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Передплата за 
автомобіль, %* 

Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях 

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

10% 0.01% 5.75% 6.75% 8.79% 8.99% 8.99% 8.99% 

20% 0.01% 5.45% 6.55% 8.59% 8.89% 8.99% 8.99% 

30% 0.01% 5.10% 6.30% 8.49% 8.79% 8.89% 8.99% 

40% 0.01% 0.01% 5.95% 8.19% 8.49% 8.79% 8.89% 

50% 0.01% 0.01% 1.99% 7.99% 8.19% 8.49% 8.59% 

60% 0.01% 0.01% 0.99% 7.29% 7.79% 7.99% 8.29% 

Разова комісія** – 0.99% від суми позики Разова комісія – 0% від суми позики 

**Разова комісія 0% для кредитів: на строк 12 м. з авансовим внеском від 30% 
**Разова комісія 1.99% для кредитів: на строк 24 м. з авансовим внеском від 50% до 59.99%, та на строк 36 м. з 
авансовим внеском від 60% 
**Разова комісія 2.99% для кредитів: на строк 24 м. з авансовим внеском від 40% до 49.99%, та на строк 36 м. з авансовим 
внеском від 50% до 59.99% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМОВИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: 

 Ануїтет - щомісячно рівними частинами; 

 Стандартний графік - щомісячно, нарахування 
відсотків на залишок суми. 

 

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: 

 можливе вже з першого місяця, без обмежень та 
комісії. 

 

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: 

 повне КАСКО;  

 страхування цивільної відповідальності;  
  

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ: 

 комісія за операції в Держ. реєстрі – 750 грн.; 

 страхування КАСКО у партнера програми; 

 страхування Цивільної відповідальності. 
 
*  - Для клієнтів, які є ФОП мінімальний перший внесок від 20% від вартості авто. 

  - Для автомобілів, вартістю більше 40 000 дол. США (за офіційним курсом НБУ у гривні, встановленого на день 
розгляду кредитної заявки), мінімальний перший внесок складає 20%. 
 
Можливо додати до суми кредиту разову комісію в тіло кредиту. 
 
Опція включення полісу страхування повне КАСКО в тіло кредиту не передбачено 
 

Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк – до 84 місяців, максимальна сума 
кредиту – до 2600000 грн., процентна ставка – від 0.01% до 8.99% річних. Реальна процентна ставка становить від 20,17 
% річних. Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Банк залишає за собою 
право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua 
або за телефоном: 0800305555.  

Умови дійсні з 30.06.2021                                                                                
  
                                                             

Швидке рішення по кредиту 
Без нотаріального 

посвідчення договорів - 
заощаджуйте до 5 000 грн. 

Фіксована ставка 
на весь термін кредиту 

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


