Умови кредитної програми
«Легкові авто для Бізнесу "Fiat" 1,99% за видачу»
Предмет кредитування
Клієнт
Авансовий платіж
Термін кредитування
12 міс.
24 міс.
36 міс.
48 міс.
60 міс.
Разова комісія
Додаткові комісії Банку

Страхування

Нові автомобілі марок Fiat, що продаються офіційними
дилерами
Юридичні особи, фізичні особи-підприємці
30,0% 40,0 –
50,0 % >60%
39,99%
49,99%
59,99%
Річна ставка, фіксована на весь
термін кредиту
0,01%
4,1%
6,1%
7,2%
8,0%

0,01%
0,01%
0,01%
2,9%
1,2%
0,01%
5,1%
3,7%
1,7%
6,4%
5,2%
3,4%
7,2%
6,2%
4,6%
1,99% від суми кредиту
Страхування транспортного засобу по КАСКО в
акредитованих страхових компаніях:
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
ПАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА»
АТ «СК «АРКС»
ПрАТ «СК «ВУСО»

Максимально допустимі франшизи:
- 10% при крадіжці та повному/конструктивному знищенні ТЗ
- 2% за усіма іншими видами ризиків

Схема погашення

Класична схема з рівномірним погашенням кредиту

Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися за телефоном: 0-800-500-850. Кредитує АТ «КРЕДОБАНК»:
Ліцензія НБУ № 43 від 11.10.2011 року, запис № 96 від 31 березня 1992 року в Державному реєстрі банків. Кредит
надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та
зони проведення ООС. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування.

Умови кредитної програми «Легкові авто для Бізнесу "Fiat" 0,0% за видачу»
Предмет кредитування
Клієнт
Авансовий платіж
Термін кредитування
12 міс.
24 міс.
36 міс.
48 міс.
60 міс.
Разова комісія
Додаткові комісії Банку

Страхування

Нові автомобілі марок Fiat, що продаються офіційними
дилерами
Юридичні особи, фізичні особи-підприємці
30,0% 40,0 –
50,0 % >60%
39,99%
49,99%
59,99%
Річна ставка, фіксована на весь
термін кредиту
2,40%
5,9%
7,3%
8,1%
8,7%

0,60%
0,01%
0,01%
4,7%
3,0%
0,50%
6,3%
4,9%
2,9%
7,3%
6,1%
4,3%
7,9%
6,9%
5,3%
0,0% від суми кредиту
Страхування транспортного засобу по КАСКО
в акредитованих страхових компаніях:
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
ПАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА»
АТ «СК «АРКС»
ПрАТ «СК «ВУСО»

Максимально допустимі франшизи:
- 10% при крадіжці та повному/конструктивному знищенні ТЗ
- 2% за усіма іншими видами ризиків

Схема погашення

Класична схема з рівномірним погашенням кредиту

Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися за телефоном: 0-800-500-850. Кредитує АТ «КРЕДОБАНК»:
Ліцензія НБУ № 43 від 11.10.2011 року, запис № 96 від 31 березня 1992 року в Державному реєстрі банків. Кредит
надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та
зони проведення ООС. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування.

Перелік документів необхідний для розгляду заявки по програмі
«Легкове авто для бізнесу»
Документи для попереднього розгляду
•

Заявка на кредит

•

Згоди позичальника, керівників підприємства, засновників (що володіють часткою 10% статутного
капіталу і більше) на перевірку в ПВБКІ,УБКІ,МБКІ

•

Звітність (Баланс і Звіт про фінансові результати) за останні 8 кварталів
для юридичних осіб, які складають тільки річну фінансову звітність - звітність за 2 останні звітні
роки та останній звітний квартал

•

Розшифрування “Звіту про фінансові результати” (рядки 2000, 2010 та 2120 за останній звітний рік
щодо структури доходів

•

Актуальні копії паспортів / ID картки керівників і засновників (що володіють часткою 10%
статутного капіталу і більше).

•

Копії ідентифікаційного коду керівників і засновників (що володіють часткою 10% статутного
капіталу і більше)

Документи для прийняття кредитного рішення
Фінансові документи
•

Схема пов'язаних осіб

•

Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості на останню звітну дату

•

Розшифровка інших статтей Балансу (в тому числі основних засобів), які складають 30% та більше
Валюти Балансу на останню звітну дату

•

Інформація про рух коштів по поточних рахунках в банках, по яких був оборот за останні 12 міс. з дати
подання заявки на кредит, у вигляді (одному з нижче перелічених):
-

Оборотно-сальдової відомості по рахунку 31 за останні 12 міс. (помісячно, в розрізі банків)

-

Довідка від клієнта про рух коштів по поточних рахунках в банках, по яких був кредитовий
оборот за останні 12 міс. (помісячно, в розрізі банків)

•

Кредитні договори /Договори лізингу /Договори факторингу/Інші договори (укладені з іншими
банками та фінансовими установами)

•

Договори іпотеки / застави / поруки (за кредитними зобов'язаннями в інших банках чи фінансових
установах)/ інші додатки до цих договорів
Юридичні документи

•

Установчий документ або код доступу в ЄДР (для установчих документів, зареєстрованих після
01.01.2016 року)

•

Виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

•

Протокол/Рішення Уповноваженого органу Позичальника про призначення/обрання керівника

•

Ліцензії / Патенти (у випадку здійснення підліцензійних видів діяльності)

•

Комерційна пропозиція/рахунок-фактуру на легковий автомобіль

