Кредитна лінія
Кредитна лінія - форма кредитування, у якій в межах встановленого ліміту здійснюється видача і погашення
кредиту декількома частинами (траншами), в найбільш зручному режимі для ведення бізнесу позичальника. У разі
часткового або повного погашення кредиту, позичальник може повторно отримати кредит в межах
встановленого ліміту і терміну дії кредитного договору.
Відкриття кредитної лінії здійснюється Банком на підставі аналізу фінансового стану клієнта, техніко-економічного
обґрунтування використання і повернення кредиту, а також оцінки заставного майна. Працівники Банку розробляють
оптимальний графік погашення кредиту і схему його використання, враховуючи грошові потоки клієнта і вплив
зовнішніх і внутрішніх чинників. З урахуванням особливостей бізнесу позичальника і проекту, що кредитується,
можливі 2 режими видачі і погашення траншів:


без жорстких вимог по термінах видачі і погашення кожного траншу, позичальник здійснює погашення за
наявності вільних грошових коштів;



з чітко певними термінами видачі і погашення кожного траншу.
Кредитні лінії відкриваються в національній та іноземній валютах.

Цільове призначення і терміни кредитування:


короткострокові кредитні лінії (до 1 року) – відкриваються для фінансування короткострокових потреб, які
виникають у позичальника.

Види забезпечення:




фінансові активи позичальника або поручителя (застава майнових прав на грошові депозити);
нерухоме або рухоме майно позичальника або поручителя (застава цілісних майнових комплексів, будівель,
споруд, квартир, устаткування, транспортних засобів, товарів в обороті);
майнові права по контрактах позичальника або поручителя (на отримання грошової виручки або товару);



гарантії банків.

Відсоткові ставки:


від 21% у гривні залежно від терміну кредитування;



від 12% у ВКВ залежно від терміну кредитування.

Відсоткові ставки за кредитами є індикативними та встановлюються Уповноваженим органом Банку залежно від
фінансового стану позичальника, терміну кредитування, коливання відсоткових ставок на міжбанківському
ринку та ін.
Комісії при видачі кредиту:


за оформлення кредитного договору в розмірі від 0,6% до 0,8% від суми (ліміту) кредиту;



за оформлення договору застави - від 0,3% від вартості об'єктів застави
Погашення відсотків по кредитній лінії здійснюється щомісячно за фактичну кількість днів користування
кредитними коштами.

Переваги продукту:







можливість для клієнта самостійно управляти своїми фінансовими потоками;
можливість багато разів вибирати і погашати позикові засоби впродовж терміну дії кредитного договору, в
межах встановленого ліміту кредитування;
кредитна лінія надається у будь-який час;
при активному користуванні кредитною лінією (погашення за наявності вільних засобів) загальна вартість
може бути дешевше за кредит;
гнучкий комплексний підхід до застави, можливість прийняття як забезпечення активів, що набувають в
рамках кредитної лінії;
можливість встановлення індивідуального графіка погашення кожного виданого траншу, з урахуванням
специфіки бізнесу і особливостей проекту, що кредитується.

Фахівці кредитних відділів корпоративного бізнесу у відділеннях Банку готові надати Вам кваліфіковану консультацію
по питаннях збору пакету документів і порядку отримання кредиту.

