% 

60% 8,75% 10,25% 11,25% 11,75% 12,25% 

 

2. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ У ДОЛАРАХ США** 
Передплата за 
автомобіль у 

відсотках 

Строк, відсоткова ставка 

12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 

20% 5,75% 6,75% 7,25% 7,75% 8,25% 

30% 5,25% 6,25% 6,75% 7,25% 7,75% 

40% 4,25% 5,25% 5,75% 6,25% 6,75% 

50% 2,25% 4,25% 4,75% 5,25% 5,75% 

60% 0,75% 2,25% 2,75% 3,25% 3,75% 

Одноразова комісія за видачу – 2,5% від вартості автомобіля 

 

Основні переваги лізингового фінансування по програмі PEUGEOT FINANCE: 
 Клієнт одразу сплачує лише перший внесок та одноразову комісію за видачу лізингу; 

 Платежі за реєстрацію, збір в Пенсійний фонд України, страхування автомобіля та ін. включаються у 
щомісячні лізингові платежі, які сплачуються клієнтом протягом всього сроку лізингу; 

 Відсутність додаткових платежів протягом періоду лізингу та додаткових застав; 

 Можливість спрямування власних вільних ресурсів на інші цілі (депозит, купівля, інвестування тощо);  

 Активи, передані в лізинг, не підлягають відчуженню податковими органами; 

 Можливість фінансуванння за спрощеною системою розгляду та затвердження заявки (аванс від 
40% та необхідні документи); 

 Графік щомісячних платежів за класичною та ануїтетною схемою погашення; 

 Можливість дострокового погашення заборгованності по лізингу (часткового або повного після 
перших 12 місяців); 

 Адміністрування лізинговою компанією страхових випадків;  

Переваги бухгалтерського обліку та оподаткування: 
 Бухгалтерський облік і амортизація предметів лізингу здійснюється на балансі клієнта; 

 Всі відсотки та комісії по лізингу належать до валових витрат і зменшують податкову базу; 

 Клієнт отримує податковий кредит на загальну суму предмета лізингу в момент його прийняття від 
Лізингодавця; 

 Відсотки і комісія у складі лізингового платежу не є об’єктом оподаткування ПДВ. 
 
*   -   ПЕЖО ФІНАНС. Лізінговий партнер ТОВ «ОТП Лізинг». Довідка Держфінпослуг України. Серія ФЛ №392 від 31.07.08. За більш 
детальною інформацією звертайтесь до офіційних дилерів Peugeot. 
** - Ставка фінансування у доларах США вказана без урахування змінної складової LIBOR 1M (Лондонська міжбанківська ставка 
пропозиції). Лізингові платежі здійснюються в гривнях з прив’язкою до курсу долара США на дату платежу. 

 
Умови дійсні з 28.03.2017

 


