INFINITI FINANCE
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
З 11.08.2020 РОКУ
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* Ви можете отримати кредит за програмою INFINITI FINANCE для придбання автомобіля INFINITI на наступних
умовах: максимальний строк – 84 місяці, аванс – від 30% вартості авто, максимальна сума – 2 600 000 грн.,
процентна ставка – від 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), одноразова комісія за видачу кредиту – 2,5%,
комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 22,77% річних. Кредит
надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим
та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати
умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном:
0800305555. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Ліцензія
НБУ №99 від 12.10.2011. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» виступає замовником реклами кредитних послуг.
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Форма видачі кредиту — перерахування коштів на поточний рахунок дилерського центру.
CУМА КРЕДИТУ — від 40 000 до 2 600 000 гривень.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ
Щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
Щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок
заборгованості за кредитом.
Погашення кредиту та відсотків — відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом
перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
Дострокове погашення кредиту — можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без
комісії.
Забезпечення — застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ
Страхування КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в
погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ
Комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн.
Одноразова комісія банку за видачу кредиту — 2,5 % від суми фінансування.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
Громадянський паспорт Позичальника та дружини/чоловіка Позичальника (всі сторінки з інформацією);
Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду Позичальника та дружини/чоловіка
Позичальника;
Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
Документи щодо фінансового стану Позичальника та дружини/чоловіка Позичальника;
Інші документи за вимогою банку.
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 6 місяців.
ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ФОП
Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців
Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
Податкова декларація фізичної особи–підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 5
кварталів (якщо квартальні);
Виписка з рахунку клієнта за останні 12 місяців з зазначенням призначення платежу, засвідчена підписом
та печаткою банку;
Для IT виписка з банку мінімум за 6 місяців. Якщо у виписці немає інформації щодо роботодавця, то
додатково ще необхідний договір про співробітництво.

