Авто в кредит
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Умови:
1. Валюта – гривня;
2. Початковий внесок – від 9%;
3. Термін кредиту – до 7 років;
4. Сума кредиту – до 420 000 гривень;
5. Об’єкт застави – автомобіль, що купується;
6. Схема виплати кредиту – аннуітет або стандартний графік;
7. Обов’язкове щорічне страхування автомобіля – КАСКО, цивільна відповідальність (ЦВ);
8. Кредит надається - на нові автомобілі вітчизняного та іноземного виробництва;
9. Одноразова комісія – 2,99%.

Початковий внесок
Продукт

Термін
в міс.

від 9% до 18,99%**

від 19% до 39,99%

від 40% до 69,99%

від 70% та більше

Відсоткова ставка

Автомобіль в
кредит

від 6 до 12

10,49%

8,99%

5,99%

0,01%

від 13 до 24

15,99%

14,49%

12,49%

4,49%

від 25 до 36

17,99%

16,99%

14,99%

8,99%

від 37 до 48

18,99%

17,99%

16,49%

11,49%

від 49 до 60

19,49%

18,49%

17,49%

12,99%

від 61 до 84

-

19,49%

18,49%

14,99%

* Для автомобілів марок ALFA ROMEO та LANCIA початковий внесок від 30%
** Вартість автомобіля до 160 000 грн.

Основні вимоги до клієнта:
1. Вік: від 25 до 60 років;
2. Кредит надається резидентам України;
3. Працевлаштування: найманий працівник, пенсіонер, власник бізнесу, ФОП / ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність;
4. Cтаж роботи: для найманих працівників – не менше 36 повних місяців, не менше 6 повних місяців на останньому місці роботи,
для фізичних осіб-підприємців (ФОП) / ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність, власників бізнесу – не менше 12 місяців;
5. Порука – не обов'язково;
6. Наявність постійного місця реєстрації.
Мінімальний перелік необхідних документів:
1. Паспорт громадянина України;
2. Для не громадян України надається один з наступних документів:
- паспортный документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, громадянином якої він є або уставною організацію ООН;
- посвідчення на постійне проживання;
- посвідчення на тимчасове проживання.
3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
4. Пенсійне посвідчення (якщо клієнт пенсіонер) або довідка з ПФ / виписка про рух коштів;
5. Специфікація, довідка-рахунок на автомобіль або акт вибору автомобіля (надає позичальник).
Документи, що підтверджують отримання доходу позичальником (співпозичальником / поручителем за наявності):
1. Найманий працівник, роботодавець-юридична особа:
- довідка про доходи за останні б місяців / виписка з зарплатного рахунка за останні 6 місяців;
- трудовий договір (за наявності).
2. Фізична особа-підприємець (ФОП):
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копії ліцензій, що підтверджують право займатися видами підприємницької діяльності що потребують ліцензування (за наявності);
- свідоцтво про сплату єдиного податку;
- податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця / податкова декларація про майновий стан і
доходи за останні 2 квартали або довідка з органів ДПС Україні про валовий дохід мінімум за останні 6 місяців.
3. ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність:
- копія свідоцтва про право ведення діяльності;
- копії ліцензій, що підтверджують право на заняття видами підприємницької діяльності, що потребують ліцензування;
- податкова декларація декларація про майновий стан і доходи за останні 2 квартали або довідка з органів ДПС України
про валовий дохід мінімум за останні 6 місяців.
4. Пенсіонер або отримувач соціальних виплат:
- довідка про отримання пенсії чи соціальної допомоги за останні 6 місяців або виписка з рахунка, на який відбувається
зарахування пенсійних або соціальних виплат, за останні 6 місяців.
Якщо клієнт знаходиться в шлюбі:
1. Паспорт громадянина України чоловіка (дружини);
2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера чоловіка (дружини);
3. Свідоцтво про шлюб;
4. Шлюбний контракт (за наявності).
При наявності діючих кредитів у позичальника / співпозичальника (не в ПУМБ):
1. Кредитний договір (за необхідності);
2. Довідка / виписка про стан обслуговування боргу (за необхідності).

Ваш менеджер:

Детальніше про умови автокредитування дізнавайтесь цілодобово за телефоном
0 800 500 490 – БЕЗКОШТОВНО з будь-яких телефонів у межах України,
на сайті www.pumb.ua або у відділеннях ПУМБ.
Усі види банківських послуг. Генеральна ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р. Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

Телефон:

