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AUTOTORINO FINANCE
ДЛЯ ВСІХ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, ABARTH
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документи для отримання кредиту










заявка позичальника – фізичної особи для отримання кредиту;
паспорт громадянина України, а також паспорт дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
Документ щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків позичальника та
дружини /чоловіка позичальника
довідка з місця роботи з зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу
за 6 останніх
місяців (з помісячною розбивкою)
документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності доходу не за основним
місцем роботи)
копія свідоцтва про одруження (розлучення) у разі наявності
рахунок-фактура з автосалону.
інші документи на вимогу банку

Для приватних підприємців замість довідки з місця роботи надаються наступні документи:
реєстраційні документи, довідка про рух грошових коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців,
податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали з відміткою ДФСУ або звіт платника
єдиного податку за 4 останні квартали з відміткою ДФСУ

додаткові витрати клієнта, пов’язані з оформленням кредиту
за переказ коштів на рахунок автосалону: 750 грн., за відкриття рахунку: 100 грн.;
нотаріальне оформлення - послуги нотаріуса (відповідно до тарифів нотаріуса).
Реальна річна процентна ставка: 18,32 % річних (розрахована виходячи з строку кредитування 84 місяці, аванс
10%, стандартний графік погашення, з врахуванням платежів за додаткові та супутні послуги третіх осіб
(нотаріус, страхування, реєстрація авто тощо).
1 страхування

проводиться в одній з акредитованих у банку страхових компаній.

життя

