
НОВІ АВТОМОБІЛІ MINI В КРЕДИТ

    - Аванс: від 30% вартості авто

    - Відсоткова ставка: від 0,01% річних

    - Термін кредитування: до 5 років

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

    - Фіксовані відсоткові ставки на весь строк кредиту

    - Прозорі умови кредитування  

    - Дострокове погашення без штрафних санкцій

    - Швидке прийняття рішення

    - Індивідуальний підхід до кожного клієнта

УВІМКНІТЬ ДВИГУНИ.
КРЕДИТНА ПРОГРАМА
AWT FINANCIAL SERVICES



 ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ.

• Специфікація на обраний автомобіль;
• Паспорт та ІПН клієнта, а також дружини/чоловіка, якщо клієнт одружена/ий;
• Довідка з місця роботи із зазначенням посади та фактично отриманого доходу протягом 6-ти останніх місяців;
• Свідоцтво про одруження/розлучення (у разі наявності);
• Документи, що підтверджують інші додаткові доходи (у разі наявності);
• Інші документи на вимогу Банку.
• Для приватних підприємців замість довідки з місця роботи надаються: реєстраційні документи, звіт про доходи за останні 4 квартали, 
  довідка про рух грошових коштів на поточному рахунку за останні 12 місяців, у випадку наявності кредитів – довідка з банку про стан 
  кредитів, інші документи на вимогу Банку.

CRÉDIT AGRICOLE 
(АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”)

01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4
Тел.: 0 800 30 5555 

Представлені кредитні продукти забезпечуються 

нашим фінансовим партнером CRÉDIT AGRICOLE 

(АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”). 

Ліцензія Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.www.credit-agricole.ua

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ВІДДІЛУ КРЕДИТУВАННЯ 
АВТ БАВАРІЯ УКРАЇНА: ТЕЛ. (050) 444-90-80.

НА ВСІ АВТОМОБІЛІ MINI РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ  
ГАРАНТІЯ 2 РОКИ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ  ПРОБІГУ. 

Офіційний імпортер MINI – “АВТ Баварія Україна”: 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-9999

Офіційні дилерські компанії MINI в Україні:
Київ: АВТ Баварія Київ, бульвар В. Гавела, 4, тел.: +380 (44) 490-7733
Дніпро: АВТ Баварія-Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 5, тел.: +380 (56) 744-9595
Львів: Арія Моторс, вул. Городоцька, 306, тел.: +380 (32) 23-23-501
Одеса: Емералд Моторс, пр-т Небесної Сотні, 2/1, тел.: +380 (48) 740-55-55

Офіційні сервісні партнери MINI в Україні: 
Харків: Бавария Моторс, вул. Гагаріна, 39 а, тел.: (057) 727-61-00

Більше про MINI:
www.MINI.ua 

MINI.Ukraina MINI.Ukraine

Умови кредитування з диференційованою ставкою* на автомобілі 
MINI для фізичних осіб: 

*Пропозиції “Умови кредитування на автомобілі MINI для фізичних осіб” та “Умови кредитування з диференційованою ставкою на автомобілі MINI для фізичних осіб” дійсні з 10.11.2022  до 15.03.2023    
у дилерських центрах АВТ Баварія Україна. Імпортер залишає за собою право змінювати їх умови. Строк кредитування для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб - до 5 років і мінімальний аванс 
для ФОП 35%, для юридичних осіб 40%. Умови не діють на автомобілі з індивідуальною ціновою пропозицією. 
**Відсоткова ставка застосовується на перший рік кредитування за умови кредиту з диференційованою ставкою на 24-60 місяців. 
***Відсоткова ставка застосовується на перший та другий роки кредитування за умови кредиту з диференційованою ставкою на 36-60 місяців.

Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк 
– до 60 місяців, максимальна сума кредиту – до 2600000 грн., процентна ставка 
– від 0.01% до 15.99% річних. Реальна процентна ставка становить від 36.8% 
річних (розрахована виходячи із строку кредитування 60 місяців, початкового 
внеску - 30% вартості автомобіля,  процентної ставки – 15.99% річних, графіку 
погашення - ануїтет, страхування КАСКО – 6%, разової комісії за видачу кредиту 
– 2.99% від суми кредиту, вартості автомобіля – 1 000 000 грн.). Фактичне 
значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від 
індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов 
за продуктом тощо). Кредит надається у відділеннях Банку,  на всій території 
України за виключенням тимчасово окупованої території. Ліцензія НБУ №99 від 
12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Банк залишає за 
собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування 
дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555.

Умови кредитування* на автомобілі MINI для фізичних осіб:

Термін 
кредиту

Відсоткова 
ставка при 

авансі 
30-45%

Разова 
комісія

Відсоткова 
ставка при 

авансі 
45-49.99%

Разова 
комісія

1 рік 0.01% 2.99% 0.01% 2.99% 

2 роки 4.0% 2.99% 4.0% 2.99% 

3 роки 7.0% 2.99% 7.0% 2.99% 

4 роки 14.0% 0.00% 14.0% 0.00% 

5 років 14.0% 0.00% 14.0% 0.00% 

Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк 
– до 60 місяців, максимальна сума кредиту – до 2600000 грн., процентна ставка – 
від 0.01% до 14.00% річних. Реальна процентна ставка становить від 26.37% річних 
(розрахована виходячи із строку кредитування 12 місяців, початкового внеску - 30% 
вартості автомобіля,  процентної ставки – 0.01% річних, графіку погашення - ануїтет, 
страхування КАСКО – 6%, разової комісії за видачу кредиту – 2.99% від суми кредиту, 
вартості автомобіля – 1 000 000 грн.). Фактичне значення реальної річної процентної 
ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми 
кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо). Кредит надається у 
відділеннях Банку,  на всій території України за виключенням тимчасово окупованої 
території. Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному 
реєстрі банків. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про 
детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за 
телефоном: 0800305555.

Термін 
кредиту

Відсоткова 
ставка при 

авансі 
30-70%

(та більше)

Разова 
комісія

1 рік 0.01%** 2.99% 

2 роки 3.00% 2.99% 

3 роки 15.99% 2.99% 

4 роки 15.99% 2.99%

5 років 15.99% 2.99% 

Термін 
кредиту

Відсоткова 
ставка при 

авансі 
50%

(та більше)

Разова 
комісія

1 рік 0.01%** 2.99% 

2 роки 0.01%** 2.99% 

3 роки 15.99% 2.99% 

4 роки 15.99% 2.99%

5 років 15.99% 2.99% 

Відсоткова 
ставка при 

авансі 
50-70% 

(та більше)

Разова 
комісія

0.01% 1.99% 

1.0% 2.99% 

5.50% 2.99% 

14.0% 0.00% 

14.0% 0.00% 


