КРЕДИТ НА НОВЕ АВТО ● ПРОГРАМА JAC FINANCE
LIGHT GRACE ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
СТАВКА ВІД 0,01%
АВАНС ВІД 10%
КОМІСІЯ БАНКУ 0%
ТЕРМІН КРЕДИТУ ДО 7 РОКІВ
КАСКО – 6,49%
ТЕРМІН КРЕДИТУ

ПОЧАТКОВИЙ ВНЕСОК

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД

ПРОЦЕНТНА СТАВКА,
% РІЧНИХ

до 3 років

від 10%

1 рік

0,01% - на 1 рік
12,99% - з 2-го року

від 10%

2 роки

0,01% - на 2 роки
13,99% - з 3-го року

від 40%

3 роки

0,01% - на 3 роки
14,99% - з 4-го року

від 10%

3 роки

0,01% - на 3 роки
16,99% - з 4-го року

від 30%

3 роки

0,01% - на 3 роки
15,99% - з 4-го року

до 5 років

до 7 років

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
Заявка позичальника – фізичної особи для отримання кредиту;
Документ щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків позичальника дружини /
чоловіка позичальника
Довідка з місця роботи з зазначенням посади, нарахованого й фактичного отриманого доходу за 6
останніх місяців (з помісячною розбивкою)
Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності доходу не за основним
місцем роботи)
Копія свідоцтва про одруження (розлучення) у разі наявності
Розрахунок-фактура з автосалону
Інші документи на вимогу банку

ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ
Замість довідки з місця роботи надаються наступні документи:
•
Реєстраційні документи
•
Довідка про рух грошових коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців
•
Податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали з відміткою ДФСУ або звіт
платника єдиного податку за 4 останні квартали з відміткою ДФСУ

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ КЛІЄТА, ПОВ’ЯЗАНІ З ОФОРМЛЕННЯМ КРЕДИТУ
•
•

За переказ коштів на рахунок автосалону: 750 грн., за відкриття рахунку: 100 грн.
Нотаріальне оформлення – послуги нотаріуса (відповідно до тарифів нотаріуса)

Реальна річна процентна ставка: 14,23% річних (розрахована виходячи із
процентної ставки 0% 1-36 міс. та 16,99% 37-84 міс.) строку кредитування 84
місяців, аванс 10%, стандартний графік погашення, з врахуванням платежів за
додаткові та супутні послуги третіх осіб (нотаріус, страхування тощо), обов’язкові
для укладення договору / отримання кредиту).
1страхування проводиться в одній з акредитованих у банку страхових компаній.

КРЕДИТ НА НОВЕ АВТО ● ПРОГРАМА JAC FINANCE
FIXED RATE ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
СТАВКА ВІД 0,01%
АВАНС ВІД 10%
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ - 0%
РАЗОВА КОМІСІЯ БАНКУ - 0,00%
ТЕРМІН КРЕДИТУ ДО 7 РОКІВ
КАСКО – 5,99%
ПРОЦЕНТНА СТАВКА В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕРМІНУ
КРЕДИТУ ТА ПОЧАТКОВОГО
ВНЕСКУ, % РІЧНИХ

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ, ВІДСОТКОВА СТАВКА В ГРИВНЯХ
12 міс.

24 міс.

25-36 міс.

37-60 міс.

61-84 міс.

10%

3,99%

5,99%

6,99%

7,99%

7,99%

20%
30%

2,99%
0,01%

4,99%
3,99%

5,59%
4,99%

6,59%
5,99%

6,59%
5,99%

40%
50%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

3,99%
0,01%

4,99%
0,01%

5,59%
4,99%

60%
70%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

4,99%
0,01%

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Заявка позичальника – фізичної особи для отримання кредиту
Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини (чоловіка), якщо Ви одружені
Документ щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків позичальника та дружини
/ чоловіка позичальника
Довідка з місця роботи з зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6
останніх місяців (з помісячною розбивкою)
Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності доходу не за основним місцем
роботи)
Копія свідоцтва про одруження (розлучення) у разі наявності
Рахунок-фактура з автосалону
Інші документи на вимогу банку

ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Замість довідки з місця роботи надаються наступні документи:
•
Реєстраційні документи
•
Довідка про рух грошових коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців
•
Податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали з відміткою ДФСУ або звіт
платника єдиного податку за 4 останні квартали з відміткою ДФСУ

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ КЛІЄТА, ПОВ’ЯЗАНІ З ОФОРМЛЕННЯМ КРЕДИТУ
•
•

•

За переказ коштів на рахунок автосалону: 750 грн., за відкриття рахунку: 100 грн.
Реальна річна процентна ставка: 19,16% річних (розрахована виходячи із
процентної ставки 6,59% строку кредитування 84 місяці, аванс 20%, ануїтетний
графік погашення, з врахуванням платежів за додаткові та супутні послуги третіх
осіб (нотаріус, страхування, державна реєстрація автомобіля тощо), обов’язкові
для укладення договору / отримання кредиту).
Страхування КАСКО в акредитованій банком страховій компанії, орієнтовний
страховий тариф від 5,99% від страхової суми.

