КРЕДИТУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ

контакт-центр: 0 800 309 000
(дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)
94,94% акцій УКРГАЗБАНКУ належать державі

виділена лінія для клієнтів малого
та середнього бізнесу: 044 494 09 70
(згідно тарифів вашого оператора зв'язку)

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
Основні параметри:
Цільове спрямування
коштів

фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності
(поповнення обігових коштів)

Валюта кредиту

Гривня, долар США, євро.

Термін кредитування

до 12 місяців (до 18 місяців – для сезонних бізнесів)

Процентна ставка

гривня - від 21,0%
долар США- від 9,1%,
євро – від 8,2%

Одноразова комісія

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування, визначеної в кредитному договорі.

Забезпечення

застава рухомого та/або нерухомого майна

Періодичність сплати
процентів та повернення
кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – згідно умов кредитного договору

Вид операції

кредит, відновлювальна/невідновлювальна відклична кредитна лінія

Переваги :

• пільговий період погашення кредиту/зниження ліміту до 9 місяців (до 15 місяців при кредитуванні
на строк до 18 місяців)

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ МСБ
Загальні умови:

Лояльні умови:

ЕКО
кредитування
Цілі

Стандартного
кредитування

придбання електромобілів
придбання нових транспортних
засобів/спецтехніки на заміну
наявних, зі скороченням витрат
пального та зменшення викидів СО2
більше, ніж на 20%; придбання
нового обладнання: для заміни зі
скороченням споживання природних
ресурсів більше, ніж на 20%;
для зміни обладнання новим зі
зменшенням викидів СО2 більше,
ніж на 20%; для заміни
енергоефективним
придбання нових або таких, що були
у використанні, транспортних
засобів/ спецтехніки; обладнання …

ЕКО ставка

гривня від 20,5%
долар США від 8,6%
євро від 7,7%
від 0,1% річних (за партнерськими
програмами)

Стандартна
ставка

гривня від 21,0%
долар США від 9,1%
євро від 8,2%

Процентна
ставка

Переваги:
•
•
•

можливість отримання відстрочки по сплаті основної суми боргу
адаптований графік погашення кредиту/кредитної лінії
швидке прийняття рішення по кредиту

Валюта операції
Вид операції

гривня,долар США, євро
кредит
невідновлювальна кредитна лінія

Термін кредитування

до 5 років для придбання нових транспортних
засобів марок країн Європи, США, Японії та
Південної Кореї
до 3 років для інших транспортних засобів та
обладнання

Розмір кредиту

до 80% ринкової вартості транспортного засобу
або спецтехніки
до 70% ринкової вартості обладнання

Комісія

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування,
визначеної в кредитному договорі.
сплачується одноразово

Забезпечення кредиту

основний засіб (спецтехніка), що купується за
рахунок кредитних коштів
інше ліквідне забезпечення

Періодичність сплати
процентів та
повернення кредиту

проценти – щомісячно
кредит – згідно умов кредитного договору,
можливе отримання відстрочки по сплаті
основної суми боргу до 3 місяців

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ
Загальні умови:
Валюта операції
Процентна ставка

гривня
Від 12 місяців до 36 місяців – 22,7% річних;
Від 36 місяців до 60 місяців – 23% річних.

Термін фінансування

Від 12 до 36 місяців - предмети лізингу виробництва країн СНД
Від 12 до 60 місяців - предмети лізингу іноземних виробників

Розмір кредиту

до 80% ринкової вартості транспортного засобу або спецтехніки
до 70% ринкової вартості обладнання

Комісія
Забезпечення
Графік погашення

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування, визначеної в кредитному
договорі.
сплачується одноразово
основний засіб (спецтехніка), що купується
рівними частинами, ануїтет, сезонний графік

Переваги:
• Можливість встановлення індивідуального графіку сплати лізингових платежів
• Можливість дострокового викупу предмету лізингу (після 13 місяців дії договору)
• при отриманні предмета лізингу в користування у Лізингоодержувача виникає податковий кредит на загальну його вартість;

З НАДІЄЮ НА ПЛІДНЕ ПАРТНЕРСТВО!
Наталя Бондар
Начальник відділення № 191/10
АБ «УКРГАЗБАНК»
м. Кропивницький, вул. Соборна, 17
E-mail: nbondar@ukrgasbank.com
Тел. 099 0536933
(0522)36-60-47, (0522)36-60-52

контакт-центр: 0 800 309 000
(дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)
94,94% акцій УКРГАЗБАНКУ належать державі

Тітаренко Інна Володимирівна
Начальник відділення № 193/10
АБ «УКРГАЗБАНК»
м. Кропивницький, вул.
Чорновола,20
E-mail: ititarenko@ukrgasbank.com
Тел. 050 0884077
(0522)36-60-42

виділена лінія для клієнтів малого
та середнього бізнесу: 044 494 09 70
(згідно тарифів вашого оператора зв'язку)

