
КРЕДИТНА ПРОГРАМА «ТВОЯ БЕЗПЕКА» 

Додаткові витрати 

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* 

• інші документи на вимогу банка 

Максимальна сума кредиту — 1 000 000 грн.,  

Відсоткова ставка становить від 4,99 % до 13,33 % 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 56,84грн. за кожні 1 000 грн.  

кредитних коштів при терміні кредитування 12 місяців, аванс 60 %  

по стандартній схемі погашення (класичній). При цьому, реальна  

процентна ставка становить  11,3 % річних. 

ТЕРМІН 
РАЗОВА КОМІСІЯ,  

% ВІД СУМИ 

КРЕДИТУ 

ВІДСОТКОВА СТАВКА / ПЕРШИЙ ВНЕСОК 

До 12 міс.  

13-24 міс.  

25-36 міс.  

37-48 міс.  

49-60 міс.  

30 % 40 % 

Страхування від нещасного випадку 

Нотаріальне посвідчення договору 

застави 

1,99% від суми кредиту (разово) 

0,1 % держ мито + вартість послуг нотаріуса 

50 % 60 % 
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якщо фізична особа ФОП то необхідно надати:  

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських  

формувань або Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;  

податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали  

з відміткою Державної фіскальної служби України або звіт платника  

єдиного податку за 4 останні квартали з відміткою  

Державної фіскальної служби України. 

Виписка з поточного рахунку  ФОП за останні 12 місяців 

  

0 

0 
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СК АХА Страхування, СК Арсенал Страхування, СК ВУСО, СК ПЗУ Україна, СК Універсальна, СК УСС 


