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УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПРИДБАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ 

від ПРАВЕКС-БАНКУ: 

Термін кредитування та фіксована відсоткова ставка в залежності від першого внеску 

1 рік >  1  ≤ 3 роки >  3  ≤ 5 років >  5 років до 7 років 

 ПВ <30% ПВ ≥30% ПВ <30% ПВ ≥30% ПВ <30% ПВ ≥30% 

16,99 % 21,49 % 19,99 % 21,99 % 20,99 % 22,99 % 21,99 % 
 

ЩОМІСЯЧНІ КОМІСІЇ   –  ВІДСУТНІ 

МОЖЛИВЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ 

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ перерахування коштів на поточний рахунок автосалону. 

СУМА КРЕДИТУ – від 40 000 грн. до 350 000 грн. 

ПЕРШИЙ ВНЕСОК від 20% від вартості автомобіля 

ОДНОРАЗОВА  КОМІСІЯ – 1,5% від суми кредиту 

МЕТОД ПОГАШЕННЯ ПРОЦЕНТІВ ТА КРЕДИТУ: 

 Ануїтетний графік погашення (переплата враховується) 

 Стандартний графік погашення 

ВІДСОТКИ НАРАХОВУЮТЬСЯ НА ЗАЛИШОК ПО ТІЛУ КРЕДИТУ. 

Погашення кредиту та відсотків – шляхом внесення готівки в касу банку в будь-якому 

відділенні по всій Україні. 

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ- можливе, без комісій 

ЗАСТАВА – придбаний у кредит автомобіль. 

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності 

Додаткові витрати: 

 ВІДСУТНІ 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 

Паспорт громадянина України Клієнта 

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Клієнта 

Довідка про доходи Клієнта за останні 6 місяців 

Для приватних підприємців: свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку (єдиний, 

фіксований), патент, звіти за 2 попередні квартали, ін. документи по бізнесу 

Водійське посвідчення Клієнта 

Паспорт громадянина України чоловіка (дружини) Клієнта 

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера дружини (чоловіка) Клієнта 

Свідоцтво про шлюб/ розлучення 

Якщо чоловік (дружина) виступає Поручителем по кредиту: Довідка про доходи Поручителя за останні 6 

місяців 

Якщо Клієнт (дружина), Поручитель (чоловіка) виступають позичальником чи поручителем (у т.ч. майновим) 

по кредиту в іншому банку, при сумі кредиту понад UAH 10000: Довідка з банку із зазначенням розміру 

заборгованості за кредитом і з зазначенням дисципліни погашення кредиту 

Інші документи при необхідності 
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