Автокредит — Credit Agricole

ПРОЗОРІ УМОВИ.
ЧІТКА ЦІЛЬ.

Credit Agricole - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group
(Франція). Група є головним партнером французької економіки та однієїю з найбільших банківських груп Європи.

Спеціальні умови кредитування для автомобілів ТМ «Mitsubishi» від банку Credit Agricole
Передоплата
за автомобіль,
у відсотках від
вартості*

12 міс.

24 міс.

36 міс.

48 міс.

60 міс.

72 міс.

84 міс.

30%

0.01%**

5.49%

10.99%

14.99%

15.49%

15.99%

15.99%

50%

0.01%**

1.99%

8.99%

13.49%

12.29%

14.99%

14.99%

60%

0.01%**

0.01%**

6.99%

12.29%

13.29%

13.99%

14.49%

Строк кредитування, процентна ставка в гривнях

Разова комісія за здійснення операції по видачі кредиту – 2.99%
від суми кредиту

Разова комісія за здійснення операції по видачі кредиту – 0%
від суми кредиту

Умови погашення кредиту:

Обов’язкове страхування:

• при ануїтетному графіку — щомісячно однаковими частинами
• при стандартному графіку — щомісячно, з поступовим зниженням розміру
платежу. Проценти нараховуються на залишок заборгованності по кредиту
• дострокове погашення кредиту можливе в будь-який час, без комісії.

• повне КАСКО;
• страхування цивільної відповідальності власників ТЗ;

Умови кредитування:

Додаткові витрати:

• максимальна сума кредиту - 2 600 000 грн
• максимальний строк кредитування - 84 місяці
• реальна процентна ставка - від 24.44% річних у грн.

• комісія за операції в ДРОРМ – 750 грн.;
• страхування КАСКО у партнера програми;
• страхування цивільної відповідальності власників ТЗ.

Швидке
рішення
по кредиту

Нотаріальне
посвідчення
договорів відсутнє

Фіксована ставка
на весь строк кредиту

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ У ВІДДІЛЕННІ
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АБО У ПАРТНЕРА ПРОГРАМИ

* Для клієнтів, які є ФОП, мінімальний перший внесок збільшується на 5% від вартості авто. Для автомобілів вартістю більше 40 000 дол. США (за офіційним
курсом НБУ, встановленим на день розгляду кредитної заявки), мінімальний перший внесок складає 30% від вартості авто.
** Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяців, максимальна сума – 2 600 000 грн., процентна ставка – 0.01 %
річних (база нарахування 365/366 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2.99% від суми кредиту, комісія за операції в ДРОМ – 750 грн. Реальна процентна ставка
становить від 24.44% річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за винятком ТОТ АР Крим та зони проведення ООС. Банк залишає за
собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0 800 30 55 55.
Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011 р. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків.

0 800 30 5555
безкоштовно в межах України з усіх телефонів

credit-agricole.ua

