
Спеціальні умови кредитування
для юридичних осіб за програмою Nissan Financial Services* з 21.12.2021 р. 

для моделей LEAF, JUKE, QASHQAI та X-TRAIL

* Ви можете отримати кредит за програмою Nissan Financial Services для придбання автомобіля Nissan 
на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 60 місяців, перший внесок – від 20% від вартості авто, 
процентна ставка – від 0,01% річних, одноразова комісія банку за видачу кредиту – 1,9% від суми кредиту. 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. 
Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі 
банків. Замовником реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Пропозиція діє з 21.12.2021 р. до 28.02.2022 р.

Перший
внесок

Процентні ставки, річних у гривні
Одно-

разова
комісія
банку

Строк кредитування, роки

1 2 3 4 5

Від 50% 0,01% 0,01% 0,01% 3,99% 3,99%

1,9%
Від 40% 0,01% 0,01% 3,99% 4,99% 4,99%

Від 30% 0,01% 3,99% 4,99% 5,99% 5,99%

Від 20% 0,01% 3,99% 5,99% 6,99% 6,99%



ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на поточний рахунок автосалону.

МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ФІНАНСУВАННЯ – 5 років.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.

КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку     
за фактичним місцезнаходженням бізнесу клієнта.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії.

ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:
• Юридичні особи зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 місяців.*
• Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність.
• Відкриття поточного рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

* Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Nissan.

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:
• Звернутись в один з автосалонів, визначитись з моделлю автомобілю та параметрами кредиту
 (сума, авансовий внесок, строк кредиту);
• У менеджера автосалону Ви можете отримати перелік документів для погодження кредиту.
 Для попереднього рішення достатньо надати Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові 

результати (форма №2, 2-м) за останній звітний рік та за останній звітний квартал (у разі щоквартального 
подання звіту). У разі недостатності наведених фінансових звітів для прийняття рішення за кредитом,  
Банк може запитувати більш детальну інформацію щодо фінансової діяльності позичальника;

• Після попереднього підтвердження з Банку про можливість співробітництва необхідно надати в Банк  
повний пакет документів для отримання кредиту; 

• У разі прийняття Банком позитивного рішення Ви отримаєте гарантійний лист, після чого необхідно буде 
внести перший внесок за автомобіль, відкрити поточний рахунок в Банку та оформити необхідні  
договори для отримання кредиту; 

• Банк перераховує кредитні кошти в автосалон — тепер Ви щасливий власник автомобілю. 


