
   
 

 
 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ PEUGEOT FINANCE* 
ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ МАРКИ PEUGEOT НА МОДЕЛІ 3008, 5008 та TRAVELLER  

(для юридичних осіб) 
 

Передплата за 
автомобіль у 
відсотках** 

Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях 

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

20% 3,55% 8,50% 11,10% 12,30% 12,70% 

30% 0,01%*** 5,85% 9,99% 12,20% 12,60% 

40% 0,01%*** 2,99% 8,99% 12,05% 12,50% 

50% 0,01%*** 0,01%*** 7,99% 11,85% 12,35% 

60% 0,01%*** 0,01%*** 0,01%*** 11,55% 12,10% 

Одноразова комісія за здійснення операції по видачі кредиту – 2,50% від суми позики 
 
 
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: 

 щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості 
за кредитом. 

 
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: 

 можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії. 
 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: 

 страхування КАСКО у партнера програми;  

 страхування цивільної відповідальності у партнера програми;  
 
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ: 

 нотаріальне посвідчення договору застави – відповідно до тарифів нотаріусу у вашому регіоні. 

 відкриття поточного рахунку – безкоштовно, щомісячна плата за обслуговування в залежності від рівня 
обраного пакету послуг. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
* - ПЕЖО ФІНАНС. Кредитний партнер ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. За більш детальною 
інформацією звертайтесь до офіційних дилерів Peugeot. 
** - Для автомобілів вартістю ≥1 000 000 грн. мінімальний перший внесок складає 30%. 
*** - Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяці, максимальна сума – 2 600 000  
грн., процентна ставка – 0.01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2.50 %, Реальна процентна 
ставка становить 2.46 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово 
окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про 
детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555.   
  

 
 
 
 
 
 

Умови дійсні з 05.09.2018 
 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ 

У ВАШОГО ДИЛЕРА АБО У ВІДДІЛЕННІ ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 


