
УМОВИ 
ФІНАНСУВАННЯ 

 

Умови дійсні з 01.07.2021 р. 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ*** ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ МАРКИ CITROЁN  

НА МОДЕЛІ з ЕЛЕКТРИЧНИМ ТА ГІБРИДНИМ ТИПОМ ДВИГУНА 

(для фізичних осіб та ФОП)  

Передплата за 
автомобіль**** 

Строк, відсоткова ставка в гривнях 

1-12 міс. 13-24 міс. 25-36 міс. 37-48 міс. 49-60 міс. 61-72 міс. 73-84 міс. 

від 15% 3,49% 5,49% 5,99% 6,99% 6,99% 7,99% 7,99% 

від 20% 0,99% 3,99% 5,49% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 

від 30% 0,01% 3,49% 4,99% 5,99% 5,99% 6,49% 6,49% 

від 40% 0,01% 2,49% 4,09% 4,99% 4,99% 5,99% 5,99% 

від 50% 0,01% 0,01% 0,01%** 4,49% 4,49% 4,99% 4,99% 

від 60% 0,01%* 0,01% 0,01%** 3,99% 3,99% 4,99% 4,99% 

Разова комісія 
1,9%, 
*0% 

1,9% 
1,9%,  

**2,9% 
0% 0% 0% 0% 

СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА 
ПРОЦЕНТІВ: 
- щомісячно платежі за кредитом розраховуються 
ануїтетними платежами.  

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 (якщо сума кредиту становить від 1 млн. 
грн) – відповідно до тарифів нотаріуса у вашому 
регіоні; 

 
 
*За умови першого внеску від 60% на строк 1-12 міс. разова комісія - 0%, відсоткова ставка -0,01% 
**За умов першого внеску  від 50% та від 60% на строк 25-36 міс. разова  комісія - 2,9%, відсоткова ставка – 0,01% 

 
*** ПРОДУКТ «Зелений кредит на авто спільно з ПСУ», розроблений спільно ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА» та 

АТ «УКРСИББАНК». За більш детальною інформацією звертайтесь до офіційних дилерів Citroёn. Ви можете отримати 
автомобіль в кредит на наступних умовах: максимальний строк – 84 місяці, максимальна сума – 2000 000 грн., відсоткова 
ставка – від 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту- від 0%, схема погашення кредиту – 
ануїтет. Реальна процентна ставка становить від 9,29% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 84 місяці, 
початкового внеску - 50% вартості автомобіля,  процентної ставки – 4,99% річних, графіку погашення - ануїтет, страхування 
КАСКО – 6%, разової комісії за видачу кредиту – 0% від суми кредиту, вартості автомобіля – 800 000 грн) до  112,87% річних 
(розрахована виходячи із строку кредитування 12 місяців, початкового внеску - 80% вартості автомобіля,  процентної 
ставки – 0,01% річних, графіку погашення - ануїтет, страхування КАСКО – 6%, разової комісії за видачу кредиту – 0% від суми 
кредиту, вартості автомобіля – 800 000 грн). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде 
залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).  

****Для фізичних осіб мінімальний перший внесок при сумі кредиту <1000 000 грн - 15% вартості автомобіля, при сумі 
кредиту ≥ 1000000 грн - 30% вартості автомобіля. Для клієнтів СПД мінімальний перший внесок при сумі кредиту <1000 000 
грн - 20% вартості автомобіля, при сумі кредиту ≥ 1000000 грн - 30% вартості автомобіля 

Кредитує АТ «УКРСИББАНК»: Ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011 р., внесено до Державного реєстру банків 28.10.1991 
р. за № 57. АТ "УКРСИББАНК" входить у БНП Паріба Груп. 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. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті https://my.ukrsibbank.com або за 
телефоном: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0800-505-800 (безкоштовно з телефонів на території України), 380-
44-590-06-90 (для міжнародних дзвінків). 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ У ВАШОГО ДИЛЕРА  

АБО У ВІДДІЛЕННІ АТ «УКРСИББАНК» 

https://my.ukrsibbank.com/

