
   

Умови дійсні з 13.02.2020 

 

 
 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ* ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ МАРКИ PEUGEOT           
НА ВСІ МОДЕЛІ 

Передплата 
за 

автомобіль  

Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях 

12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 72 міс. 84 міс. 

10% 4,49% 9,49% 10,99% 12,99%** 12,99%** 12,99%** 12,99%** 

20% 3,99% 9,49% 10,99% 12,99%** 12,99%** 12,99%** 12,99%** 

30% 3,49% 6,99% 10,99% 12,99%** 12,99%** 12,99%** 12,99%** 

40% 0,001% 6,49% 9,99% 11,99%** 12,99%** 12,99%** 12,99%** 

50% 0,001% 0,69% 9,49% 11,49%** 11,99%** 12,99%** 12,99%** 

60% 0,001% 0,001% 6,49% 10,99%** 10,99%** 11,49%** 11,49%** 

Одноразова комісія за здійснення операції по видачі кредиту: 

 1,99% від суми позики – термін кредитування 12-72 міс  

 0,99% від суми позики – термін кредитування 84 міс 

 
СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: 
- щомісячно платежі за кредитом розраховуються 
рівними платежами з нарахуванням відсотків на 
залишок (ануїтет).  

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: 

   -  можливе вже з першого місяця від моменту 

отримання без штрафних санкцій. 

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ: 

 Страхування КАСКО у партнера програми 

 (платіж за 1-ий рік можливо включити в суму кредита 
за умови, що загальна сума кредиту не перевищує 
90% загальної вартості авто). 

 Страхування цивільної відповідальності у 
партнера програми  

 Страхування від нещасних випадків   

2,99% - перший та подальші роки, якщо строк 
кредитування 12-36 міс,  платіж за 1-й рік може бути 
сплачений за рахунок кредитних коштів. 
Вимога страхування відсутня, якщо термін 
кредитування 48 місяців і більше. 
 

 Нотаріальне посвідчення договору застави 
– відповідно до тарифів нотаріуса у вашому регіоні. 

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 

 Громадянський паспорт Позичальника та копія паспорту 
дружини/чоловіка Позичальника (всіх сторінок з 
інформацією); 

 Довідка з податкової інспекції про присвоєння 
ідентифікаційного коду Позичальника; 

 Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура 
на автомобіль; 

 Документи, щодо фінансового стану Позичальника: 
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 СПД: 

 Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької 
діяльності (не менше 12 місяців); 

 Довідка з податкової інспекції про доходи фізичної особи 
підприємця або декларації за попередній звітний рік та за 
останній звітний період (квартал); 

 Витяг з реєстру платників єдиного податку або Свідоцтво 
про сплату єдиного податку (якщо ФОП є платником 
єдиного податку). 

 Інші документи за вимогою банку. 

 

*- СПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ, РОЗРОБЛЕНИЙ ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА» ТА ПАТ «КРЕДОБАНК». За більш детальною інформацією звертайтесь до офіційних 
дилерів Peugeot. 
  - Ви можете отримати автомобіль в кредит на наступних умовах: максимальний строк – 84 місяці, максимальна сума – 4 000 000,00 грн., відсоткова ставка – 
від 0,001% річних (при строку кредитування на термін 12 місяців та першому внеску від 40%  до 24 місяців та першому внеску від 60%) за методом “факт/360” 
(фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 (триста шістдесят) днів))), комісія за видачу кредиту – від 0,99% від суми кредиту, ануїтетна схема 
погашення кредиту. Орієнтовна реальна процентна ставка становить від 29,33% річних (при строку кредитування до 84 місяців, першому внеску 10% і сумі 
кредиту – 900000грн.) - до 64,32% річних (при строку кредитування до 12 місяців, першому внеску 60% і сумі кредиту – 400000грн.). Про детальні умови 
кредитування Ви можете дізнатися за телефоном 0-800-500-850. Кредитує АТ «КРЕДОБАНК»: Ліцензія НБУ № 43 від 11.10.2011 року, запис №96 від 31 березня 
1992 року в Державному реєстрі банків. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР 
Крим та зони проведення ООС. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. 
** - Змінна відсоткова ставка, починаючи з 37-го місяця кредитування. 
    - Значення Змінюваної Процентної Ставки залишається на попередньому рівні, у випадку, якщо визначене на Дату Перегляду Ставки значення Змінюваної 
Процентної Ставки змінилось менш ніж на один процентний пункт (+/-1%). При перегляді значення Змінюваної процентної Ставки для другого Періоду Дії 
Ставки, дане обмеження не застосовується. 
    - Максимальна зміна значення Змінюваної Процентної Ставки, протягом року кредитування,  не може перевищити 5% (п’ять процентних пункти) від значення 
Змінюваної Процентної Ставки діючої на перший календарний день року кредитування, при цьому рік кредитування визначається як кожні 12 (дванадцять) місяців 
починаючи з Дати Зміни Ставки на другий Період Дії Ставки. 


