
Умови та параметри Характеристика

Програма «Вживане авто в кредит від ПриватБанку»

1. Тип позичальника
- фіз. особи

Фізичні особи  -працевлаштовані за наймом / пенсіонери
ФОП - ФОП, які кредитуються, як фізичні особи

2. Вік позичальника  від і до
(на момент закінчення
кредитного договору)

від  21 до 67 років

3. Дохід
- офіційний

Офіційно:
●Фізична особа, що отримує заробітну плату або пенсію на

картку  ПриватБанку  (довідка про доходи не потрібна);
●Фізичні особи - підприємці, що мають обороти на

розрахунковому рахунку ПриватБанку (Податкова декларація
платника єдиного податку не потрібна).

4. Поточні витрати Не розраховуються

5. Додаткові документи Додаткові документи, які підтверджують отримання  доходів (за
необхідністю).

6. Поручительство Можливо, фінансова порука: чоловік/дружина, сестра/брат,
батьки, діти

7. Схема погашення ануїтет, факт/факт 360

8. Зміна умов від вартості а/м Не змінюються, в рамках максимально визначеної суми
кредита позначеної в Гарантійному Листі

9. Строк дії Гарантійного
Листа 30 днів

10. Нотаріус
- Державне мито (0,1% від вартості застави)
- Послуги нотаріуса  (вартість залежить від регіону, де
підписується договір.

11. Страхування  КАСКО

Автомобілі до 4- років:

Автомобілі до 4- років:

Фіксований Страховий тариф КАСКО - 6,41%

СК Уніка:
ФР. 0,5% / 7% (для авто вартістю до 500 000 грн)
ФР. 0% / 7% (для авто вартістю від 500 000 грн.,1 коп.).

СК ВУСО:
ФР. 0,5% / 7% (без обмежень по вартості авто)

ВіДі страхування:
ФР. 0% / 5% (без обмежень по вартості авто)

СК АРКС:
ФР. 0,5 % / 7% (для авто вартістю от  800 000 грн.)

Щорічне дисконтування Страхового платежу на 5% (окрім АРКС)

12. Страхування  КАСКО

Автомобілі від 4-х до 12 - ти
років:

Автомобілі від 4- х до 12 років:

Фіксований Страховий тариф КАСКО - 6,2%

СК Уніка:
ФР. 1% / 7% (незалежно від вартості авто)



СК ВУСО:
ФР. 1% / 7% (без обмежень по вартості авто)

ВіДі страхування
ФР. 1% / 5% (без обмежень по вартості авто)

Щорічне дисконтування Страхового платежу на 5%

13. Страхування життя відсутнє

14. Вимоги до застави

Предмет застави - вживаний автомобіль іноземного
виробництва

Вид авто:
• Легкові автомобіл, в т.ч. електромобілі;
• Автомобілі з кузовом типу пікап;
• Легкові автомобілі з кузовом типу вантажопасажирський /
універсал;
• Автомобілі з кількістю сидячих місць з місцем водія не більш
ніж 9;
• Автомобілі з вантажопідйомністю не більш ніж 1000 кг.

Вік авто
12 років на момент погашення кредиту країн Європи, США,
Японії, Південної Кореї

Пробіг на момент оформлення
показник одометра / вік авто = менше 30 тис. км, загальний
пробіг на дату оформлення та  не більше 200 тис. км.

15. Продавець авто Автосалон (юридична особа).


