Партнерська програма з ІталАвто
АВАНС – ВІД 10% вартості авто
ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ – до 7 років
МОЖЛИВІСТЬ ОФОРМИТИ СТРАХОВКУ У КРЕДИТ з першого року кредитування***
МАРКИ АВТОМОБІЛІВ: LANCIA, FIAT, ALFA ROMEO
ГРАФІК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ – стандартний або ануїтет
МІНІМАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ТАРИФ КАСКО – 6,5% від вартості автомобіля
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* Аванс у розмірі 10% - 19,9% застосовується для автомобілів вартістю до 200’000 грн.. Якщо вартість автомобіля більша за вказану суму, то
мінімальний аванс складає 20% вартості автомобіля
** Під ставкою 0% річних мається на увазі можливість отримати кредит під 0,01% річних у гривні
*** Оформлення страховки у кредит з першого року кредитування можливо при авансі не менш ніж 20%

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ В ОДНІЙ ІЗ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
 ПАТ «СК «АХА СТРАХУВАННЯ»
 ЗАТ «СК «ВУСО»
Мінімальний страховий тарифи КАСКО:
- 7,5% - в разі кредитування на строк до 24 міс. включно
- 6,5% - в разі кредитування на строк від 25 міс.

 ЗАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА»
 ЗАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:
Заява-анкета позичальника – фізичної особи для отримання кредиту
Паспорт (копія всіх сторінок), а також паспорт дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а також копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера дружини (чоловіка).
Копія свідоцтва про одруження (розлучення)
Довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців
(з помісячною розбивкою) і записом «затримок у виплаті заробітної плати за 6 останніх місяців не було».
Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи),
у т. ч. декларація про доходи на останню звітну дату, засвідчена податковою інспекцією
Згода на отримання кредиту від дружини (чоловіка), якщо позичальник одружений
Рахунок-фактура із автосалону.
В разі наявності кредитів – довідку з банку про стан заборгованості за кредитом.
Для приватних підприємців замість довідки з місця роботи надаються наступні документи:
Реєстраційні документи, звіт про доходи за останні 4 квартали, довідка про рух грошових коштів по поточному
рахунку за останні 12 місяців, у випадку наявності кредитів – довідка з банку про стан кредитів, інші документи
на вимогу банку.
Додаткові витрати:
Нотаріальні витрати на оформлення.
Комісія за перерахування коштів на автосалон - 0,5% від суми перерахування (максимум 1 000 грн.)
Процентна ставка: для легкового транспорту - плаваюча
Плаваюча відсоткова ставка – складається з постійної складової – банківської маржі та змінної складової –
середньозважена процентна ставка за депозитами в гривні строком до 1 року,залученими на рахунки домашніх
господарств протягом останнього місяця, оприлюднена НБУ.
ПАТ «Укрсоцбанк», Ліцензія НБУ №5 від 29.06.2010
телефон Контакт-центру: 0-800-5000-20, (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні);

