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KREDO FIAT

*- Ставка змінна (зміна відбувається з 25 міс. кредитування)

Альтернативне страхування НВ на 2 роки

Страхування від нещасних випадків (НВ)

Перелік акредитованих страхових компаній для КАСКО

Схема погашення

Комісія за видачу

Для марок авто

• Відсутнє

• Відсутнє

• ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА», ПрАТ «СК «УНІКА», ПрАТ «СК «ВУСО», ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», ТДВ «СК 
«ВІДІ-СТРАХУВАННЯ», ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», АТ "СК"АРКС", ПАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА», ТДВ "НІКО 
СТРАХУВАННЯ", АТ «СГ «ТАС» (приватне)

• Ануїтет

• комісія вказана в дужках (12-24 міс); 0% (36-84 міс)

• Автомобілі марки Fiat

Акредитовані страхові компанії для НВ • Немає

Ви можете отримати автомобіль в кредит на наступних умовах: максимальний строк – 84 місяці, максимальна сума - 4 000 000,00 грн.., відсоткова ставка – від 0,01% річних (за методом

“факт/360” (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 (триста шістдесят) днів)), комісія за видачу кредиту – від 0,00% від суми кредиту, ануїтетна схема погашення кредиту.

Орієнтовна реальна процентна ставка становить: від 18,12% річних (при строку кредитування до 60 місяців, першому внеску 10% і сумі кредиту – 900000грн.) до 47,67% річних (при строку

кредитування до 12 місяців, першому внеску 60% і сумі кредиту – 400000грн.) Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися за телефоном: 0-800-500-850. Кредитує АТ «КРЕДОБАНК»:

Ліцензія НБУ № 43 від 11.10.2011 року, запис №96 від 31 березня 1992 року в Державному реєстрі банків. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово

окупованої території АР Крим та зони проведення ООС. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування"

Аванс
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84 міс
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0,01%*
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2,49%*
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Термін кредитування Річна ставка

30%-39,99%

0,01% (2,49%)

1,49% (2,49%)

3,49%*

5,49%*

5,49%*

6,49%*

6,49%*

40%-49,99%

0,01% (2,49%)

0,01% (2,49%)

1,49%*

4,49%*

4,49%*

5,49%*

5,49%*

50%-59,99%

0,01% (0,00%)

0,01% (2,49%)

0,01%*

3,49%*

3,49%*

4,49%*

4,49%*


