Кредит на купівлю транспортних засобів
Програма передбачає кредитування юридичних або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на
придбання нових автотранспортних засобів. Забезпеченням виконання зобов'язань за кредитним договором є
застава транспортного засобу, на придбання якого Банком надається кредит.
Вимоги до транспортних засобів:
 транспортні засоби - нові, допущені до вільного обігу в Україні;
 транспортні засоби плануються до використання в господарській діяльності (для перевезення пасажирів або
вантажів, перевезення визначених категорій пасажирів або вантажів, виконання спеціальних робочих
функцій тощо).
Групи транспортних засобів (за якими програмою передбачено фінансування придбання):
 транспортні засоби загального призначення (легковий автомобіль, мікроавтобус, вантажний автомобіль,
причіп, напівпричіп);
 спеціальні і спеціалізовані ТЗ на базі шасі вантажних автомобілів, а саме: автобетонозмішувачі та
цементовози, автоцистерни, автокрани та автогідропідйомники.
Умови кредитування:
 валюта кредитування - гривня, долар США, євро;
 максимальна сума кредиту – розраховується як різниця між ціною ТЗ та мінімальним розміром авансового
внеску згідно з цими Умовами;
 оплата відсотків і заборгованості по кредиту – щомісячно згідно графіку, починаючи з другого місяцю;
 розмір авансового платежу та строк кредитування:
Легкові автомобілі:
Тип (марка) ТЗ
Легкові автомобілі (крім
марок країн КНР, Індії)

Вартість одного легкового автомобіля не
перевищує (дорівнює) 50 000,00
дол.США по курсу НБУ (в екв.)*

Розмір авансу
35%

Строк кредиту
24 міс.

Вартість одного легкового автомобіля
перевищує (дорівнює) 50 000,00
дол.США по курсу НБУ (в екв.)*

Розмір авансу
45%

Строк кредиту
36 міс.

*вартість легкового автомобіля визначається по курсу НБУ (в еквіваленті) на дату прийняття рішення з кредитування

Мікроавтобуси, вантажні автомобілі, причепи (напівпричепи) до вантажних автомобілів:
Тип (марка) ТЗ
Вантажні автомобілі (крім марок країн КНР, Індії)
Мікроавтобуси (крім марок країн КНР, Індії)
Причепи (напівпричепи) до вантажних автомобілів**

Розмір авансу

Строк кредиту

35%

36 міс.
36 міс.
24 міс.

25%
30%

**якщо причепи (напівпричепи) придбаються разом із вантажними автомобілями, використовуються параметри (аванс і строк) для вантажних
автомобілів

Страхування:
по пакету «повне КАСКО».
Відсоткові ставки:
відсоткові ставки за кредитами є індикативними та встановлюються Уповноваженим органом Банку залежно від
фінансового стану позичальника, терміну кредитування, коливання відсоткових ставок на міжбанківському
ринку та ін..
Комісії:


разові комісії: за оформлення кредитного договору - 0,99% від суми кредиту; за оформлення договору
застави - від 0,3% від вартості об'єктів застави;



щомісячні комісії - відсутні.

Переваги продукту:


відсутність щомісячних комісій, відсутність штрафів за дострокове погашення кредиту;



встановлення графіка погашення кредиту дозволяє планомірно розподілити фінансове навантаження на
діяльність позичальника;



оперативність розгляду кредитної заявки та прийняття Банком рішення про кредитування;



можливість прийняття Банком в якості забезпечення майна, що купується за кредитні кошти.

Фахівці кредитних відділів корпоративного бізнесу у відділеннях Банку готові надати Вам кваліфіковану консультацію
по питаннях збору пакету документів і порядку отримання кредиту.

