Умови Спеціальної пропозиції
Офіційні умови спеціальної пропозиції на придбання авто в кредит для приватних осіб.
1.Ініціатор.
1.1. Ініціатором спеціальної пропозиції є ПАТ «Універсал Банк», місцезнаходження: м. Київ, вул.
Автозаводська, 54/19, (надалі – «Ініціатор»).
2. Основні положення.
2.1. Спеціальна пропозиція діє у період з 14.09.2013 по 30.09.2013 р. включно (далі – «Період
Спеціальної пропозиції»).
3. Місця проведення Спеціальної пропозиції – м. Київ та Київська область
4. Умови та порядок використання Спеціальної пропозиції.
Умовами Спеціальної пропозиції можуть скористатись приватні особи, що придбають легкові
транспортні засоби в авторизованій дилерській мережі ПАТ «Українська автомобільна
корпорація» та нададуть флаєр з умовами спеціальної пропозиції у відділення ПАТ «Універсал
Банк» (далі за текстом – «Учасник Спеціальної пропозиції/Учасники Спеціальної пропозиції»)
протягом періоду дії Спеціальної пропозиції:
4.1. Отримають ліфлет з даною спеціальною пропозицією у рамках проведення Столичного
Автошоу у період з 14.09 по 15.09.2013 або в автосалонах дилерської мережі ПАТ «Українська
автомобільна корпорація» протягом періоду 14.09.2013 - 30.09.2013р.
4.2. Нададуть пакет документів, необхідний для отримання кредиту на придбання автомобіля
для приватних осіб.
4.3. У разі позитивного рішення Банку щодо надання кредиту на придбання авто для приватних
осіб:


Перші два платежі за кредитом складаються лише з відсотків за користування кредитом у
розмірі 0,01% річних у грн., а основна сума кредиту підлягає погашенню згідно з умовами
кредитного договору, починаючи з третього щомісячного платежу за графіком
щомісячних платежів , що є невід’ємною частиною кредитного договору.

4.4. Кредити на придбання авто для приватних осіб надаються згідно з умовами та вимогами
банку.
Основні умови щодо кредиту на авто, що беруть участь у Спеціальній пропозиції, викладено на
сайті банку http://www.universalbank.com.ua/ukrauto.html
Детальнішу інформацію можна отримати у будь-якому відділенні банку або за телефоном
центру клієнтської підтримки 0 800 300 200 (цілодобово, безкоштовно з усіх телефонів по
території України).
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4.5. Умовами спеціальної пропозиції можуть скористатись усі приватні особи, що придбають
легкові транспортні засоби в авторизованій дилерській мережі ПАТ «Українська автомобільна
корпорація», нададуть флаєр з умовами спеціальної пропозиції у відділення ПАТ «Універсал
Банк» та отримають позитивне рішення банку щодо надання кредитних коштів.
5. Інші умови
5.1. Усі клієнти, хто скористається умовами Спеціальної пропозиції, автоматично надають свою
згоду на використання Ініціатором своїх персональних даних згідно Закону України «Про захист
персональних даних».
5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-які
спірні питання та/або питання, не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалює
Ініціатор Спеціальної пропозиції. Рішення Ініціатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
5.3. Факт користування умовами цієї Спеціальній пропозиції означає ознайомлення і повну згоду
всіх учасників з цими Умовами Спеціальній пропозиції.
5.4. Ці Умови набувають
http://www.universalbank.com.ua.
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Інформація станом на 13.09.13. Банк залишає за собою право змінювати умови.
ПАТ «Універсал Банк». Депозити, кредити та інші види банківських послуг. Ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011 року.
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