Устаткування в кредит
Програма передбачає кредитування юридичних або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на
придбання нового устаткування під заставу даного устаткування.
Кредитування здійснюється по схемі:
 Позичальник за рахунок власних засобів вносить первинний внесок (авансовий платіж) продавцеві
устаткування у встановленому розмірі;
 Банк надає кредит на суму різниці між повною вартістю устаткування і сумою первинного внеску (авансового
платежу), за умови передачі придбаного устаткування в заставу Банку.
Вимоги до устаткування:
 устаткування планується використовувати у виробництві, з метою збільшення об'ємів продукції, що вже
проводиться;
 кредитування на придбання устаткування для організації нового виробництва в рамках даної програми не
розглядається, за винятком випадків існування у позичальника іншого бізнесу, що діє;
 в рамках даної програми не надаються кредити на придбання складного специфічного устаткування, а також
устаткування, яке має вузький ринок збуту або потребує складного монтажу/демонтажу;
 устаткування, що набуває і виступає як застава, обов'язково повинне бути застраховане.
Умови кредитування:
 строк кредитування - до 36 місяців;
 валюта кредитування - гривня, долар США, євро;
 розмір авансового платежу - не менше 25%;
 оплата відсотків та заборгованості по кредиту - щомісячно.
Відсоткові ставки:
 від 21% в гривні залежно від строків кредитування;
 від 12% у ВКВ залежно від строків кредитування.
Процентні ставки за кредитами є індикативними і встановлюються Уповноваженим органом Банку залежно від
фінансового стану позичальника, терміну кредитування, коливання процентних ставок на міжбанківському ринку і пр.
Комісії:
 за оформлення кредитного договору - від 0,6% до 0,8% від суми (ліміту) кредиту;
 за оформлення договору застави - від 0,3% від вартості об'єктів застави;
 щомісячні комісії - відсутні.
Переваги продукту для клієнта:
 кредит може отримати будь-який позичальник, у т.ч. клієнт іншого банку;
 привабливіші коефіцієнти покриття кредиту заставою в порівнянні з іншими кредитними продуктами Банку;
 відсутність щомісячних комісій, відсутність штрафів за дострокове погашення кредиту;
 встановлення графіка погашення кредиту дозволяє планомірно розподілити фінансове навантаження на
діяльність позичальника.
Фахівці кредитних відділів корпоративного бізнесу у відділеннях Банку готові дати Вам кваліфіковану консультацію по
питаннях збору пакету документів і порядку отримання кредиту.

