
УМОВИ 
ФІНАНСУВАННЯ 

 

Умови дійсні з 18.07.2022 р. до 01.10.2022 

 СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ* ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ МАРКИ CITROЁN НА ВСІ МОДЕЛІ 

(для фізичних осіб та ФОП)  

Передплата 
за 

автомобіль 

Строк, відсоткова ставка в гривнях 

1-12 міс. 13-24 міс. 25-36 міс. 37-48 міс. 49-60 міс. 61-72 міс. 73-84 міс. 

від 30% 6,99% 9,99% 12,99% 12,99% 12,99% 14,99% 14,99% 

від 40% 5,99% 8,99% 10,99% 12,99% 12,99% 12,99% 12,99% 

від 50% 2,99% 5,99% 9,99% 10,99% 10,99% 11,99% 11,99% 

від 60% 0,01% 4,99% 6,99% 9,99% 9,99% 10,99% 10,99% 

від 70% 0,01% 1,99% 6,99% 6,99% 6,99% 7,99% 7,99% 

Разова 
комісія 

2,5% 1,5% 

 
СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: 
 
- щомісячно платежі за кредитом розраховуються 
рівними частинами або ануїтетними платежами.  

 

 
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: 
 
- можливе вже з першого місяця від моменту 
отримання без штрафних санкцій. 

 

 
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ: 
 

➢ Страхування КАСКО у партнера програми; 

➢ Страхування цивільної відповідальності у 
партнера програми; 

➢ За переказ коштів на рахунок автосалону: 
750 грн., за відкриття рахунку: 100 грн, комісія за 
операції в Державному реєстрі – 150 грн 

 
 
 
 
 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 
 

➢ заявка позичальника – фізичної особи для отримання 
кредиту;  

➢ паспорт громадянина України, а також паспорт дружини 
(чоловіка), якщо Ви одружені; 

➢ документ щодо реєстраційного номеру облікової картки 
платника податків позичальника та дружини/чоловіка 
позичальника; 

➢ довідка з місця роботи з зазначенням посади, 
нарахованого й фактично отриманого доходу 
за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою);  

➢ для приватних підприємців замість довідки з місця 
роботи надаються наступні документи: реєстраційні 
документи, довідка про рух грошових коштів по 
поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова 
декларація про майновий стан і доходи за останні 4 
квартали з відміткою ДФСУ або звіт платника єдиного 
податку за 4 останні квартали з відміткою ДФСУ; 

➢ документи, що підтверджують інші доходи 
позичальника (за наявності доходу не за основним 
місцем роботи);  

➢ копія свідоцтва про одруження (розлучення) у разі 
наявності; 

➢ рахунок-фактура з автосалону; 
➢ інші документи на вимогу банку; 

 
*- ПРОДУКТ «Ощад Драйв», розроблений спільно з ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА» та АТ «ОЩАДБАНК». За більш детальною 
інформацією звертайтесь до офіційних дилерів Citroёn. 
  Ви можете отримати автомобіль в кредит на наступних умовах: максимальний строк – 84 місяці, максимальна сума – 10 000 000,00 грн., 
відсоткова ставка – від 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту- від 1,5%, комісія за операції в Державному 
реєстрі – 150 грн, комісія за перерахунок коштів 750 грн, комісія за відкриття рахунку 100 грн, схема погашення кредиту: ануїтет, 
стандарт. Реальна процентна ставка становить від 48,43% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 12 місяців, початкового 
внеску - 30 % вартості автомобіля,  процентної ставки – 6,99% річних, графіку погашення - ануїтет, страхування КАСКО – 6%, разової 
комісії за видачу кредиту – 2,5% від суми кредиту, вартості автомобіля – 800 000 грн) до 56,76 % річних (розрахована виходячи із строку 
кредитування 84 місяці, початкового внеску – 70 % вартості автомобіля,  процентної ставки – 7,99% річних, графіку погашення - ануїтет, 
страхування КАСКО – 6%, разової комісії за видачу кредиту – 1,5 % від суми кредиту, вартості автомобіля – 800 000 грн). Фактичне 
значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, 
спеціальних умов за продуктом тощо). Кредитує АТ «ОЩАДБАНК»: Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р., внесено до Державного реєстру 
банків 31.12.1991 р. за № 4. Кредитування не здійснюється в районах проведення воєнних дій та на територіях  які перебувають в оточенні, 
тимчасовій окупації. .   Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на 
сайті https://www.oschadbank.ua або за телефоном: 0800210800. 


