JAGUAR FINANCE
0,01%* НА 2 РОКИ

Вибір правильного автомобіля завжди пов’язаний з вибором прийнятних фінансових умов.
Jaguar готовий надати умови на придбання вашого автомобіля, з якими ваше життя стане
комфортнішим.
Програма JAGUAR FINANCE - можливість швидко, зручно і на вигідних умовах отримати в своє
розпорядження легендарну розкіш і комфорт від Jaguar.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
НА АВТОМОБІЛІ JAGUAR В РАМКАХ ПРОГРАМИ «JAGUAR FINANCE»
ПЕРЕДПЛАТА
ЗА АВТОМОБІЛЬ
У ВІДСОТКАХ**

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ, ВІДСОТКОВА СТАВКА У ГРИВНІ
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Разова комісія за здійснення операції по видачі
кредиту – 2.99% від суми позики

Разова комісія за здійснення операції
по видачі кредиту – 0% від суми позики

* Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяців, максимальна сума – 2600000 гривень,
процентна ставка – 0.01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2.99 %, комісія за відкриття поточного
рахунку – 80 гривень, комісія за внесення обтяження в ДРОРМ – 100 гривень, комісія за отримання витягів з державних реєстрів – 199
гривень (за 1 особу). Реальна процентна ставка становить 2.96 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України
за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови
кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555.
** Для клієнтів, які є ФОП, мінімальний перший внесок збільшується на 5% від вартості автомобіля.

JAGUAR.UA

ЧОМУ JAGUAR FINANCE?
ВИГІДНО

ЗРУЧНО

- Привабливі відсоткові ставки.

- Прозора схема обслуговування
кредиту.

-Щ
 омісячні платежі мінімізовані в порівнянні
зі стандартними кредитними програмами і
дозволяють не знижувати звичний рівень
вашого життя.

- Вигідний і швидкий обмін автомобіля
на новий.

МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ:
- щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
- щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок
заборгованості за кредитом.

ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ:
- можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
- повне КАСКО;
- страхування цивільної відповідальності;

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
- внесення запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна — одноразово 100 гривень;
- отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 199 гривень за одну особу;
- надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна – 100 гривень (на дату видачі);
- страхування КАСКО у партнера програми;
- страхування Цивільної відповідальності у партнера програми;
- нотаріальне посвідчення договору застави – відповідно до тарифів нотаріусу у вашому регіоні;
- відкриття поточного рахунку – 80 гривень.
Перелік необхідних документів для отримання кредиту ви можете отримати у офіційних дилерів JAGUAR в Україні та у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

СТРА ХУВАННЯ
ВІД СК «PZU»*
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СТРА ХУВАННЯ
ВІД «А Х А СТРА ХУВАННЯ»*
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К АСКО ВІД СК «PZU»:
-

Пошкодження;
Знищення;
Втрати внаслідок ДТП;
Незаконного заволодіння;
Пожежі, вибуху, стихійного лиха;
Протиправних дій третіх осіб;

- Зовнішнього впливу сторонніх предметів.

Ексклюзивні умови та додатковий сервіс:
- Карта PZU КАСКО Assistance. Допомога 24/7:
(Підмінне авто; послуга таксі; послуга евакуатор при поломці; послуга
запуск двигуна; послуга заміна колеса; послуга доставка палива)
- Дистанційне врегулювання збитку без візиту в офіс PZU (на СТО
приймають заяву про збиток та здійснюють огляд авто);
- Програма страхування поширюється на всіх осіб, допущених до
керування автомобілем на законних підставах;
- Ремонт на СТО офіційного дилера Jaguar Land Rover;
- ДМС при ДТП – відшкодування медичних витрат в разі травмування
при ДТП до 60 000 гривень;
- Стан вашої справи онлайн – зручний контроль виплати на сайті PZU;
- Щодо кількості страхових випадків – без обмежень;
- Система лояльності.
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К АСКО «ВСЕ ВК ЛЮЧЕНО»*
ПОКРИТТЯ «ALL RISKS»:
- Викрадення;
- Збитки внаслідок ДТП;
- Збитки внаслідок протиправних дій
третіх осіб;
- Збитки внаслідок стихійного лиха;
- Збитки внаслідок інших подій.

Переваги:
- Без обмежень щодо кількості страхових випадків;
- Програма поширюється на всіх осіб, допущених до
керування автомобілем на законних підставах;
- Ремонт на офіційній СТО;
- Ремонт із використанням оригінальних запчастин;
- Ризик «Викрадення» покривається у разі
викрадення автомобіля з будь-якого місця та в
будь-який час;
- Врегулювання без візиту до офісу страхової
компанії;
- Оновлення програмного забезпечення модулів
автомобіля;
- Прозора історія обслуговування.

Деталі дізнавайтесь за телефоном контакт-центру СК «PZU» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, тел: (044) 238 62 38, 581 04 00, факс: (044) 581 04 55, ліцензія Держфінпослуг серія АВ №500102 від 15.12.2009 р.
Деталі дізнавайтесь за телефоном контакт-центру СК «АХА Страхування» 0 800 30 272 3 (безкоштовно в межах України) або з мобільного 272 (загальна вартість дзвінка 2,15 гривень з урахуванням ПДВ і збору до
Пенсійного фонду незалежно від тривалості дзвінка) Страховий партнер АТ «СК «АХА Страхування», ліцензія Держфінпослуг серія АВ № 483293 від 17.09.2009 р

*

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд». Код ЄДРПОУ 20054535. Деталі у офіційних дилерів Jaguar в Україні. Ягуар, мистецтво продуктивності, ПЗЮ,
віннер фінанс, всі ризики

JAGUAR.UA

