Інформація щодо наявності, переліку та вартості супровідних послуг ТОВ
«Порше Мобіліті» (надалі – Компанія), кредитних посередників* та третіх
осіб, які підлягають сплаті Позичальником - фізичною особою згідно з
вимогами законодавства та/або умовами кредитного договору**
Комісія за надання (розміщення
кредиту)

Позичальник сплачує Компанії разову
комісію за надання (розміщення)
кредиту в розмірі, визначеному у
кредитному договорі. Разова комісія
сплачується Позичальником у день
укладення кредитного договору.

Договір добровільного страхування
предмета застави (КАСКО)

Розмір разової комісії розраховується
індивідуально та складає 2,5 % від
суми кредиту.
Відповідно до умов кредитного
договору Позичальник зобов’язується
забезпечувати страхування майна,
яким забезпечено виконання
зобов’язань Позичальника за
кредитним договором, протягом
усього терміну дії кредитного
договору в страховій компанії, яка
авторизована Компанією.
Вартість страхування майна
визначається відповідним договором
страхування, що укладається між
Позичальником та страховою
компанією Умови страхування
можуть змінюватися відповідно до
умов договору страхування та
страхової компанії, яку Позичальник
обере зі списку авторизованих.
Компанія
пропонує
додаткове
кредитування
з
цільовим
призначенням на сплату страхових
платежів щодо заставного майна за
кредитним
договором.
Сума
додаткового кредиту дорівнює сумі
страхових платежів, які має сплатити
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Позичальник відповідно до договору
страхування за весь час, що
залишається
до
припинення
Кредитного договору.
Розмір
страхового
платежу
визначається
індивідуально
страховою компанією, яку обере
Позичальник зі списку авторизованих
в залежності від тарифів такої
страхової компанії та умов страхового
договору.

Реєстрація транспортного засобу у
Сервісних центрах МВС

Вказані складові щодо реєстрації
транспортного засобу у Сервісних
центрах МВС встановлюються,
регулюються та можуть бути змінені
уповноваженими державними
органами та/або підприємствами.
Рекомендовано перевіряти чинні
тарифи в офіційних джерелах перед їх
сплатою. Останні діючі тарифи
наведено нижче.
1. Реєстраційний платіж:
Вартість послуги складає 630,00 грн.
Розмір реєстраційного платежу
затверджується Постановою КМУ №
795 від 04.06.2007 року, іншим
застосовним нормативним актом
(включено видача свідоцтва про
реєстрацію ТЗ (техпаспорту),
державних номерних знаків та огляд
ТЗ експертом СЦ МВС).
2. Оплата збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування:

Internal

3 % – якщо об’єкт оподаткування не
перевищує 165 розмірів прожиткового
мінімуму встановленого законом на 1
січня звітного року;
4 % – якщо об’єкт оподаткування
перевищує 165, але не перевищує 290
розмірів прожиткового мінімуму
встановленого законом на 1 січня
звітного року;
5 % - якщо об’єкт оподаткування
перевищує 290 розмірів прожиткового
мінімуму встановленого законом на 1
січня звітного року.
3. Оплата експертного дослідження
транспортного засобу:
Вартість послуги складає 196,00 грн у
відповідності до Наказу МВС № 28
від 26.01.2016 року «Про організацію
взаємодії підрозділів Експертної
служби МВС із територіальними
органами з надання сервісних послуг
МВС».
Транспортний податок, який
визначається та сплачується у
випадках та в порядку, визначених пп.
267.2.1 п. 267.2. ст. 267 Податкового
кодексу України.

Податкові платежі

Об’єктом оподаткування є легкові
автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років
(включно) та середньоринкова
вартість яких становить понад 375
розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року.
Така вартість визначається
центральним органом виконавчої
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влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику
економічного, соціального розвитку і
торгівлі, за методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України, станом
на 1 січня податкового (звітного) року
виходячи з марки, моделі, року
випуску, об’єму циліндрів двигуна,
типу пального.
Розрахувати середньоринкову
вартість автомобіля та переглянути
перелік легкових автомобілів, які
підлягають оподаткуванню
транспортним податком у
відповідному звітному році можливо
за посиланням на сайті Міністерства
економіки України.
Ставка податку встановлюється з
розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування.
Обчислення суми податку з
об’єкта/об’єктів оподаткування
фізичних осіб здійснюється
контролюючим органом за місцем
реєстрації платника податку.
* Послуги кредитних посередників не передбачені умовами кредитного
договору
** Витрати на зазначені вище послуги можуть змінюватися протягом строку дії
кредитного договору
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