
                     
                  Умови** кредитування автомобілів з пробігом                                 

від фінансового партнера ПАТ «КБ «ГЛОБУС»  
(юридичні особи) 

Власний внесок  
Покупця  

20% 30% 40% 50% 
 

>60% 
 

Термін кредитування  Відсоткова ставка  

12міс. 16,99% 15,99% 14,99% 13,50% 10,99% 

24міс. 18,99% 18,50% 17,50% 16,50% 14,99% 

36міс. 19,99% 19,50% 18,50% 17,99% 16,50% 

48міс. 
20,50% 19,99% 19,50% 18,99% 17,99% 

60міс. 
Одноразова комісія за здійснення операції по видачі кредиту –  відсутня                                       Максимальна сума кредиту – 1 000 000,00 грн. 

Фіксована ставка на весь період кредитування. 
 ФОРМИ ВИДАЧІ КРЕДИТУ 

 перерахування коштів на поточний рахунок автосалону. 

ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: 

 внесення готівки в касу Банку; 

 безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків; 

 договірного списання з поточного рахунку  Позичальника або іншого рахунку Позичальника 
відкритого в Банку.  

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: 
Можливе з першого місяця від моменту отримання кредиту, без штрафних санкцій. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
застава придбаного автомобіля (без нотаріального посвідчення договору застави) . 

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: 

 повне КАСКО, (страхові партнери: СК «ВУСО» , СК «Універсальна», ПАТ«СГ «ТАС», СК «Гардіан» 
тариф КАСКО – від 5,0%  

 страхування цивільної відповідальності. 
ДОДАТКОВІ УМОВИ 
**Не надаємо кредит на авто виробництва  СНГ та Китаю. 
   Вік авто не повинен  перевищувати 15 років  на дату закінчення строку кредитування  
  Середньорічний пробіг не повинен перевищувати 35 000 км. 

 

Для фізичної особи - підприємця : 
• Копія паспорта громадянина України/документ, який підтверджує право постійного проживання в 
Україні; 
• Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру; 
• Документи, які підтверджують фінансовий стан Позичальника: 
Річна податкова декларація підприємця та декларація за останній звітній період (якщо підприємець 
звітує щоквартально); 
Відомість по 31-му балансовому рахунку в електронному  вигляді за останні 6 місяців;  
• Свідоцтво про одруження/розлучення або рішення суду якщо Позичальник перебував / перебуває 
у шлюбі;  
• Рахунок - фактура від продавця щодо параметрів обраного авто та його вартості. 
Для юридичної особи: 
• Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького 
договору / установчого акту/положення) із усіма змінами і доповненнями.  
• Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про одержання кредиту; 
• Копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) про призначення посадових осіб, що 
мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, засвідчені підписом керівника та 
печаткою юридичної особи, копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів 
засвідчена підписом власника; 
• Документи, які підтверджують фінансовий стан Позичальника: 
• Річну фінансову звітність підприємства (баланс та звіт про фінансові результати) та звітність за 
останній звітній період (якщо юридична особа звітує щоквартально), засвідчені підписом керівника та 
печаткою юридичної особи; 
• Відомість по 31-му балансовому рахунку в електронному  вигляді за останні 6 місяців  
• Рахунок - фактура від продавця щодо параметрів обраного авто та його вартості. 
 Банк має право вимагати від Клієнтів надання будь-яких інших документів, в разі необхідності 
визначення платоспроможності Клієнта або підтвердження його повноважень. Зазначений перелік не є 
вичерпним. 

 
Дані Умови кредитування не є рекламою та надаються виключно з метою попереднього ознайомлення зі умовами кредитування у АТ «КБ «ГЛОБУС». Детальну інформацію можна отримати у будь-якому 
відділенні АТ «КБ «ГЛОБУС», на сайті Банку www. globusbank.com.ua або за номером 044/ 392 00-00. Вартість дзвінків в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів згідно з тарифами Вашого оператора. 
Ліцензія НБУ №240 від 21.01.2019 р.  
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