1.

Загальні умови кредитування для авто, будь-яких марок:

Автосалони: всі автосалони.
Автомобілі: всі марки автомобілів
Мінімальний страховий тариф: від 6,7%.
Страхові компанії: СК «Альфа Страхування», СК "Арсенал Страхування", СК «Українська страхова група» "СК "ПРОВІДНА", СК
«Універсальна», СК "ІНГО Україна", СК «Уніка», СК «ПЗУ Україна», СК «Граве Україна», СК «ВУСО», СК "Український страховий
стандарт" (тільки для автосалонів Корпорації АІС - Автодрайв Плюс), СК «Експрес Страхування» (тільки для автосалонів Корпорації УкрАВТО).
! Страхування КАСКО та НВ повинно бути оформлено в одній СК.
Умови кредитування під час проведення спеціального проекту наступні:
ТЕРМІН КРЕДИТУ

КОМІСІЯ

1-12 міс.
13-24 міс.
25-36 міс.
37-48 міс.
49-60 міс.

0.00%

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ПРИ АВАНСІ
25%

50%

70%

11.45%
16.50%
18.80%
20.20%
21.21%

7.50%
14.30%
17.20%
18.90%
20.10%

0.001%
9.99%
14.05%
16.35%
17.90%

КАСКО

НВ*

від 6.70%

2.99%

*Страхування від нещасного випадку діє лише на перший рік кредитування.












Загальні параметри кредитування для двох програм:
Термін проведення програм: з 28.03.2017 року до 30.06.2017 року або до відповідного рішення ЦРБ, при цьому термін дії
гарантійних листів 1 місяць з моменту надання.
Макрофілії, на які поширюються умови проведення програми: всі Комерційні макрорегіони ПАТ «Укрсоцбанк».
Процентна ставка: фіксована для кредитів строком до 36 міс. включно, від 37 до 60 міс. процентна ставка плаваюча (змінна
база UIRD + маржа 3%);
Валюта кредитування: національна валюта України – гривня;
Графік погашення кредиту: стандартний або ануїтет;
Кредитна лінія на сплату страхових платежів дозволяється з першого року кредитування при авансі від 30% вартості
автомобіля, для авто Jaguar - від 50%, або з другого року кредитування;
Процентна ставка по кредитній лінії на сплату страхових платежів: на момент оформлення змінна база UIRD + маржа 3%;
Інші умови кредитування залишаються на базі стандартних відповідно до нормативних документів банку та рішень
відповідних комітетів банку.
Додаткові витрати клієнта:
Нотаріальне оформлення: оплата за послуги нотаріуса + державне мито у розмірі 0,1% від вартості авто;
Комісія за переказ коштів на рахунок автосалону: 1% від суми перерахування (але не більше 750грн.)

