ПРОГРАМА «ТОЙОТА КРЕДИТ»
для моделей Land Cruiser, Land Cruiser Prado
Передплата за
автомобіль, %*

Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях
12
24
36

20

2.39%

6.29%

8.99%

30

1.59%

5.99%

8.79%

40

0.79%

5.49%

8.39%

50

0.01%

4.79%

7.89%

60

0.01%*

3.79%

7.19%

70

0.01%*

1.99%

5.99%

Разова комісія від
суми позики

2,99%

*Разова комісія 1.99% для кредитів на строк до 12 м. з авансовим внеском від 60%

Без нотаріального
посвідчення договорів заощаджуйте до 5 000 грн.

УМОВИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ:


Стандартний графік – щомісячно,
нарахування відсотків на залишок суми.

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ:
 можливе вже з першого місяця від
моменту отримання кредиту, без комісії.

Фіксована ставка
на весь термін
кредиту

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
 Повне каско;
 Страхування цивільної відповідальності;
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
 Відкриття
поточного
рахунку
–
безкоштовно,
щомісячна
плата
за
обслуговування в залежності від рівня
обраного пакету послуг.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ - перерахування кредитних коштів на рахунок автосалону
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ФІНАНСУВАННЯ – 5 років.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
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ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:
 звернутись в один з автосалонів, визначитись з моделлю автомобілю та параметрами кредиту
(сума, авансовий внесок, термін кредиту);
 у менеджера автосалону Ви можете отримати перелік документів для погодження кредиту.
Для попереднього рішення достатньо надати Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про
фінансові результати (форма №2, 2-м) за останній звітний рік та за останній звітний квартал
(у разі щоквартального подання звіту). У разі недостатності наведених фінансових звітів для
прийняття рішення за кредитом, Банк може запитувати більш детальну інформацію щодо
фінансової діяльності позичальника;
 після попереднього підтвердження з Банку про можливість співробітництва необхідно надати в Банк
повний пакет документів для отримання кредиту;
 у разі прийняття Банком позитивного рішення Ви отримаєте гарантійний лист, після чого необхідно
буде внести перший внесок за автомобіль, відкрити поточний рахунок в Банку та оформити
необхідні договори для отримання кредиту;
 банк перераховує кредитні кошти в автосалон — тепер Ви щасливий власник автомобілю!

Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування
дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Ліцензія НБУ №99 від
12.10.2011 р. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ВИ МОЖЕТЕ
ОТРИМАТИ
У ВІДДІЛЕННІ АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АБО У ПАРТНЕРА ПРОГРАМИ
Умови дійсні з 04.08.2020
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