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CITROËN FINANCIAL SERVICES
Кредитування, лізинг, страхування:
ПрОсті відПОвіді на сКладні Питання 

візьміть безКОштОвнО



Настав час для лізиНгу!

Так історично склалось в Україні, що при купівлі 
нового автомобіля мало хто розглядає для себе 
варіант лізингу. Навіть сьогодні для багатьох існує 
лише 2 варіанти купівлі – за готівку або в кредит.

Але все більше і більше людей в Україні 
відкривають для себе таку послугу як лізинг, котра 
вже давно є звичною в європейських країнах та 
використовується як основний інструмент при 
купівлі нового автомобіля.

Що таке «лізинг» і які його переваги? Відповідь на 
ці питання Ви знайдете у цьому розділі.

CITROËN
LEASING



1. ви Не витрачаєте одразу кошти На реєстрацію автомобіля 
та щорічНе страхуваННя каско і цв.

Ці витрати рівномірно розподіляються на весь термін лізингу без нарахування відсотків на них. Фактично, за-
мість необхідності збирати кошти у сумі до 15% від вартості автомобіля на етапі підписання договору фінансу-
вання та потім щорічно оплачувати страхування КАСКО та ЦВ, ці витрати ви виплачуєте щомісячно невеликими 
частинами.

2. На період фіНаНсуваННя автомобіль зареєстроваНо На лі-
зиНгову компаНію. і це є додаткова перевага!

Купівля автомобіля у лізинг – це майже те саме, що й кредитування, але Ваше право власності реєструється в 
кінці терміну фінансування, а не на його початку. Ви отримуєте такі ж можливості та такі ж обмеження у корис-
туванні автомобілем як і при кредитуванні. Продаж автомобіля, виїзд за кордон, можливість передачі права 
керування третім особам, можливість встановлення додаткового обладнання – це все можливо. Ваші права на 
автомобіль захищені законодавстом України. Окрім того, на такий автомобіль не може бути накладено арешт 
або обтяження. До речі, найпоширеніша форма купівлі автомобіля у Європі – саме лізинг.

3. які іНші переваги Надає лізиНг?

Лізинг позбавляє Вас багатьох незручностей, котрі виникають у процесі купівлі та користування автомобілем, 
а також надає цілий ряд корисних послуг: Ви не витрачаєте час на реєстрацію автомобіля та його щорічне 
страхування; лізингова компанія адмініструє всі страхові випадки та забезпечує вчасну та повну виплату стра-
хового відшкодування; Ви отримуєте безкоштовну цілодобову технічну підтримку (безкоштовний евакуатор, 
безкоштовна технічна допомога на дорозі - терміновий запуск двигуна, заміна шини на дорозі, підвіз палива і 
т.д.); Ви маєте можливість включити в лізинговий платіж додаткові платні послуги (купівля та зберігання гуми, 
підмінний автомобіль на випадок ремонту чи ДТП, додаткове страхування (наприклад, життя або пасажирів) 
та багато іншого.

4. якщо помНожити щомісячНий платіж На терміН фіНаНсу-
ваННя, то виходить велика сума переплати. це вірНо?

Вам потрібно мати на увазі, що при купівлі автомобіля у лізинг, Ваш щомісячний платіж включає у себе не 
тільки погашення основної суми заборгованності та нарахованих відсотків, але й часткову оплату витрат на 
реєстрацію автомобіля та його щорічне страхування. При отриманні кредиту витрати на реєстрацію та стра-
хування автомобіля Ви оплачуєте самостійно і одразу, таким чином вони не відображаються у щомісячному 
платежі, але Ви все одно маєте їх оплатити. Заплатити всю суму за реєстрацію автомобіля та його страхування 
при кредитуванні або виплачувати ці затрати невеликими частинами при лізингу – вибір за Вами.

5. скільки я переплачую при купівлі автомобіля у лізиНг?

Існує міф про те, що лізинг – це дуже дорога послуга. На сьогоднішній день, в умовах фінансування від 
CITROEN LEASING ставки починаються з 0,01% річних. Тобто, будь-хто має можливість отримати автомобіль у 
лізинг з «нульовою» річною ставкою, розстрочкою витрат на реєстрацію та страхування автомобіля та з усіма 
перевагами, що вказані вище. Якщо Ви представник юридичної особи, то додайте до цього економію на ПДВ 
та податку на прибуток. Вашою переплатою буде тільки комісія за фінансування.
Ви дійсно впевнені що лізинг - це дорого?

П’ЯТь ВАжЛиВих ПиТАНь
При КУПІВЛІ АВТОмОбІЛЯ У ЛІЗиНг



На сьогоднішній день, в Україні представлена велика кількість лізингових компаній. Та, на жаль, 
не всі лізингові компанії пропонують своїм клієнтам прозорі та зрозумілі умови фінансування. На 
що потрібно звернути увагу аби убезпечити себе при виборі лізингової пропозиції:

1. впевНіться, що відстоткова ставка зафіксоваНа На весь 
строк фіНаНсуваННя.
Для того, щоб зробити свою пропозицію максимально привабливою, лізингові компанії можуть 
пропонувати плаваючу відсоткову ставку, котру буде змінено при першій же нагоді. В CITROËN 
LEASING відсоткові ставки за будь-якою валютою зафіксовано на весь термін фінансування.

2. витрати На реєстрацію та страхуваННя включаються у 
щомісячНий платіж з НарахуваННям відсотків На Них.  
Таким чином, лізингова компанія збільшує розмір Вашого забовязання, на який нараховується 
відстоткова ставка. В CITROËN LEASING витрати на реєстрацію та страхування включаються у 
щомісячний платіж без нарахування відсотків на них (фактично, Ви отримуєте на них безвідсо-
ткову розстрочку).

3. витрати На страхуваННя вказаНі тільки за перший рік.
Отож, на другому році Ви отримаєте повідомлення про необхідність сплатити витрати на стра-
хування. У щомісячному платежі від CITROËN LEASING включені всі необхідні витрати за весь 
термін фінансування.

4. при фіНаНсуваННі у іНоземНій валюті вас озНайомили з щомі-
сячНим платежом в іНоземНій валюті, але Не проіНформували 
про курс обміНу валюти для здійсНеННя платежу.
Лізингова компанія може встановлювати додаткові платежі/комісії на обмін, тобто навмисно 
збільшуючи гривневий еквівалент платежу. При фінансуванні від CITROËN LEASING платіж здій-
снюється за міжбанківським курсом обміну валют, без додаткових комісій чи платежів.

Даний перелік не є вичерпним, тому завжди детально вивчайте умови фінансування від лізин-
гових компаній, оскільки Ви ризикуєте власними грошима. З CITROËN LEASING Ви можете бути 
впевнені що отримуєте найкращі умови фінансування.

ми впевнені, що умови від CITROËN LEASING – найкращі на ринку україни. тож пропонуємо 
вам звернутися до спеціаліста в будь-якому салоні CITROËN та безкоштовно отримати ана-
ліз умов лізингу, що вам запропонували в будь-якій іншій лізинговій компанії.

«ПІДВОДНІ КАмЕНІ» ЛІЗиНгУ

НА ЩО ЗВЕрНУТи УВАгУ?



У мене є стабільний дохід, але немає першого внеску. Чи можливо отримати автомобіль?

хто саме займається реєстрацією автомобіля?

Якщо я маю дохід/депозит в іноземній валюті, як я можу зменшити свої щомісячні платежі?

Чому платіж при лізингу більший ніж при кредитуванні?

Що робити при страхових випадках?

моє імя не вписано у технічний паспорт. Які ризики це несе для мене?

А якщо я не зможу виплачувати платежі?

Після закінчення дії лізингового договору, хто саме займається зняттям автомобіля з реєстрації?

Скільки можно заощадити якщо я представляю юридичну особу

З CITROËN LEASING Ви можете отримати автомобіль навіть без першого внеску. Ніяких особливих умов 
чи документів для цього не потрібно. Лише Ваше бажання.

реєстрацією автомобіля займається лізінгова компанія, а витрати на реєстрацію (податки, платежі 
за державні номери, технічний паспорт та ін.) включаються в щомісячний платіж.

У цьому випадку Ви можете обрати лізинг в іноземній валюті.

Тому що при лізингу Ви одразу не витрачаєте кошти на реєстрацію автомобіля та страхування - ці витрати 
включаються в щомісячний платіж тим самим дещо його збільшуючи у порівнянні з кредитним платежом.

Вам потрібно лише зателефонувати за цілодобовою гарячою лінією, телефон якої Ви отримаєте при підписанні договору.

Згідно законодавства України на період дії договору лізингу автомобіль має бути зареєстровано 
на лізингову компанію, а перереєстрація на Ваше імя здійснюється в кінці дії договору. 

В такому випадку Ви можете продати автомобіль. Для цього Вам достатньо проінформувати лізингову 
компанію про Ваше бажання продати автомобіль та знайти покупця або просто повернути його лізинговій 
компанії (котра сама займеться його продажем). Автомобіль може бути проданий новому власнику як за 
готівку так і з фінансуванням від лізингової компанії.

Зняттям автомобіля з реєстрації займається лізингова компанія. Всі витрати по зняттю з реєстрації несе 
також лізингова компанія

Для юридичних осіб при лізингу єможливість заощадити на ПДВ (20%) та Податоку на прибуток (19%)

НАйЧАСТІшІ ПиТАННЯ



бажаєте мати автомобіль, але не вистачає повної 
суми на купівлю, а лізинг Вам не підходить? В 
такому випадку імпортер автомобілей CITROËN 
пропонує Вам скористатися кредитною 
пропозицією від CITROËN FINANCIAL SERVICES.

CITROËN
FINANCIAL
SERVICES



коНкуреНтНі умови кредитуваННя
Для клієнтів які бажають придбати автомобіль CITROËN, банк пропонує найвигідніші умови кредитування.

фіксоваНі ставки кредитуваННя На весь строк кредиту
На весь строк кредиту банк пропонує фіксовану кредитну ставка яка не змінюється в продовж всього тер-
міну кредитування.

прозорі умови кредитуваННя
Відсутні щомісячні комісії та штрафи.

НадійНі страхові партНери
Страховими партнерами програми є компанії які мають досвід, зарекомендовану ділову репутацію та трива-
лий час займають лідируючі позиції на ринку страхування.

дострокове погашеННя без штрафНих саНкцій
Клієнт має можливість виплатити всю суму кредиту без будь-яких штрафних комісій.

швидке прийНяття рішеННя
Централізоване прийняття рішення допомагає швидко приймати рішення по заявці та володіти інформацією 
по кожному клієнту по всій Україні.

іНдивідуальНий підхід до кожНого клієНта
По кожному клієнту банк приймає індивідуальне рішення та бере до уваги всі аспекти клієнта.

програма за підтримки імпортера автомобілів CITROËN  в україНі
Кредитна програма існує при підтримці імпортера автомобілів CITROËN  на Україні та має на своїй мети про-
понувати клієнтам надійні та найвигідніші умови кредитування.

ПЕрЕВАги ПрОгрАми КрЕДиТУВАННЯ

›

›

›
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Щоб оформити кредит за програмою CITROËN FINANCIAL SERVICES, достатньо звернутися до 
кредитного спеціаліста в будь-якому офіційному дилерському центрі CITROËN. Після отримання 
гарантійного листа від банка-партнера (лист є підставою для оформлення техпаспорта), покупець 
оплачує перший внесок за автомобіль та реєструє його, після чого призначається дата кредитної 
угоди. Підписання кредитного договоруздійснюється в одному з відділень банка-партнера, після 
чого банк оплачує залишок вартості автомобіля, а клієнт може насолоджуватися своїм новень-
ким CITROËN.

КрЕДиТУВАННЯ ВІД CITROËN FINANCIAL SERVICES



що треба зНати ПРИ ВИБОРІ КРЕДИТНИХ УМОВ

розмір та вид процеНтНої ставки за кредитом.
На сьогодні банки пропонують різні умови кредитування, застосовуючи фіксовану або плаваючу 
відсоткову ставку.

фіксована процентна ставка – це ставка яка не може бути змінена на протязі всього строку 
кредитування. банк фіксує відсоткову ставку при підписанні кредитної угоди и вона діє на весь 
строк кредиту. 

плаваюча процентна ставка – це ставка яка складається з фіксованою частини та плаваю-
чої частини. Фіксована частина, яка вказана в кредитної угоді і не змінюється протягом всього 
строку кредиту, плаваюча частина може бути змінена згідно з умовами кредитного договору. 
Плаваюча відсоткова ставка може бути прив’язана до фінансових індикаторів – річні депозити, 
LIBOR , індекс депозитних відсотків НбУ тощо.  І в залежності від умов ринку при зміні фінансо-
вого індикатора буде змінюватись кредитна ставка за кредитом. Так в Україні зміна плаваючої 
процентної ставки залежить від зміни процентної ставки за строковими депозитними вкладами 
фізичних осіб, які розміщені в банку строком в 366 днів. На сьогодні дуже складно спрогнозувати 
ситуацію на фінансовому ринку України тому важко спрогнозувати зміну плаваючої процентної 
ставки і немає гарантій, що при зниженні фінансових індикаторів, до яких прив’язана процентна 
ставка, банк гарантовано буде змінювати плату за кредит в сторону зменшення.

CITROËN FINANCIAL SERVICES – застосовує тільки фіксоваНу від-
соткову ставку за кредитами. 

додаткові (приховані) комісії. На сьогодні існує практика заохочування нових клієнтів купити 
авто в кредит за допомогою низького відсотка по кредиту але це може бути лише трюк від банків, 
які пропонують таки умов кредитування. Щомісячні комісії дають можливість суттєво занизити роз-
мір відсотка по кредиту на папері але також суттєво збільшують щомісячний платіж для клієнта. 
Слід уважно ознайомитись з умовами кредитування та зауважити чи є додаткові комісії по кредиту.

CITROËN FINANCIAL SERVICES – застосовує тільки одНоразову ко-
місію за видачу кредиту.

спосіб погашення кредиту та процентів. Як правило банки пропонують 2 схеми погашення 
кредиту: класичну та ануїтет. Але деякі програми кредитування мають обмеження і клієнт змуше-
ний мати тільки одну схему погашення кредиту згідно кредитної програми. 

класичний спосіб погашення передбачає нарахування відсотків на залишок заборгованості за креди-
том, при цьому «тіло» кредиту дробиться на рівні частини, виходячи з наданого терміну кредитування. 
При погашенні кредиту відбувається зниження основної заборгованості, при цьому розмір нарахова-
них відсотків пропорційно скорочується, зменшуючи при цьому розмір майбутніх платежів по кредиту.

ануїтетний спосіб погашення являє собою рівні платежі протягом усього періоду кредитування. 
Кожен щомісячний платіж складається з відсотків і частини тіла кредиту, при цьому загальна сума 
залишається незмінною на всьому терміні кредитування, міняється лише співвідношення складових.



класичний спосіб погашення підійде тим клієнтам, які:
- бажають зменшити переплату по кредиту;
- мають непостійний розмір доходу і не цілком впевнений у своїх майбутніх доходах;
- планують отримати кредит на короткий термін;
- розглядає можливість зменшення переплати по кредиту і розміру щомісячних платежів за 
рахунок дострокового погашення тіла кредиту.

ануїтет, спосіб погашення підійде тим клієнтам, які:
- не мають можливості вносити великі щомісячні платежі, особливо в перші місяці користування 
кредитом;
- має стабільний дохід і хоче чітко планувати сімейний бюджет;
- бере кредит на більш тривалий період;
- розглядає можливість зменшення терміну кредиту за рахунок дострокового погашення тіла 
кредиту.

CITROËN FINANCIAL SERVICES – пропоНує На вибір два способи 
погашеННя кредиту та процеНтів: класичНий та аНуїтет.

сім простих кроків для отримаННя автомобілю за програмою 
CITROËN FINANCIAL SERVICES.

1. обрати автомобіль

2. зібрати пакет докумеНтів та оформити заявку На кредит в автосалоНі

3. отримати рішеННя по кредиту в автосалоНі

4. оплатити аваНсовий вНесок та НеобхідНі платежі для реєстрації автомобіля 

5. зареєструвати автомобіль

6. оформити кредитНу угоду в баНку та застрахувати автомобіль

7. забрати ваш Новий автомобіль в автосалоНі.

ТЕПЕр Ви мАЄТЕ мОжЛиВІСТь
ПриДбАТи АВТОмОбІЛь CITROËN 
НА САмих ВигІДНих УмОВАх!



Збулася ваша довгоочікувана мрія – ви купили собі 
машину! Але після того як численні захоплення 
стихнуть, у вас обов'язково виникне питання: якщо 
з автомобілем щось станеться, як відшкодувати 
витрати, витрачені на ремонт? Кращим рішенням 
цієї проблеми буде придбання поліса КАСКО. 

CITROËN
KACKO



що таке каско?

страхування каско (від ісп. Casco - корпус, остов судна; шолом) - страхування автомобілів 
(або інших засобів транспорту - суден, літаків, вагонів) на випадок незаконного заволодіння, 
знищення, пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, стихійного лиха, пожежі чи 
самозаймання або протиправних дій третіх осіб відносно застрахованого транспортного засобу.

що таке CITROËN KAсKO?

CITROËN KAСKO – це якісний продукт, який надається в рамках програми CITROËN FINANCIAL  
SERVICES власникам автомобілей CITROËN нашими фінансовими партнерами, яких ми особис-
то підбираємо для участі в даній програмі. Це можуть бути тільки надійні страхові компанії, які 
мають гарну репутацію, багаторічний досвід роботи на ринку та високий рівень обслуговування.

чим CITROËN KACKO відрізНяється від іНших програм
страхуваННя?

›  індивідуальний підхід та розуміння потреб кожного клієнта

›  Надання захисту автомобіля від будь-яких неприємностей – повне каско

›  гнучка система визначення страхового тарифу

› економія часу та зручність оформлення договору страхування не виходячи з дилер-
ського центру  

›  максимально повний пакет умов страхового захисту автомобіля

›  прозорість та простота процедури врегулювання страхових випадків

›  відновлювальний ремонт здійснюється на сто офіційних дилерів мережі CITROËN та 
при використанні лише оригінальних запчастин

›  цілодобова підтримка страхового асистансу на всій території україни

багаторічний досвід вищевказаних страхових компаній дозволяють найкращим чином розумі-
ти потреби автомобілістів і тим самим надавати їм всеосяжний захист на професійному рівні, а 
також виконувати свої обов’язки з відновлюваного ремонту застрахованих автомобілів у най-
коротші строки.

CITROËN KACKO



для того щоб чітко зрозуміти суть автострахуваННя каско 
Нижче НаведеНі осНовНі поНяття та питаННя, які можуть ви-
НикНути при укладеННі договору:

Що включає в себе перелік страхових випадків в КАСКО?

Від чого залежить вартість КАСКО?

Що таке агрегатна та неагрегатна страхова сума?

Що таке франшиза?

До страхових випадків за договорами КАСКО відносяться події, що відбулися внаслідок по-
шкодження, знищення або зникнення застрахованого транспортного засобу або його частин і 
додаткового обладнання внаслідок: 
• дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за наявності або без наявності вини водія застрахо-
ваного транспортного засобу; 
• протиправних дій третіх осіб (що включає в себе незаконне заволодіння ТЗ та крадіжку); 
• пожежі чи самозаймання транспортного засобу; 
• стихійного лиха;
• падіння дерев та інших предметів;
• нападу свійських та/або диких тварин. 

Вартість КАСКО визначається в залежності від марки, моделі, терміну експлуатації та по-
тужності двигуна транспортного засобу, умов зберігання автомобіля, наявності протиугінних 
пристроїв, водійського стажу осіб, які мають право керувати транспортним засобом, кількості 
автомобілів, які підлягають страхуванню і т.д.

Агрегатна – означає зменшення страхової суми кожного разу на величину виплати. Агрегат-
на страхова сума не вигідна страхувальникові – адже йому виплачують у разі угону 80 000 
грн. за машину, яка коштує 100 000 грн., якщо раніше був збиток на 20 000 грн.! Проте, як 
правило, поліс з агрегатною страховою сумою стоїть дешевше, і якщо водій достатньо до-
свідчений, щоб не боятися аварій із власної вини, а страхується більшою мірою із-за ризику 
угону, то йому має сенс погодитися на агрегатну страхову суму по КАСКО, щоб заощадити 
на страховці. 
Неагрегатна страхова сума – не зменшувана після кожного страхового випадку впродовж 
всього терміну дії поліса. Тобто хоч 100 разів за рік потрапляйте в аварію – кожного разу в 
межах страхової суми вам відшкодовуватимуться збитки. Таким чином, застрахувавши свою 
машину на 100 000 грн., сумарну виплату можна отримати значно більше цієї суми.

Це визначена договором страхування частина збитків, що не відшкодовується страховою 
компанією. Якщо Ви водій з початковим стажем, то краще брати 0% франшизу, яка буде по-
кривати будь-яке пошкодження Вашого транспортного засобу. 



Ви вирішили застрахувати свій автомобіль і не знаєте яку страхову компанію обрати? Часто, ви-
бір припадає на ту страхову компанію, котра запропонує нижчий страховий тариф. Але чим може 
загрожувати вам в майбутньому низький страховий тариф?

По-перше, страхування - це обіцянка. В обмін на гроші, страхова компанія обіцяє компенсувати 
Вам витрати на ремонт автомобіля у випадку настання страхової події. Пересічна людина не в 
змозі оцінити реальність тарифу, оскільки тариф розраховується за статистикою минулих страхо-
вих подій.

По-друге, дуже важливим є розуміння реального фінансового стану страхової компанії . Невдала 
тарифна політика може призвести до погіршення цього стану, а це означає, що у той момент, 
коли Ви більше всього потребуєте підтримки, страхова компанія просто не зможе Вам її надати. 

По-третє , умови покриття за полісом можуть бути гірше , ніж запропоновані Вам в салоні (більш 
висока франшиза , менше покриття , гірший сервіс і т.д.). Таким чином, більш «привабливий» на 
перший погляд страховий тариф насправді може обернутися для Вас неприємними несподіван-
ками у вигляді Ваших витрат, котрі страхова компанія не відшкодує.

По-четверте, якщо тарифи, запропоновані безпосередніми представниками страхової компанії, 
відрізняються від тарифів запропонованих менеджерами дилера, значить місцеве керівництво 
страхової компанії порушує внутрішні розпорядження центрального офісу. А це може загрожу-
вати Вам відмовою у виплаті страхового відшкодування в майбутньому за порушення тарифної 
політики компанії в регіонах.

ОбЕрЕжНО! НиЗьКІ ТАриФи!



ДЛЯ НОТАТОК



ДЛЯ НОТАТОК




