
Берете кредит на авто?  
На що звернути увагу?

Кредит на автомобіль – один із видів цільових кредитів. Тобто гроші вам дають на конкретну      
покупку – автомобіль. Основна особливість: поки ви не погасите кредит, автомобіль буде знаходитися у 
заставі банку. Інакше кажучи, ви не зможете його продати без дозволу фінустанови. Перш ніж купувати 
авто у кредит, ви повинні оцінити свої фінансові можливості та зіставити свої витрати з доходами упродовж 
усього терміну кредиту.

Вивчіть пропозиції банків

 ■ Усі банки повинні публікувати паспорт кредиту та основні умови (істотні 
характеристики) автокредиту у єдиному вигляді з однаковою структурою; 

 ■ До основних умов кредиту належать: сума, строк, реальна процентна ставка, тип 
ставки, розмір першого внеску тощо. 

Перевірте розмір першого внеску

 ■ Умовою автокредиту може бути перший внесок (аванс), який ви сплачуєте 
самостійно. Наприклад, 10% від вартості авто ви платите з власних коштів,                            
а 90% – надає вам банк у кредит; 

 ■ Розрахуйте свої фінансові можливості. Від розміру авансу залежатиме тривалість 
повернення вами кредиту.

Дізнайтеся повну вартість кредиту

 ■ При визначенні вартості кредиту враховуйте не лише відсоткову ставку, а й інші 
додаткові платежі; 

 ■ Насамперед йдеться про оплату послуг страховика (КАСКО та страхування 
цивільної відповідальності), державного реєстратора та нотаріуса. Також банки 
іноді беруть комісію за надання кредиту;

 ■ Уважно читайте всі умови кредитного договору, зокрема рядки дрібним шрифтом. 

З’ясуйте тип відсоткової ставки

 ■ Ставка за кредитом може бути фіксована або змінювана; 
 ■ Якщо ставка змінювана, то у паспорті кредиту має бути описаний порядок зміни 

      та вказаний індекс, який застосовується для розрахунку. 

З’ясуйте графік сплати відсотків та умови повернення кредиту

Також паспорт кредиту має містити:
 ■ графік сплати тіла кредиту та відсотків;
 ■ схему погашення (диференційована чи ануїтетна);
 ■ спосіб повернення;
 ■ інформацію про дострокове погашення кредиту.

Ознайомтеся із можливими наслідками несвоєчасної сплати кредиту

 ■ Обов’язково зверніть увагу на наслідки несвоєчасного виконання вами зобов’язань 
за кредитом;

 ■ Банк має вказувати розмір неустойки (штраф, пеня) та порядок ї ї сплати;
 ■ Також банк має повідомляти про інші можливі заходи у разі, якщо ви припините 

виконувати кредитний договір (стягнення застави, внесення інформації про 
боржника до Кредитного реєстру НБУ, формування 

      негативної кредитної історії). 
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