СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ АТ «ОТП БАНК» “AUTO GRACE”




Кредит надається у ГРИВНЯХ на купівлю НОВОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
СУМА КРЕДИТУ: до 1 500 000 грн.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ – повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності
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При пільговому періоді 24 місяці із загальним строком кредитування 72 місяця, при власному внеску Клієнта 40% від вартості авто 1 250 000
грн, відсоткова процентна ставка у пільговому періоді 0,01% річних, з 25-го місяця – 16,99%, реальна процентна ставка становить 28,41% річних.





ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ здійснюється щомісяця, відповідно до схеми погашення:
Ануїтетні платежі – щомісячні платежі здійснюються рівними частинами протягом всього строку дії кредитного договору.
ФІКСОВАНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА – є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору, крім випадків порушення позичальником
умов Кредитного договору.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
ФОРМИ ПОГАШЕННЯ: готівкою, через каси відділень АТ«ОТП Банк» згідно тарифів Банку або безготівково, шляхом перерахування коштів на
рахунок в АТ «ОТП Банк», за допомогою OTPSmart.
ВИТРАТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА
ПОСЛУГИ БАНКУ

Комісія за відкриття поточного рахунку / перерахування
одноразово
відсутня
коштів на поточний рахунок автосалону
Послуга «СМС+Довідка» *
одноразово
750 грн.
ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ**
Страхування КАСКО
щорічно
від 5,99% від вартості автомобіля
Страхування Цивільної відповідальності відповідно до
щорічно
від 1100 грн.
чинного законодавства
ПОСЛУГИ НОТАРІУСА**
Послуги нотаріуса
одноразово
від 3000 грн.
Держмито
одноразово
0,1% від вартості застави
ПОСЛУГИ ТСЦ МВС
Відрахування до Пенсійного фонду
одноразово
3%-5% від вартості автомобіля без ПДВ
Реєстрація
одноразово
від 800 грн.
* Послуга «СМС+Довідка» передбачає отримання Позичальником довідки про відсутність заборгованості по Кредиту (надалі – Довідка) за умови
його повного погашення в електронному форматі у Системі OTP Smart та/або у паперовому форматі.
**Тарифи за послуги партнерів - Страхових компаній та Нотаріусів, що співпрацюють з АТ«ОТП Банк», встановлюються згідно з ціновою політикою
компаній і мають інформативний характер.
Необхідні документи для прийняття рішення по кредиту:







Заповнена Анкета на отримання кредиту.
Паспорт громадянина України Позичальника та копія паспорту дружини/чоловіка Позичальника.
Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру Позичальнику та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного
номеру дружині/чоловіку Позичальника.
Довідка з місця роботи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її
подання в Банк та нараховану заробітну плату за останні шість місяців.
Рахунок-фактура та/або специфікація на автомобіль, що купується

БАНК: АТ «ОТП Банк». Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011р. Адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО: 300528,
Ідентифікаційний код 21685166. Довідковий центр: (044) 498-88-44, (044) 290-92-34 (у робочі дні банку з 8:00 до 20:00, у вихідні дні - з 9:00 до
18:00, вартість дзвінку згідно тарифів оператора).

