
УМОВИ ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ «MITSUBISHI LEASING»

Об’єкт лізингу Автомобілі ТМ «Mitsubishi» 
(моделі ASX, Eclipse Cross, Outlander, Pajero Sport)

Клієнт (Лізингодержувач) Фізичні особи /Юридичні особи /ФОП

Авансовий внесок 20% 30% 40% 50% 60%

Строк лізингу Річна процентна ставка (винагорода АТ «КРЕДОБАНК» за отримання та використання  
Лізингодержувачем Об’єкта лізингу)*

12 міс. 2,99% 2,99% 0,01% 0,01% 0,01%

24 міс. 6,99% 5,99% 4,99% 0,01% 0,01%

36 міс. 8,99% 7,99% 6,99% 5,99% 0,01%

48 міс. 10,99% 9,99% 8,99% 7,99% 6,99%

60 міс. 11,99% 10,99% 9,99% 8,99% 7,99%

72 міс. 11,99% 10,99% 9,99% 8,99% 7,99%

84 міс. 11,99% 10,99% 9,99% 8,99% 7,99%

*змінювана з 37-го місяця фінансування — встановлюється в розмірі 5,9% річних +3М UIRD

Щомісячна комісія % від остато́чної вартості Об’єкта лізингу 

12 міс. від 0,57% до 2%

24 міс. від 0,62% до 2%

36, 48, 60 ,72, 84 міс від 0,57% до 2%

Адміністративна комісія Від 0% до 15% одноразово від остато́чної вартості Об’єкта лізингу

Додаткові комісії Банку відсутні

Схема погашення Класика/ануїтет

Вид лізингу – фінансовий;
Допускається дострокове погашення через 12 місяців дії Договору фінансового лізингу.
Можливий строк лізингу (міс.): 12,24,36,48,60,72,84 місяці.
Банк за власний рахунок здійснює:
1. Реєстрацію ТЗ в державних органах:
* оплачує державні податки і збори при реєстрації ТЗ;
* оплачує реєстраційні номери і техпаспорт;
2. Страхування ТЗ:
*  страхування КАСКО на весь термін: 

франшиза при ДТП - до 0,5 %, франшиза при угоні і повному зруйнуванні — до 5%;
* страхування ОСЦПВ на весь термін лізингу.
Ви можете отримати автомобіль в лізинг на наступних умовах: максимальний строк – 84 місяці, максимальна сума: для Фізичних осіб — 
3 млн. грн., для ФОП і юридичних осіб – 8 млн. грн., процентна ставка — від 0,01% річних (за методом “факт/360” (фактична кількість днів у 
місяці, але умовно в році 360 (триста шістдесят) днів)), Адміністративна комісія – від 0% від остато́чної вартості Об’єкта лізингу, Щомісячна 
комісія — від 0,57% від остато́чної вартості Об’єкта лізингу щомісячно, ануїтетна або класична схема сплати лізингових платежів.
Про детальні умови фінансування Ви можете дізнатися за телефоном 0-800-500-850. Фінансову послугу надає АТ «КРЕДОБАНК»: Ліцензія НБУ 
№ 43 від 11.10.2011 року, запис №96 від 31 березня 1992 року в Державному реєстрі банків. Лізинг надається у відділеннях Банку на всій 
території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення ООС. Банк залишає за собою право змінювати 
умови лізингу


