
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» 

 
 

Додаток №5 

до рішення кредитного комітету 

з роздрібного бізнесу від 26.08.2022 

 

Окремі умови кредитування «Subaru Finance 1»  

по Банківському продукту «Автокредит»  

 

№ 
Назва умови 

кредитування 
Зміст умови кредитування 

1.  
Група Транспортних 

засобів 

Нові Транспортні засоби Subaru Outback, масою не більше 3500 кг (7700 фунтів) та кількістю сидячих 
місць не більше 9 з місцем водія включно, (в т.ч. електромобілі) 

2.  Валюта кредитування Гривня 

3.  

Мінімальний початковий 

внесок Позичальника 

(від вартості Транспортного 
засобу, що придбавається) 

30%  

4.  
Максимальний строк 

користування кредитом 
84 місяці  

5.  

Процентна ставка, річних 

в розрізі початкового 

внеску та строку кредиту 

Строк користування 

кредитом, місяців 

Розмір початкового внеску позичальника, у % від вартості Транспортного 
засобу 

від 30% 
 до 39.9% 

від 40% 
 до 49.9% 

від 50% 
 до 59.9% 

від 60%     до 
69.9% 

від 70%      
до 99.9% 

від 1 до 12 місяців 6,99% 5,99% 0,01% 0,01% 0,01% 

від 13 до 24 місяців 7,99% 6,99% 4,99% 0,01% 0,01% 

від 25 до 36 місяців 8,99% 7,99% 5,99% 3,99% 0,01% 

від 37 до 60 місяців 10,99% 9,99% 7,99% 5,99% 3,99% 

від 61 до 84 місяців 11,99% 10,99% 9,99% 8,99% 7,99% 

6.  
Комісійні винагороди 

Банку 

1,5 % від суми кредиту для кредитів строком від 1 до 36 міс. 
0,0 % від суми кредиту для кредитів строком від 37 до 84 міс. 

7.  Погашення кредиту Щомісячно рівними частинами або ануїтетними платежами 

8.  

Нарахування та сплата 

процентів з користування 

кредитом 

Проценти нараховуються на фактичну заборгованість за кредитом та сплачуються щомісячно 

9.  Страхування 

Обов’язкове страхування Транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» в акредитованій 
банком страховій компанії, орієнтовний  страховий тариф КАСКО  6,50 % від страхової суми для 
кредитів строком від 1 до 84 міс. 

10. 
Додаткові умови 

кредитування 

Транспортний  засіб не може використовуватись як таксі та/або для іншого перевезення пасажирів та/або 
вантажів з метою отримання прибутку. 
Витрати на доукомплектування Транспортного засобу (тонування, додаткова шумоізоляція, 
встановлення ГБО тощо) кредитуванню не підлягають. 

11. 
Строк/термін дії окремих 

умов кредитування 
До 01.01.2023 року включно 

  

  

 

 

 

 

 


