
УМОВИ ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ BMW В КРЕДИТ*:

- Термін кредитування: до 3 років
- Відсоткова ставка: від 0,01% річних
- Валюта кредитування: гривня
- Аванс: від 30% вартості мотоцикла

ТЕРМІН 
КРЕДИТУ

ВІДСОТКОВА СТАВКА ПРИ АВАНСІ ОДНОРАЗОВА
КОМІСІЯ30%-45% 50-70% 

1 рік 4,5 1,99
2.99%2 роки 11,0 10,0 / 0,01**

3 роки 14,0 13,0

• Мотоцикл  повинен бути застрахований 
у страховій компанії-партнері: ПАТ СК 
«Українська страхова група»;

• Страхування від 5,49%;

• Страхування життя – 0,32%;

* Умови не  діють на мотоцикли  з індивідуальною ціновою пропозицією. Дана пропозиція дійсна з 01.06.2019 до 
31.08.2019 в дилерських центрах АВТ Баварія Україна. Імпортер залишає  за собою  право змінювати  умови цієї пропозиції.
**Для моделей BMW G 310 R та BMW G 310 GS при передоплаті від 50% та терміні кредитування на 2 роки відсоткова 
ставка становить 0,01%, для решти моделей выдсоткова ставка становить 10%.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ:

• Специфікація на обраний мотоцикл;
• Паспорт та ІПН клієнта, а також дружини/чоловіка, якщо клієнт одружена/ий;
• Довідка з місця роботи із зазначенням посади та фактично отриманого доходу протягом 6-ти останніх місяців;
• Свідоцтво про одруження/розлучення (у разі наявності);
• Документи, що підтверджують інші додаткові доходи (у разі наявності);
• Інші документи на вимогу Банку.
• Для приватних підприємців замість довідки з місця роботи надаються: реєстраційні документи, звіт про доходи за останні 4 квартали, довідка про рух 
грошових коштів на поточному рахунку за останній рік, у випадку наявності кредитів – довідка з банку про стан кредитів, інші документи на вимогу Банку.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до 
Вашого офіційного дилера BMW. Ми будемо раді надати 
Вам необхідну інформацію та розробити індивідуальні 
пропозиції саме для Вас.

На мотоцикли BMW розповсюджується гарантія 
5 років, починаючи від дати передачі мотоцикла, або 
499 999 км в залежності від того, що настане раніше.

    MAKE 
           LIFE A 
         RIDE.

Відділ фінансового сервісу “АВТ Баварія Київ”: (050) 444-95-12, (050) 444-53-99.

Представлені кредитні продукти BMW Financial Services забезпечуються нашим 
фінансовим партнером CRÉDIT AGRICOLE (АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”). 
Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

www.credit-agricole.ua

CRÉDIT AGRICOLE 
(АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”)

01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4
Тел.: 0 800 30 5555 

Ви можете отримати «мото в кредит» на наступних умовах: максимальний строк – 12 місяців, 
максимальна сума – 2600000 грн., процентна ставка – 1.99 % річних (база нарахування 365 днів у 
році), комісія за видачу кредиту – 2.99 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за 
внесення обтяження в ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з державних реєстрів – 199 
грн. (за 1 особу). Реальна процентна ставка становить 5.70 % 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.

Офіційний імпортер BMW – “АВТ Баварія Україна”: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-9999

Офіційні дилерські компанії BMW в Україні:
Київ: “АВТ Баварія Київ”, бульвар В. Гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33  Вінниця: “Баварія Центр”, вул. Лебединського, 19-А, тел.: (0432) 555-995  
Дніпро: “АВТ Баварія-Дніпропетровськ”, вул. Панікахи, 5, тел.: (056) 744-95-95  Запоріжжя: “АФЦ Баварія”, пр-т Металургів, 34, тел.: (061) 284-93-24  
Львів: “Арія Моторс”, вул. Городоцька 306, тел.:  (032) 23-23-528  Одеса: “Емералд Моторс”, пр-т Небесної Сотні, 2/1, тел.: (048) 715-45-45  
Харків: “Бавария Моторс”, вул. Латишева, 4, тел.: (057) 727-61-00  Херсон: “Центр Херсон”, Миколаївське шосе, 54, тел.: (0552) 416-000  

Детальніше:
www.bmw-motorrad.kyiv.ua

BMW Motorrad  
Kyiv

BMW Motorrad

BMW FINANCIAL SERVICES. КРЕДИТНА 
              ПРОГРАМА “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”.


