Кредит на нове авто
для фізичних осіб
та приватних підприємців

Авто в кредит
✓термін кредиту до 5 років
✓ставка від 2,50%
✓Аванс від 30%

✓Без довідки про доходи
✓Без нотаріальних витрат

Річна відсоткова ставка в залежності від терміну кредитування та початкового внеску, % річних (грн)
Термін кредиту/
власний внесок
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Фіксована ставка на весь період кредитування
Дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій
Разова комісія банку – 1,99 % від суми кредиту
Максимальна сума кредиту – 1 000 000,00 грн.

✓ паспорт громадянина України та копія паспорту поручителя дружини/чоловіка позичальника (всі сторінки з
інформацією)
✓ реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)
✓ довідка про доходи з помісячною розбивкою за останні 6 місяців (Якщо сума кредиту менше ніж 600 тис.
грн, документ, який підтверджує фінансовий стан Позичальника не є обов’язковим)
✓ копія свідоцтва про одруження/розлучення, у разі наявності
✓ рахунок-фактура із автосалону на автомобіль
✓ приватні підприємці надають реєстраційні документи, довідку про рух коштів по поточному рахунку (у
разі наявності), податкову декларацію за останні 12 місяців, або звіт платника єдиного податку, якщо сума
кредиту складає > 600 тис. грн.
✓ Повне КАСКО в одній з акредитованих у Банку страхових компаній ПрАТ «СК «ВУСО», ПрАТ«СГ «ТАС»,
ПрАТ «СК «Універсальна», ТДВ «СК «Гардіан», ПАТ «СК «Брокбізнес», ПрАТ «СК «Євроінс Україна», ТДВ
"ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ";
✓ Страхування цивільної відповідальності;
✓ Реальна річна процентна ставка: 30,08% річних (розрахована виходячи із процентної ставки 23,30% строку
кредитування 60 місяці, аванс 30%, стандартний графік погашення, з врахуванням платежів за додаткові
та супутні послуги третіх осіб (нотаріус, страхування тощо), обов'язкові для укладення
договору/отримання кредиту).

jac.ua
066 990 51 52
дзвінки згідно тарифів Вашого
оператора

Дані Умови кредитування не є рекламою та надаються виключно з метою попереднього
ознайомлення з умовами кредитування у АТ «КБ «ГЛОБУС».

globusbank.com.ua

0 800 300 392
в межах України дзвінки
безкоштовні

Ліцензія НБУ №240 від 21.01.2019р.

Страхування
та інше

Документи для
отримання кредиту
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