Умови кредитування юридичних осіб
При визначенні суми і термінов користування кредитними коштами, Банк бере до уваги спцифіку бізнесу клієнта:
особливості виробничого циклу, оборотність активів, умови, передбачені договорами і контрактами, оборорти
по рахунках, та ін.
Вартість кредитування для позичальника залежить від його фінансового стану, структури кредитного проекту і
якості забезпечення. При формуванні вартості кредитних засобів Банк також враховує історію взаємин з клієнтом
і поточний сумарний рівень співпраці по всьому спектру банківських послуг Індустріалбанку.
Для клієнтів на комплексному обслуговуванні Банк пропонує спеціальні цінові умови. Найбільш використовувані
валюти кредитування: гривні, долари США, євро. При цьому, ліміт кредитування або його частина в іноземній
валюті може бути проданий позичальником за гривню або конвертований в іншу валюту для розрахунків з
контрагентами на території України і за її межами. При необхідності Банк може одночасно надати
позичальникові різні види кредитування і в різних валютах.

Базові вимоги до позичальника:






позичальник повинен бути зареєстрованою юридичною особою і діяти відповідно до чинного
законодавства України;
стійкий і перспективний бізнес, бездоганна ділова репутація;
економічно обґрунтовані передумови повернення кредитних засобів і погашення відсотків у
встановлений термін і в повному об'ємі;
хороший фінансовий стан позичальника;
у разі потреби, здатність надати Банку достатнє забезпечення.

Пакет документів, необхідний для оформлення кредитів:







заявка на надання кредиту (типовий бланк);
юридичні документи - необхідні для підтвердження юридичного статусу підприємства, повноважень
його керівників;
фінансові документи - необхідні для аналізу фінансового стану підприємства;
економічні документи - необхідні для аналізу поточної діяльності клієнта і проекту, що кредитується;
документи по забезпеченню кредиту - необхідні для оцінки прийнятності пропонованого забезпечення;
інші документи - залежно від специфіки кожного проекту, що кредитується, і особливостей діяльності
позичальника (можуть вимагатися Банком при необхідності).

Забезпечення:
Як забезпечення по кредитах Банк приймає в заставу майно, що належить позичальникові або третім особам на
праві власності, зокрема:
 нерухомість, автотранспорт і устаткування;
 сировина, напівфабрикати і готова продукція;
 права вимоги по контрактах/договорах;
 депозити в Індустріалбанку;
 інше ліквідне майно;
 стабільні обороти по рахунках (овердрафт);
 гарантії першокласних сторонніх банків.

Майно приймається в заставу за заставною вартістю, яка дорівнює його ринковій вартості за
вирахуванням дисконту (розмір дисконту залежить від виду майна, що передається у заставу, і його ліквідності),
що застосовується Банком.

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

