
 
 

Умови отримання кредиту на придбання транспортних засобів для фізичних осіб 

діючі з 26.12.2018р. 

(Протокол засідання Тарифного комітету № 66 від 18.12.2018 р.) 

 

 

Cтрок 

кредитування, 

міс. 

Початковий внесок 
Одноразова 

комісія 
20% 30% 50% 70% 

12 13,20% 13,00% 12,99% 12,69% 2,00% 

24 14,99% 14,80% 14,75% 14,70% 2,00% 

36 15,90% 15,80% 15,60% 15,55% 2,00% 

48 16,70% 16,60% 16,50% 16,40% 1,50% 

60 16,95% 16,90% 16,85% 16,80% 1,50% 

72 17,42% 17,32% 17,22% 17,18% 1,20% 

84 18,00% 17,55% 17,50% 17,45% 1,20% 

 

 

Документи, необхідні для отримання кредиту на придбання автомобіля: 

- Паспорт 

- Індивідуальний номер платника податків 

- - свідоцтво про реєстрацію фізичної особи – підприємця або виписка з єдиного   

державного реєстру (для підприємців) ; 

- - документ, підтверджуючий  про взяття на облік в Пенсійному фонді України (для 

підприємців); 

- - свідоцтво платника єдиного податку або патент (для підприємців); 

- Свідоцтво про шлюб/розлучення (у разі наявності) 

- копія паспорту та ідентифікаційного коду дружини 

- довідка з місця роботи про доходи за останні 6 місяців; 

- звіт або декларація про доходи за останні 2 квартали. 

 

Вимоги до Позичальника:  

• Вік позичальника – не менше 25 років на момент отримання кредиту, та не повинен 

перевищувати 65 років на момент  закінчення строку дії кредитного договору; 

• Українське громадянство; 

• Реєстрація (прописка) на постійній основі на території Україні (підконтрольній 

українській владі); 

• Стабільна трудова діяльність на території України, безперервний стаж роботи не 

менше 6 місяців - для найманих працівників, або не менше 1 року – для фізичних осіб, 

які здійснюють підприємницьку діяльність; Доходи позичальника повинні мати 

постійний регулярний характер. 

 



Документи для отримання кредиту: 

• Паспорт громадянина України Позичальника та копія паспорту дружини/чоловіка 

Позичальника (всі сторінки з інформацією); 

• Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру 

Позичальнику та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 

дружині/чоловіку Позичальника; 

• Свідоцтво про реєстрацію/розірвання шлюбу Позичальника; 

• Довідка з місця роботи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника, що 

підтверджує посаду Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника та 

нараховану заробітну плату за останні шість місяців; 

• Документи, що підтверджують інші доходи Позичальника та/або дружини/чоловіка 

Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи); 

• Рахунок-фактура та/або специфікація на автомобіль, що купується. 

Для клієнтів ФО-П:  

• Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (копія). Для ФОП, що 

зареєстровані починаючи з 07.05.2011 р., замість Свідоцтва про державну реєстрацію 

необхідно надавати витяг з Єдиного державного реєстру (що був наданий під час 

реєстрації або пізніше); 

• Документ, підтверджуючий  про взяття на облік в Пенсійному фонді України (для 

підприємців); 

• Свідоцтво платника єдиного податку або патент (для підприємців); 

• Звіти з ДПІ про прибутки фізичної особи-підприємця за 1 (один) останній повний рік 

та за останній звітний період; 

• Виписка про рух коштів по рахунку за останні 12 місяців. 

 

 

 

 

 


