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СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ* ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ МАРКИ DS НА ВСІ МОДЕЛІ 
(для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

 
 

Початковий 
внесок 

Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях 

12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 

від 30% 3,60% 6,70% 8,00% 8,70% 9,30% 

від 40% 2,50% 5,90% 7,20% 8,10% 8,70% 

від 50% 1,00% 4,70% 6,20% 7,20% 7,80% 

від 60% 0,01% 2,90% 4,70% 5,70% 6,50% 

Разова комісія 1,99% від суми позики 

  

 

СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА  

ПРОЦЕНТІВ: 
- класична схема з рівномірним погашенням 
кредиту. 

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: 
- можливе вже з першого місяця від моменту 
отримання без штрафних санкцій. 

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ: 

 Страхування КАСКО у партнера 
програми; 

 Страхування цивільної 
відповідальності у партнера програми  

 Нотаріальне посвідчення договору 
застави – відповідно до тарифів нотаріуса у 
вашому регіоні. 

  Обслуговування рахунку - відповідно до 
обраного тарифного плану (відкриття рахунку 
безкоштовне) 

 

 

 

 

 

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО  

РОЗГЛЯДУ: 
 Заявка на кредит;                                                              

 Згоди позичальника, керівників підприємства, 
засновників (що володіють часткою 10% 
статутного капіталу і більше) на перевірку в 
ПВБКІ, УБКІ, МБКІ;                                       

 Звітність (Баланс і Звіт про фінансові 
результати) за останні 8 кварталів для 
юридичних осіб, які складають тільки річну 
фінансову звітність - звітність за 2 останні звітні 
роки та останній звітний 
квартал;                                                                

 Розшифрування “Звіту про фінансові 
результати” (рядки 2000, 2010 та 2120 за 
останній звітний рік щодо структури доходів);      

 Актуальні копії паспортів / ID картки керівників 
і засновників (що володіють часткою 10% 
статутного капіталу і більше);  

 Копії ідентифікаційного коду керівників і 
засновників (що володіють часткою 10% 
статутного капіталу і більше).  

 Повний перелік документів для прийняття 
остаточного кредитного рішення Ви можете 
дізнатися у кредитного фахівця мережі 
офіційних дилерів DS Automobiles або за 
телефоном 0-800-500-850 (дзвінки в межах 
України зі стаціонарних та мобільних 
телефонів безкоштовні). 

 
  - *- ПРОДУКТ  «ЛЕГКИЙ БІЗНЕС З ПСУ», РОЗРОБЛЕНИЙ СПІЛЬНО ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА» та АТ «КРЕДОБАНК». За більш детальною 
інформацією звертайтесь до офіційних дилерів DS Automobiles.  
  - Ви можете отримати автомобіль в кредит на наступних умовах: мінімальний аванс – від 30% вартості автомобіля, максимальний строк – 60 
місяців, максимальна сума – 3 000 000 грн., відсоткова ставка – від 0,01% річних (при терміні кредитування 12 місяців та першому внеску від 60% 
вартості автомобіля) за методом “факт/360” (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 (триста шістдесят) днів), комісія за видачу 
кредиту – 1,99% від суми кредиту, класична схема погашення кредиту. Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися за телефоном 0-800-
500-850 (дзвінки в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні). 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. 


