
Інформуємо, що з 01.12.2020 доступні для продажу нові продукти для клієнтів на 
купівлю вживаних автомобілів

НОВІ МОЖЛИВОСТІ! НОВІ 
ПРОДУКТИ!

Без обмежень Fix :

Строк кредиту, міс % ставка Щомісячна комісія
Разова комісія 

за видачу 
кредиту

Сума

3 0.01% 0% 5.99% до 300 000 грн

Строк кредиту, міс % ставка Щомісячна комісія
Разова комісія 

за видачу 
кредиту

Сума

6 0.01% 0% 9.99% до 300 000 грн

Строк кредиту, міс % ставка Щомісячна комісія
Разова комісія 

за видачу 
кредиту

Сума

9 0.01% 0% 14.99% до 300 000 грн

Строк кредиту, міс % ставка Щомісячна комісія
Разова комісія 

за видачу 
кредиту

Сума

12 0.01% 0% 18.99% до 300 000 грн
ДІЮЧІ УМОВИ: 

*  Максимальна сума – 750 000 грн

*  Термін кредиту – до 5 років

*  Реальна переплата 19,84 % в місяць

*  Можливість прийняття рішення по телефону

*  Без застави та страхування транспортного засобу

Контактна особа 
Андрій +3 8 067 239 49 79



З нами - вигідно

Реальні переваги програми:

Ринкова вартість 
послуги

Гроші на 
Авто
від ОТП 
Банку

Звичайний 
Кредит на купівлю Авто

відсутн
є 

обов’язков
е

Страхування ТЗ 
(КАСКО)

6-7% в рік від 
вартості

Оцінка 400 – 1000 грн. відсутн
я 

обов’язков
а

Оформлення застави 3000 – 4000 грн. відсутн
є 

обов’язков
е

Вік транспортного 
засобу

– без 
обмежень 

до 7ми років

Рішення та оформлення 
кредиту – до 3х годин 1-3 дні

Початковий внесок – відсутній від 20%

Фінансування на 
купівлю ТЗ з-за кордону – так 

ні, лише в разі 
наявності ТЗ в 
Україні

Контактна особа Соломія +380968044122
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Валюта кредита
Срок кредита, месяц
Сумма кредита

Клиент банка?

Возраст  на дату 
первого\последнего 
платежа

Стаж (на последнем 
месте)

Минимальный доход

Проц. ставка, годовых
Ежемесячная комиссия
Единоразовая комиссия
Страховка,   в месяц 

6 500 грн на сумму 50 - 100 тыс грн; 15 000 грн на сумму 100 - 200 тыс грн; 
                                        25 000 на сумму  200 – 300 тыс грн; 35 000 на сумму  300 - 500 тыс грн;                      

40 000 на сумму 500 - 750 тыс. грн

Гроші на Авто NEW

12 – 84 мес. (до 200 тыс макс срок 60 мес)
50 000 – 750 000

Для 50-200 тыс. грн  - от 9 мес на последнем рабочем месте.,   
Непрерывный рабочий стаж на 2-ух последних раб. местах не менее 12 мес.

Для 200-750 тыс. грн. - от 24 мес.

UAH

25 - 65 лет на сумму от 50 000 до 299 999 грн, 27 - 65 лет на сумму от 300 000 до 750 000 грн.

                      50 000 - 500 000 грн - для существующих и новых клиентов Банка.                                    
500 000 - 750 000 Для клиентов ЗКП (ЗП на карту ОТР)

0.01%

0.2%

Дополнительные условия

Дополнительные 
документы

Обязательна справка о доходах или официальная выписка с банка

Кредитуются все регионы, кроме Донецкой и Луганской областей, а также АРК Крым. 
Не кредитуются военные, сотрудники пограничной службы, СБУ и другие.

1.70%
1.70%

1). Договор купли продажи на приобретаемое авто/счет-фактура/договор намеренье о покупке авто через 
Партнера Банка.  2).На сумму от 200 до 500 тыс грн ОБЯЗАТЕЛЬНО Наличие авто/недвижимости + документы на 

них!

Продуктовая линейка «Гроші на Авто NEW»



Переваги «Кредит готівкою» на Б/В Авто за програмою: 
«Гроші на Авто»

• відсутнє обов’язкове страхування КАСКО

• без обов'язкового страхування життя

• застава - відсутня

• без обов’язкового початкового внеску

• без додаткових витрат на нотаріальні послуги

• без обмеження за "віком" автомобіля та пробігу


