
 ПРАВЕКС БАНК пропонує умови HYUNDAI FINANCE   та HYUNDAI FINANCE electric 

Термін 

Разова 
комісія,% 
від суми 
кредиту 

Відсоткова ставка 

Перший 
внесок 10% 

Перший 
внесок 20% 

Перший 
внесок 

40% 

Перший 
внесок 

50% 

Перший внесок 
60% 

12 міс. 0 
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

24 міс. 
0 7.99% 0,1% 0,01% 0,01% 0,01% 

36 міс. 
0 8,99% 8,88% 7,99% 5,66% 0,01% 

48 міс. 
0 10,50% 9,99% 8,88% 7,50% 3,50% 

60 міс. 
0 11,50% 10,5% 9,50% 8,50% 4,50% 

72 міс 
0 12,50% 11,99% 9,50% 9,50% 6,50% 

84 міс 
0 12,90% 12,55% 10,55% 9,55% 6,99% 

Додаткові витрати  

Страхування від нещасного випадку – відсутнє 
Страхування автомобіля по тарифу каско – від 6,99 % від вартості авто 
Нотаріальне посвідчення договору застави – 0,1% державне мито + вартість послуг нотаріуса 

Перелік необхідних документів 

□ 
 
Анкета на отримання кредиту 

□ Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль 

□ Паспорт громадянина України 

□ Ідентифікаційний код 

□ Свідоцтво про одруження (свідоцтво про розлучення) 

□ Паспорт громадянина України дружини (чоловіка) 

□ Ідентифікаційний код чоловіка (дружини) 

□ Довідка з місця роботи за останні 6 місяців* 

□ Водійське посвідчення 

□ Інші документи на вимогу банка 
 
* якщо фізична особа СПД з  діяльністю у сфері IT, охорони здоровя, нотаріус 
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

або Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця  

податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали з відміткою податкової служби 

або звіт платника єдиного податку за 4 останні квартали з відміткою податкової служби 

 

Максимальна сума кредиту – 1 000 000 грн.,  

Відсоткова ставка становить від 0,001 % до 12,90% річних і залежить від обраних споживачем умов 

кредитування. 

Орієнтовні загальні витрати по кредиту (платежі за додаткові і супутні послуги банку, пов'язані з 

отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту) складають  0,01 грн. за кожні 1000 грн. кредитних 

коштів при терміні кредитування 12 місяців, аванс 50,0% по стандартній схемі погашення (класичній). При 

цьому, реальна процентна ставка становить 0.01% річних. 

 

Ліцензія НБУ №7 від 10.10.2011.  За додатковою інформацією звертайтесь до   контакт центру 0 800 500 450  


