
МОДЕЛЬ

GRANTA, 4Х4 25 000
30 000VESTA, XRAY, LARGUS, NIVA 

Знижка**

LADA CASH BACK, грн. з пдв

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на рахунок позичальника з метою 
подальшого їх переказу на поточний рахунок автосалону.

МАКСИМАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ- до 2 600 000 грн.

МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК КРЕДИТУВАННЯ - 5 років.

ПРОЦЕНТНА СТАВКА, річних у гривні на строк від 12 до 60 місяців: 
Granta, 4х4, Vesta, X-Ray, Largus, Niva -11,9% річних.

РЕАЛЬНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА : від 34% річних.

ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: відбувається шляхом внесення готівки 
в касу банку або шляхом переказу коштів за реквізитами, вказаними 
в кредитному договорі.

МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРШИЙ ВНЕСОК:
• для фізичних осіб – 20 % від вартості автомобіля;
• для ФОП – 25 % від вартості автомобіля.

МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ:
• щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом.

ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ  LADA CASH BACK
в рамках кредитної програми «LADA Finance»*

Акційні умови кредитування фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
за програмою «LADA Finance»* з 10.02.2021 р. по 30.04.2021 р.

www.cashback.lada.ua 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля. 

СТРАХУВАННЯ:
• повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів. Страхують партнери програми «LADA Finance»;
• страхування життя та здоров’я позичальника від хвороби та нещасного випадку.
Перелік погоджених (рекомендованих) Банком страхових компаній розміщений 
на сайті Банку:  www.credit-agricole.ua

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
• паспорт позичальника та його дружини/чоловіка позичальника;
• документи про присвоєння податкового номера позичальнику 
та його дружині/чоловіку;
• акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
• документи щодо фінансового стану позичальника та 
дружини/чоловіка позичальника;
• інші документи за вимогою банку.

ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:
• довідка з місця роботи позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника, 
засвідчена в бухгалтерії не раніше, ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що 
підтверджує посаду позичальника та/або дружини/ чоловіка позичальника, 
нараховану заробітну плату за останні 6 місяців, назву організації, дати 
прийняття на роботу.

ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ:
• свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або виписка 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
• свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
• податкова декларація фізичної особи-підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) 
або за останні 5 кварталів (якщо квартальні);
• виписка з рахунку клієнта за останні 6 місяців з зазначенням призначення платежу, 
засвідчена підписом та печаткою банку;
• для IT: виписка з банку мінімум за 6 місяців. Якщо у виписці немає інформації 
щодо роботодавця, то додатково ще необхідний договір про співробітництво.

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
• комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна - 750 грн;
• одноразова комісія банку за видачу кредиту - 2,9% від суми кредитування.

* Ви можете отримати кредит за програмою «LADA Finance» для придбання автомобіля LADA на наступних умовах: строк кредиту від 12 до 60 місяців, аванс — від 
20% до 50% (максимальний) від вартості авто, максимальна сума кредиту - 2 600 000 грн., процентна ставка — 11,9% річних (база нарахування 365 днів у році), 
одноразова комісія за видачу  кредиту — 2,9%, комісія за операції в Державному реєстрі — 750 грн. Реальна річна процентна ставка від 34% річних і залежить від 
обраних споживачем умов кредитування. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої  території АР Крим 
та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою  право змінювати умови кредитування. Про детальні умови 
кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або  за телефоном: 0800305555 (дзвінки безкоштовні на території України). Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний  №149 в Державному реєстрі банків. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» виступає замовником реклами в частині 
надання банківських послуг (умов кредитування).
** Можливість придбати автомобіль LADA за спеціальною ціною (зі знижкою від 25 000 грн. до 30 000 грн., в залежності від моделі автомобіля, у порівнянні  зі 
звичайною ціною), за умови придбання в кредит за програмою «LADA Finance» для фізичних осіб та ФОП. Пропозиція діє з з 10.02.2021 до 30.04.2021 р. на 
території України (за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони  проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил) в дилерській 
мережі LADA. Про детальні умови  пропозиції кредитування та додаткові зобов’язання дізнайтесь в офіційній дилерській  мережі LADA в Україні. Для отримання 
інформації по розрахунку кредитної пропозиції за програмою «LADA Finance» щодо конкретної обраної комплектації автомобіля та його остаточної ціни, 
звертайтеся до офіційних дилерів LADA в Україні. АТ «УКРАВТОВАЗ» та його дилери не несуть відповідальності за кредитні продукти АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 
та супутні страхові послуги. Лада Фінанс. Лада Кеш Бек. Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати 
комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів або за телефоном гарячої лінії 0 800 502 400 (дзвінки зі стаціонарних 
телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку).


