УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ АТ «ОТП БАНК» НА ПРИДБАННЯ КВАДРОКОПТЕРУ.
“БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ”
➢
➢
➢
➢

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

>>> Попереднє онлайн рішення за 1 годину! <<<
Основні умови:
•

•
Кредит надається у ГРИВНЯХ на купівлю квадрокоптеру
МАКСИМАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ – 1 000 000 грн.
- для клієнтів ФОП – максимальна сума 300 000 грн.

2 міс до 84 міс

•

Від

•

разова комісія від 3%

Авансовий
внесок, %

Строк кредиту,
міс.

Процентна ставка
(фіксована), %

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

від 0%

від 2 міс до 84 міс

0,01%

Від 3%

Щомісячна комісія, %

відсутня

Умови кредитування із пільговим періодом:

Авансови
й внесок,
%

Строк
кредиту в
пільговий
період, міс.

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

9

14,99%

12

18,99%

від 0%

Процентна ставка
в пільговий
період, %

Процентна
ставка
після
пільгового
період, %

Загальний
термін
кредитування,
міс.

0,01%

29,9%

до 84 міс.

Реальна річна процентна ставка – від 29.98% до 55.64%

Необхідні документи для прийняття рішення по 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 (або інші документи, що підтверджують розмір та регулярність отримання доходу(ів))
➢ Рахунок-фактура та/або специфікація на квадрокоптер, що купується.
Для клієнтів ФОП:
➢ Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця / Витяг з Єдиного державного реєстру.
➢ Виписка про рух коштів по рахунку за останні 12 місяців;
➢ Декларація за останні 12 місяців.
З повагою.

Керівник проектів з партнерського кредитування
Тел: 098-859-34-31

Самойленко Микола

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).

