
 
 

 

Умови спеціальної кредитної програми від АТ «КРЕДОБАНК» для автомобілів ТМ «Mitsubishi» 

 
Кредитування нових авто для 

фізичних осіб 
Нові автомобілі ТМ «Mitsubishi» 

Мінімальний аванс* 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Термін кредитування Річна ставка кредитування станом на  03.11.2021** 

12 міс. 2,49% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

24 міс. 4,49% 2,49% 1,49% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

36 міс. 5,49% 4,49% 3,49% 1,49% 0,01% 0,01% 0,01% 

48, 60 міс 6,49%** 5,49%** 5,49%** 4,49%** 1,49%** 0,01%** 0,01%** 

72, 84 міс. 6,49%** 6,49%** 5,49%** 5,49%** 3,49%** 1,49%** 0,01%** 

Разова комісія банку Відсутня  

Максимальна сума кредиту / 

максимальний строк кредитування 
До 4 000 000,00 грн. на строк до 84/7 (міс/років) 

Додаткові комісії Банку Відсутні 

Схема погашення кредиту Ануїтет 

Страхування на умовах «КАСКО» 

(що є умовою кредитування) 

Щорічне поновлення договору страхування на умовах КАСКО (страховий платіж можливо включити в 

суму кредиту),   

Страхування від нещасних випадків 2,99% 

Альтернативне страхування НВ на 2 

роки 

5,99% 

Страхові компанії - Партнери 

Страхові компанії-партнери АТ «КРЕДОБАНК», що здійснюють страхування заставного майна 

(транспортних засобів) та особистого страхування клієнтів Банку фізичних осіб при автокредитуванні, 

перелік розміщено на офіційному сайті Банку https://kredobank.com.ua 

Орієнтовна реальна річна 

процентна ставка банку 

від 20,97% річних (при строку кредитування до 12 місяців, першому внеску 20% і сумі кредиту – 

800 000 грн.)  

до 87,99% річних (при строку кредитування до 12 місяців, першому внеску 70% і сумі кредиту – 

300 000 грн.) 

Реальна річна процентна ставка залежить від вибраних споживачем умов кредитування. 

Необхідний пакет документів 

1. Анкета-заява на отримання кредиту 

2. Паспорт громадянина України 

3. Ідентифікаційний код  

4. Довідка з місця роботи із зазначенням посади та отриманого доходу за останні 6 місяців. 

5. Для фізичних осіб - підприємців замість довідки про зарплату необхідно надати один з наступних 

документів:  

-  декларація про доходи за останні 4 квартали на останню квартальну дату, що передує подачі 

заявки на отримання авто в кредит;  

- довідка з ДФСУ про отримані доходи за останні 4 квартали на останню квартальну дату, що передує 

подачі заявки;  

- виписка з поточного рахунку Фізичної особи-підприємця за останні 12 міс. 

6. Рахунок-фактура на автомобіль, який купується зі специфікацією або договір купівлі-продажу 

автомобіля  

7. Інші документи при необхідності 

Вимоги до Позичальника 

1. Позичальник повинен бути резидентом України  

2. Позичальник повинен бути правоздатним 

3. Вік Позичальника на момент укладання кредитного договору повинен перевищувати 21 рік  

4. Позичальник повинен мати стабільний рівень доходів та бути платоспроможним***  

5. Схема кредитування – споживчий кредит 

Форми видачі кредиту Перерахування коштів у національній валюті на поточний рахунок автосалону 

Забезпечення кредиту 
Придбаний транспортний засіб  

Порука другого члена подружжя 

Погашення кредиту та процентів 
Відбувається шляхом внесення готівки в національній валюті в касу Банку або шляхом безготівкового 

перерахування коштів у національній валюті на рахунок для погашення кредиту 

Дострокове погашення кредиту Можливе вже з першого для від моменту отримання кредиту, без комісії 

Додаткові витрати 

Страхування на умовах КАСКО, страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів у страхової компанії - партнера програми;  

Витрати на нотаріальне посвідчення договору застави – відповідно до тарифів нотаріуса у Вашому 

регіоні, витрати на державну реєстрацію автомобіля, пенсійний збір - відповідно до чинного 

законодавства України  



Споживчий кредит надається у грошовій формі у відділеннях АТ «КРЕДОБАНК» на всій території України (за винятком тимчасово окупованої 

території АР Крим та зони проведення ООС). Перелік відділень - на сайті Банку https://kredobank.com.ua/. Вказані умови діють, починаючи з 

03.11.2021 р. Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися за телефоном:  0-800-500-850. Дзвінки в межах України (за винятком 

тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення ООС) зі стаціонарних та мобільних номерів телефонів безкоштовні . Банк 

залишає за собою право змінювати умови кредитування.  

Ліцензія НБУ № 43 від 11.10.2011 р., Запис № 96 від 31.03.1992 р. в Державному реєстрі банків. 

* % від вартості автомобіля, визначеної відповідним дилером Mitsubishi Motors в Україні 

** Змінна ставка з 37 місяця кредитування (базова ставка UIRD 3M, маржа 5,9%) 

*** (Для визначення платоспроможності приймаються офіційно підтверджені доходи Позичальника (чи його сім’ї) та Поручителя.) 

 

https://kredobank.com.ua/

