УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ АТ «ОТП БАНК» ДЛЯ ПАРТНЕРА VIDI
Кредит надається у ГРИВНЯХ на купівлю МОТОТЕХНІКИ шляхом безготівкового перерахування на поточний
рахунок салону:





БЕЗ початкового внеску
БЕЗ застави
БЕЗ супроводу нотаріуса на оформлення кредиту
БЕЗ обов’язкового страхування життя

Авансовий
внесок, %

Строк кредиту,
міс.

Процентна ставка
(фіксована), %

Одноразова комісія за видачу
кредиту, (включена в
щомісячний платіж), %

Щомісячна
комісія, %

від 0%

від 6 до 60міс.

19,99%*

відсутня

відсутня

*Реальна річна процентна ставка – від 22,05 % до 22,94%

МАКСИМАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ –1 000 000 грн.

ФІКСОВАНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА – є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору.

ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ здійснюється щомісяця, відповідно до схеми
погашення:
Ануїтетні платежі – щомісячні платежі здійснюються рівними частинами протягом всього строку дії
кредитного договору. Причому, протягом перших років строку дії кредитного договору в цих платежах
переважають відсотки, і менше погашається сума кредиту. Надалі, з кожним платежем, частка відсотків
зменшується і більше погашається сума кредиту.
 ФОРМИ ПОГАШЕННЯ: готівкою, через каси відділень АТ «ОТП Банк» згідно тарифів Банку або
безготівково, шляхом перерахування коштів на рахунок в АТ «ОТП Банк», за допомогою OTPSmart.
ВИТРАТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА
ПОСЛУГИ БАНКУ
Комісія за перерахування коштів на поточний рахунок салону
одноразово
відсутня
Послуга «СМС+Довідка»**
одноразово
750 грн.
**Послуга передбачає: отримання Позичальником довідки про відсутність заборгованості по Кредиту за умови
його повного погашення в електронному форматі у Системі OTPSmart та/або у паперовому форматі.
Необхідні документи для прийняття рішення по кредиту:
 Заповнена Анкета на отримання кредиту.
 Паспорт громадянина України та Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру.
 Довідка з місця роботи Позичальника, що підтверджує посаду Позичальника та нараховану заробітну
плату за останні шість місяців.
 Рахунок-фактура та/або специфікація на мототехніку, що купується.
БАНК: АТ «ОТП Банк». Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011р. Адреса: 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 43, МФО: 300528, Ідентифікаційний код 21685166. Довідковий центр: (044)498-88-44, (044) 290-92-34 (у
робочі дні банку з 8:00 до 20:00, у вихідні дні - з 9:00 до 18:00, вартість дзвінку згідно тарифів оператора).

