Програма цільового кредитування “Авто в кредит” (нові) – VIDI для клієнтів малого та
середнього бізнесу за умовами співпраці з Групою ВІДІ
№

Найменування параметру
кредитного продукту

1.

Цільове спрямування кредиту

2.

Суб’єкт кредитування

3.

Обмеження застосування

4.
5.
6.
7.

Вид кредитної операції
Термін кредитування
Валюта кредиту
Обмеження суми кредиту

8.

Процентна (номінальна)
ставка* (річна) у гривні
(є ринковою та відповідає
звичайним цінам (тарифам)
згідно норм Податкового
кодексу України)

8.1.

Комісія за надання кредиту
(без ПДВ)
(сплачується у день укладання
кредитного договору за рахунок
власних коштів Позичальника)
Комісія обчислюється
пропорційно початковій сумі
кредиту. Розмір комісії
обчислюється з урахуванням
вимог до дохідності кредитних
операцій Банку. Розмір комісії
є ринковим. Розмір комісії
відповідає рівню звичайних
цін відповідно до норм
Податкового кодексу України.

9.

Власний внесок (мінімальний)**

10.

11.

12.

Значення
На придбання нових транспортних засобів (надалі – авто) що реалізуються через
акредитованих дилерів ТОВ «ВіДі Автосіті Кільцева (Група ВІДІ), надалі – Продавець).
Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які отримують кредит як фізичні особи –
підприємці, (надалі – Позичальник).
АТ «КБ «ГЛОБУС» (надалі – Банк) не здійснює кредитування за цією Програмою
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців які є пов’язаними з Банком особами.
Кредит
Від 1 до 5 років
Гривня
До 3 000 000 гривень
До 12 міс
9,5%
8,6%
7,5%
6,1%
4,2%
1,2%

24 міс
11,2%
10,5%
9,5%
8,3%
6,6%
4,0%

36 міс
12,0%
11,4%
10,5%
9,4%
7,8%
5,5%

48 міс
12,6%
12,0%
11,2%
10,2%
8,7%
6,6%

60 міс
13,0%
12,5%
11,8%
10,8%
9,5%
7,5%

Власний внесок
10%
20%
30%
40%
50%
60%

1,99% від суми кредиту

Від 20 % від вартості авто згідно документів від Продавця, що сплачуються за власні кошти
Позичальника
Максимальний розмір кредиту
До 80% від вартості авто згідно документів від продавця (ринкова вартість предмету
(відносно вартості застави)**
забезпечення)
Ринкова вартість авто (предмету забезпечення) для акредитованих автосалонів це зазначена вартість авто (з ПДВ) у рахунку-фактурі з автосалону або іншому документі
про вартість авто (акт вибору авто/специфікація тощо), який подається Позичальником
разом із заявкою про надання кредиту;
Забезпечення та вимоги до нього 1.Забезпеченням за кредитом є застава транспортного засобу, що купується за рахунок
кредитних коштів (оформлення договору застави з нотаріальним/без нотаріального
посвідчення).
Ринкова вартість транспортного засобу визначається на підставі вартості, що вказана у
рахунку-фактурі (договору купівлі-продажу автомобіля).
2. Для фізичних осіб – підприємців надається порука подружжя.
Обов’язковому страхуванню підлягають:
•
транспортні засоби (повне КАСКО);
•
цивільна відповідальність власника т/з на території України
Страхування
Страхування здійснюється в страховій компанії погодженій Банком:
ТДВ «СК «ВіДі-Страхування»
ПрАТ «Арсенал Страхування» ПрАТ «СК «Універсальна»
СК «ВУСО» ТДВ «СК«ГАРДІАН»»

