
Авто в кредит
для фізичних осіб та ФОП

Отримайте рішення за 2 хвилини! 1

Спеціальні умови кредитування для клієнтів ПриватБанку
на автомобілі ТМ Mitsubishi:

Авансовий
внесок

Строк кредитування, річна процентна ставка в гривнях
12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс.

30% 3,0% 7,5% 10,0% 11,5% 12,5%

40% 0,01% 6,00% 8,50% 10,50% 11,00%

50% 0,01%* 0,01% ** 6,0% 8,5% 9,5%

60% 0,01%* 0,01% 2,5% 5.5% 6,0%

70% 0,01%* 0,01%* 0,01%* 0,01% 2,0%

Разова комісія від
суми кредиту

1,0%,  *0,0%, **3,5% 0,0%

Реальна річна процентна ставка з урахуванням платежів за супровідні послуги (нотаріус, реєстрація автомобіля,
оплата пенсійного збору, страхування авто) становить 35,5% річних за умови суми кредиту 2 000 000 грн., першого
внеску - 30%, строку 5 років (60 місяців). Реальна річна процентна ставка залежить від вибраних споживачем умов
кредитування.

▪ Авансовий платіж – від 30% від вартості автомобіля.
▪ Максимальний строк, на який видається кредит – до 5 років (60 місяців).
▪ Процентна ставка – фіксована на весь період у гривні.
▪ Проценти нараховуються на залишок заборгованості.
▪ Ануїтетна форма погашення - щомісячне погашення кредиту відбувається рівними частинами.
▪ Сума кредиту – від 100 000 до 2  000 000 грн.
▪ Дострокове погашення кредитного договору – без штрафних санкцій.
▪ Внесення платежів – через канали ПриватБанку: Приват24, термінали самообслуговування, каси у

відділеннях.

Додаткові витрати
▪ Нотаріальні послуги – відповідно до тарифів нотаріусів у вашому регіоні (орієнтовна вартість 3 500 грн.).
▪ Страхування КАСКО здійснюється  відповідно до затверджених страхових тарифів в акредитованих

банком страхових компаніях, перелік яких розміщено на сайті банку (орієнтовний страховий тариф від
6,49%).

▪ Витрати на реєстрацію автомобіля, пенсійний збір, страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів  - відповідно до чинного законодавства України.

▪ Щорічний страховий платіж сплачується клієнтом самостійно на транзитний рахунок Банку, з наступним
перерахуванням Банком коштів на рахунок Страхової компанії.

Вимоги до клієнта та перелік необхідних документів
Фізична особа або Фізична особа-підприємець – резидент віком від 21 до 67 років (на момент
закінчення кредитного договору).
- Фізичні особи, що отримують заробітну  плату або пенсію на картку ПриватБанку (довідка про доходи
не потрібна).
- Фізичні особи - підприємці, що мають обороти на розрахунковому рахунку ПриватБанку (Податкова
декларація платника єдиного податку не потрібна).

АТ КБ « ПриватБанк» Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011р. Запис № 92 від 19 березня 1992р. в Державному реєстрі
банків.
Послуга кредитування надається ПриватБанком по всій території України за винятком територій ведення
активних бойових дій, АР Крим та населених пунктів,  які є тимчасово окупованими та території яких є не
підконтрольними органам державної влади України.
Спеціальні умови кредитування діють з 3 листопада 2022 року до 31 грудня 2022 року включно. Банк залишає за
собою право змінювати умови кредитування.
Про детальні умови кредитування дізнавайтеся на сайті pb.ua/avtocredit.
1 Попереднє рішення щодо кредитування ухвалюється за 2 хвилини.

3700 (безкоштовно з мобільного) Дізнатися більше - pb.ua/avtocredit

https://privatbank.ua/kredit-na-mitsubishi
https://privatbank.ua/kredit-na-mitsubishi

