INFINITI FINANCE

Спеціальні умови кредитування для фізичних
осіб за програмою Infiniti Finance з 15.05.2017
на автомобілі з пробігом
(діють виключно в дилерській мережі Infiniti)

Аванс
Від 30%

1

Термін кредитування, роки
2
3

4-5

18,99%*

Одноразова комісія за здійснення операції по видачі кредиту – 2,5% від суми позики

* Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк».Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011

INFINITI FINANCE

СУМА КРЕДИТУ:
 від 2,000 USD до 30 000 USD (в екв. за курсом НБУ).
ВИМОГИ ДО АВТОМОБІЛЯ:
 Автомобілі іноземного виробництва (в т.ч. зібрані на території України; за виключенням Daewoo, автомобілів
китайського виробництва та автомобілів марок країн СНД);
 Вік автомобіля на дату погашення кредиту не повинен перевищувати 10 років;
 Середньорічний пробіг автомобіля не повинен перевищувати 30000 км;
ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ:
 зарахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника з подальшим перерахуванням на поточний
рахунок Продавця.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ:
 щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
 щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості за
кредитом.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ:
 можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
 повне КАСКО та страхування ЦВ в одній з акредитованих по Infiniti Finance страхових компаній;
ОРІЄНТОВНІ ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
 реєстрація автомобіля у державному реєстрі обтяжень рухомого майна — одноразово 100 грн;
 надання витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна – 199 грн. за кожний витяг
та рухомого майна (зробленого безпосередньо в день видачі кредиту) – відповідно до тарифів приватного
(державного) нотаріусу або ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України;
 страхування КАСКО у партнера програми Infiniti Finance;
 страхування Цивільної відповідальності у партнера програми Infiniti Finance;
 нотаріальне посвідчення договору застави – відповідно до тарифів нотаріусу у вашому регіоні.;
 перевірка технічного стану автомобіля, що купується за кредитні кошти.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
 Копія громадянського паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду Продавця автомобіля та
дружини/чоловіка продавця (всіх сторінок з інформацією);
 Документи на автомобіль, що купується за кредитні кошти:
специфікація або рахунок-фактура з акредитованого автосалону, через яких відбувається продаж;
свідоцтво про реєстрацію ТЗ на власника авто;
звіт та/або акт про технічний стан б/в автомобіля з фотографіями з акредитованого автосалону/СТО;
 паспорт громадянина України Позичальника, копія паспорту дружини/чоловіка позичальника (всі сторінки з
інформацією) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду позичальника та дружини/чоловіка;
 Для фізичної особи:
довідка з місця роботи позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника, засвідчена в бухгалтерії не
раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду позичальника та/або
дружини/чоловіка позичальника та нараховану заробітну плату за останні шість місяців.

Для фізичної особи підприємця (далі – «ФОП»):
свідоцтво про державну реєстрацію ФОП (не менше 2 років);
свідоцтво про сплату єдиного податку (при наявності, залежно від форми оподаткування);
звіти з податкової інспекції про доходи ФОП за останні 5 кварталів/або за останні 2 роки;

Інші документи за вимогою Банку, які будуть необхідні для прийняття рішення.
* - Для клієнтів, котрі є ФОП мінімальний перший внесок збільшується на 5% від вартості авто.
- Для автомобілів, вартістю більше 30 000 дол. США (за офіційним курсом НБУ у гривні, встановленого на день розгляду кредитної заявки),
мінімальний перший внесок складає 40%.

