
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Умови спеціальної кредитної програми АT «КБ «Глобус Банк» для автомобілів ТМ «Mitsubishi» 

Клієнти Юридичні особи та фізичні особи-підприємці 

Предмет 

кредитування 
Нові автомобілі торговельної марки Mitsubishi 

Мінімальний аванс 

(початковий внесок) 

від вартості 

автомобіля 

від 10% від 20% від 30% від 40% від 50% від 60% 

Строк кредитування 

до 

Річна фіксована ставка (залежно від строку кредитування та мінімального авансу), 

% річних (грн.) 

12 міс. 1,99% 0,90% 0,01% 0,01%* 0,01%* 0,01%* 

24 міс 6,50% 5,50% 3,99% 2,50% 0,01% 0,01%* 

36 міс 7,99% 6,99% 5,99% 4,50% 2,50% 0,01% 

48 міс 8,99% 7,99% 6,99% 5,90% 3,99% 1,50% 

60 міс 9,90% 8,99% 7,99% 6,90% 4,99% 2,99% 

Разова комісія 
1,5 % від суми кредиту на купівлю авто 

* у вказаних випадках комісія відсутня 

Максимальна сума 

кредиту 
3 000 000,00 грн. 

Додаткові комісії 

Банку 
відсутні 

Схема погашення Класика 

Страхування 
(додаткові витрати) 

Щорічне поновлення договору страхування на умовах КАСКО. 

Страхування від нещасних випадків – відсутнє. 

Страхові компанії – 

Партнери Банку 

Страхові компанії-партнери АТ «КБ «Глобус Банк», що здійснюють страхування 

заставного майна (транспортних засобів), а саме:  

- ПрАТ «СК «Універсальна»,  

- ПрАТ «СК «ВУСО»,  

- ПАТ «СГ «ТАС», 

-  ТДВ «СК «ГАРДІАН». 

-  ПрАТ «СК «Арсенал Страхування»  

Орієнтовна реальна 

річна процентна 

ставка: 

-  22,78% річних (при строку кредитування 12 місяців, першому внеску 10% та 

сумі кредиту – 450 000,00 грн.)  

-  26,58% річних (при строку кредитування 12 місяців, першому внеску 60% та 

сумі кредиту – 480 000,00грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анкета-заява на отримання кредиту, опитувальник клієнта 

2. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / 

засновницького договору / установчого акту/положення) із усіма змінами і 

доповненнями, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи. 

3. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про одержання 

кредиту; 

 



 

 

Необхідний пакет 

документів 

 

4. 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; 

5. Документи, які підтверджують фінансовий стан Позичальника: 

6. Річна фінансова 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; 

7. Відомість по 31-му балансовому рахунку в електронному вигляді за останні 12 

місяців (якщо внесок по кредиту складає 40% та більше від вартості об’єкта 

фінансування, надання відомість по 31-му балансовому рахунку не 

обов’язково). 

8. Рахунок-фактура на автомобіль, який купується зі специфікацією або договір 

купівлі-продажу автомобіля 

9. Інші документи при необхідності 

Форми видачі 

кредиту 
Перерахування коштів у національній валюті на поточний рахунок автосалону 

Забезпечення 

кредиту 

1. Придбаний транспортний засіб  

2.Для фізичних осіб-підприємців надається порука подружжя 

Погашення кредиту 

та процентів 

- внесення готівки в національній валюті в касу Банку  

- безготівкове перерахування коштів Пзичальником з поточних рахунків  

Дострокове 

погашення кредиту 
Можливе без обмежень, без комісії. 

 

Кредит надається у відділеннях АT «КБ «Глобус» по всій території України за винятком тимчасово 

окупованої території АР Крим та Донецької та Луганської областей. Про детальні умови кредитування 

дізнавайтеся на сайті www.globusbank.com.ua  або за телефоном: 0 800 300 392  (дзвінки безкоштовні на 

території України). Ліцензія НБУ № 240 від 21.01.2019 року. Номер за державним реєстром банків 320.  

Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. 

 

 
 


