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Кредитна лінія АГРО
Переваги:
можливість постійної вибірки коштів;
основне джерело поточного фінансування малих та середніх агропідприємств;
обсяг кредитування залежить від фактичної потреби клієнта в поповненні обігових коштів,
визначеної обсягами та специфікою бізнесу;
можливість та відтермінування при погашенні основної суми боргу.

Ціль кредиту

Фінансування та рефінансування витрат, пов’язаних з веденням господарської діяльності

Сума кредиту

до 75% від розміру вартості сільськогосподарського циклу, але не більше 15 млн. грн.

Термін кредиту

до 18 місяців

Валюта кредиту

UAH, USD, EUR, PLN

Погашення кредиту

Згідно встановленого графіку погашення – класичний, індивідуальний.
Можливість відтермінування погашення основної суми боргу до 12 місяців.

Забезпечення кредиту

Ліквідне рухоме та нерухоме майно
Від 19,5% в UAH
від 6,75% в USD
від 5,00% в EUR
Від 6,50% в PLN
Від UIRD 3M* + 5,00% в UAH
від LIBOR 3M + 6,50% в USD
від EURIBOR 3M + 5,25% В EUR

Відсоткова ставка (стала)

Відсоткова ставка (змінна)

Одноразова комісія за розгляд
та видачу кредиту

1,00-1,50%

Щомісячна комісія за
управління кредитом

0,1%-0,15%
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*UIRD 3M - ставка "Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб" за 3-х місячними депозитами

Авалювання векселів АГРО
Переваги:
вартість користування банківською послугою авалювання векселя для клієнта є нижчою, ніж
проценти по кредиту
розрахунки векселями дають можливість платникові за векселем отримати відстрочку
платежу за поставлені товари;
аваль банку дає отримувачу платежу за векселем гарантію сплати по даному векселю у
визначений строк;
можливість для клієнта провести розрахунки за товар, не вилучаючи власні кошти з обороту.

Ціль

Купівля засобів захисту, насіння та інших товарів для с/г виробництва з розрахунком авальованим
векселем

Сума ліміту авалювання
векселів

до 20% від розміру вартості сільськогосподарського циклу

Термін дії ліміту авалювання

до 12 місяців

Валюта

UAH

Погашення

Оплата за векселем здійснюється до строку зазначеного на окремому векселі

Забезпечення кредиту
Комісія за взяття зобов'язань
щодо вчинення авалю

Ліквідне рухоме та нерухоме майно

Комісія за авалювання
окремого векселя
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0,25-0,50% від суми векселя або суми максимального ліміту
3,00-4,00%

Агро-техніка МСБ
Переваги:
мінімальна участь власними коштами Клієнта;
спрощені вимоги щодо покриття кредиту забезпеченням.
можливість встановлення індивідуального графіка погодження, що враховує сезонність
сільського господарства

Ціль кредиту

Придбання нової та вживаної с/г техніки

Сума кредиту
Термін кредиту
Валюта кредиту

без обмежень
до 5 років
UAH, USD, EUR, PLN

Участь власними коштами

від 30%-35% (від 10% при умові надання додаткового забезпечення)

Погашення кредиту

Забезпечення кредиту
Відсоткова ставка (стала)

Відсоткова ставка (змінна)

Згідно встановленого графіку погашення – класичний, індивідуальний (2 схеми погашення):
1) Відтермінування до 6 місяців в перший рік кредитування, можливість «канікул» на 2 місяці по сплаті
капіталу в другому і наступних роках кредитування.
Можливість зменшення платежів на 66,7% від середньомісячного платежу в сезонні місяці.
2) Можливість відтермінування до 8 місяців щорічно відповідно до сезонності
Об’єкт кредитування або ліквідне рухоме та нерухоме майно
від 20,25% в UAH
від 6,75% в USD
від 5,00% в EUR
від 6,50% в PLN
від UIRD 3M* + 5,00% в UAH
від LIBOR 3M + 6,50% в USD
від EURIBOR 3M + 5,25% В EUR

Одноразова комісія за видачу
1,00-1,50%
кредиту
*UIRD 3M - ставка "Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб" за 3-х місячними депозитами
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Агро-інвестиція МСБ

Переваги:
забезпеченням за кредитом виступає об’єкт кредитування;
власний внесок – від 30%
можливість отримати відтермінування по сплаті основної суми боргу до 6-ти місяців;
можливість отримати «канікули» по сплаті основної суми боргу один раз на рік
протягом 2-х місяців.

Ціль кредиту

Придбання/Модернізація/Реконструкція/Перебудова основних засобів (земельних ділянок, будинків,
споруд , незавершеного будівництва тощо)

Сума кредиту
Термін кредиту
Валюта кредиту

без обмежень
до 7 років
UAH, USD, EUR, PLN

Участь власними коштами

від 30%-35%

Погашення кредиту

Забезпечення кредиту
Відсоткова ставка (стала)

Відсоткова ставка (змінна)

Згідно встановленого графіку погашення – класичний, індивідуальний (2 схеми погашення):
1) Відтермінування до 6 місяців в перший рік кредитування, можливість «канікул» на 2 місяці по сплаті
капіталу в другому і наступних роках кредитування.
Можливість зменшення платежів на 66,7% від середньомісячного платежу в сезонні місяці.
2) Можливість відтермінування до 8 місяців щорічно відповідно до сезонності
Об’єкт кредитування або ліквідне рухоме та нерухоме майно
від 20,25% в UAH
від 6,75% в USD
від 5,00% в EUR
від 6,50% в PLN
Від UIRD 3M* + 5,00% в UAH
від LIBOR 3M + 6,50% в USD
від EURIBOR 3M + 5,25% В EUR

Одноразова комісія за видачу
1,00-1,50%
кредиту
*UIRD 3M - ставка "Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб" за 3-х місячними депозитами
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Ми поряд
Головний банк
м. Львів, вул. Сахарова 78А,
Україна, 79026
тел. 0 800 500 8 500
web: www.kredobank.com.ua

Відділення у м. Кропивницький
пров. Центральний 1 «а»
тел. 050-417-87-21
Тел. 067-520-16-33
Директор відділення – Олена Юріївна
Банар-Янатій
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Дякуємо за увагу
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