
Авто в лізинг для
фізичних осіб

 

 Отримайте рішення 
за 2 хвилини!** 

Умови фінансування

 

 

 

 

 

 

 
 

Стандартні умови
 Авансовий платіж – від 10%. 

 Строк – від 1 до 7 років. 

 Ставка – фіксована на весь період (у гривні). 

 Ануїтетна форма погашення. 

 Сума угоди – від 100 000 до 800 000 грн. 

 Угода оформлюється у формі фінансового лізингу. 

 Рішення ухвалюється за 2 хвилини**. 
 Дострокове погашення угоди – без штрафних санкцій. 

 

Авансовий
платіж

від вартості
автомобіля

12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 72 міс. 84 міс.

10% 1,5% 6,2% 8,1% 9,2% 9,9% 10,5% 10,9%

20% 0,01%* 4,6% 6,7% 7,9% 8,7% 9,4% 9,9%

30% 0,01%* 2,5% 4,8% 6,2% 7,2% 7,9% 8,5%

40% 0,01%* 0,01%* 2,4% 3,9% 5% 5,9% 6,6%

50% 0,01%* 0,01%* 0,01%* 0,6% 1,9% 2,9% 3,7%

60% 0,01%* 0,01%* 0,01%* 0,01%* 0,01%* 0,01%* 0,01%*

Страховий тариф КАСКО – 6,99% (безпроцентна розстрочка на весь строк угоди)

Разова комісія – 1,5% від суми угоди фінансового лізингу

від
0,01%*

3700
(безкоштовно з мобільного)

Спеціальні умови фінансування для клієнтів ПриватБанку 
на автомобілі Mitsubishi L200:

Отримайте 
більше інформації: 
pb.ua/mitsubishi-v-kredit

https://pb.ua/mitsubishi-v-kredit


Умови фінансування

 Авансовий лізинговий платіж (сума початкових витрат для оформлення угоди) включає:
 частину вартості предмета лізингу;

 пенсійний збір – 3–5% від вартості автомобіля без ПДВ; 

 відшкодування витрат на реєстрацію автомобіля; 

 вартість оформлення ОСЦПВ; 

 перший платіж за договором страхування КАСКО; 

 витрати на пристрій GPS; 

 внесення в ДРОРМ. 

Погашення лізингових платежів та процентів 
 Щомісяця сума угоди погашається рівними частинами. 

 Проценти нараховуються на залишок заборгованості.

 Внесення платежів – через канали ПриватБанку: 
Приват24, термінали самообслуговування, каси у відділеннях. 

Додаткові витрати 
 Нотаріальні послуги – відповідно до тарифів нотаріусів у вашому регіоні. 

 Державне мито – 1% від суми угоди. 

Вимоги до клієнта та перелік необхідних документів 
 Фізична особа – резидент віком від 22 до 60 років. 

 Перелік документів для ухвалення рішення щодо надання послуги залежить від того, 
чи обслуговується клієнт у ПриватБанку. 

3700
(безкоштовно з мобільного)

Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. Запис № 92 від 19 березня 1992 р. в Державному 
реєстрі банків. Послуга фінансового лізингу надається ПриватБанком на всій території 
України, окрім тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової 
операції під керівництвом Об’єднаних сил. 
Спеціальні умови на фінансування автомобілів діють до 31.12.2020 включно (з можливою 
пролонгацією). 

Реальна річна процентна ставка з урахуванням платежів за додаткові та супутні послуги 
третіх осіб (нотаріус, страхування, реєстрація авто тощо) становить від 29,93 до 37,36% 
річних. Реальна річна процентна ставка залежить від вибраних споживачем умов креди-
тування.
* Ви можете придбати новий автомобіль ТМ Mitsubishi L200 у лізинг зі ставкою 0,01% на 
таких умовах: максимальний строк кредиту – 84 місяці; мінімальний розмір першого 
внеску – 60% вартості автомобіля; максимальна сума угоди – 800 000 грн; разова 
комісія – 1,5% від суми угоди фінансового лізингу. 
** Попереднє рішення щодо фінансування ухвалюється за 2 хвилини.
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