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Мій банк — Креді Агріколь. Це має сенс

Кредит 
готівкою
до 50 000 грн

до 20 000 грн
без довідки про доходи



З кредитом «Свобода» від CRЕDIT AGRICOLE (Креді Агріколь) Ви 
отримаєте до 50 000 гривень готівкою на будь-які потреби терміном 
до трьох років. Ці гроші можна витратити на ремонт, купівлю меблів, 
оплату навчання чи придбання побутової техніки тощо.
Умови кредиту:
• Сума кредиту від 1 000 до 50 000 гривень
• На будь-які потреби без застави до 3-х років
• Фіксована відсоткова ставка
• Отримати кредит можна готівкою або на платіжну картку 
• Рішення протягом одного дня
• Погашення заборгованості по кредиту — щомісячно рівними 
платежами (ануїтет)

• Дострокове погашення кредиту без додаткових витрат та комісій 
• Страхування життя позичальника
Приклад розрахунку суми щомісячного платежу:

Сума 
кредиту*, грн

Сума щомісячного платежу, грн
36 міс. 24 міс. 12 міс.

5 000 288 357 566
10 000 577 715 1 133
20 000 1 153 1 430 2 265
50 000 2 883 3 574 5 663

Для клієнтів, які отримують заробітну плату/пенсію на картку CREDIT AGRICOLE  або вже брали 
кредит готівкою в CREDIT AGRICOLE, сума щомісячного платежу менша.
*загальна, разом із сумою страхового платежу

Ви можете отримати кредит, якщо:
• Маєте громадянство України
• Ваш вік від 25 до 65 років
• Маєте постійне джерело доходу та стаж за основним місцем робо-
ти не менше 1-го року

Перелік документів для отримання кредиту**:
1. Паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер
2. Додатково для кредитів на суму від 20 000 грн — довідка про 
доходи за останні 6 місяців (для клієнтів, які отримують останні 
6 місяців заробітну плату на карту ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 
довідка не потрібна)

**Інші документи (за необхідністю)

 Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011

 0 800 30 5555
безкоштовно в межах України з усіх телефонів

www.credit-agricole.ua

Адреса та телефон відділення CREDIT AGRICOLE:
м. Київ, просп. Перемоги, 29, т. (044) 496-25-95, 496-25-98
поряд з метро Політехнічний Інститут вартість дзвінка згідно тарифів Вашого оператора


