
  
Акційні умови співпраці з ТОВ «АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ» в рамках Програми 

цільового кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу на придбання нових 
товарів, вироблених в Республіці Білорусь 

http://amkodor.ua/ 
Акційні умови діють до 31.12.2022 року 

№ Найменування параметру 
кредитного продукту Значення 

1. Цільове спрямування кредиту  

Придбання в Україні нових товарів, вироблених в Республіці Білорусь, а саме 
дорожньо - будівельної, комунальної, снігоприбиральної, аеродромної, лісової, 
сільськогосподарської та іншої спеціальної техніки виробленої ВАТ «Амкодор»,  
через дистриб'ютора ТОВ «АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ» (код ЄДРПОУ 
37250239) (далі  - Партнер), на умовах укладеного «Договора между Правительством 
Республики Беларусь и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КОММЕРЧЕСКИМ 
БАНКОМ «ГЛОБУС» об условиях выдачи кредитов для приобретения в Украине 
товаров, произведенных в Республике Беларусь» від 10.04.2020 (далі – Договір з 
Республікою Білорусь), а також Договору про співпрацю між АТ «КБ «ГЛОБУС» 
(далі – Банк) та Партнером. 

2. 

 
Базова процентна ставка, яку 

нараховує Банк Позичальнику 
відповідно до умов договору 

Умови фінансування на придбання дорожньо-будівельної, комунальної, 
снігоприбиральної, аеродромної, лісової, сільськогосподарської та іншої 

спеціальної техніки виробленої ВАТ «Амкодор» 
 (фіксовані процентні ставки) 

 

Строк 
кредитування 

Банком Покупців 
техніки 

При здійсненні першого внеску від вартості техніки в 
розмірі 

від  20% від 30% від 40% від 50% від 60% 

до 12 міс. 4,00% 
24 міс. 9,90% 8,9% 7,50% 5,7% 4,01% 
36 міс. 12,20% 11,5% 10,50% 9,2% 7,2% 
48 міс. 13,40% 12,8% 12,10% 11,0% 9,4% 
60 міс. 14,10% 13,6% 13,00% 12,1% 10,7% 

3. Комісія за надання кредиту 
(без ПДВ)  1,0% від суми кредиту 

4. 

Компенсаційна винагорода від 
Уряду Білорусь 

Компенсація частини процентів по наданим кредитам здійснюється Урядом Білорусь 
в доларах США щомісячно в розмірі 2/3 ставки рефінансування Національного банку 
України, заокругленої до двох знаків після зап’ятої, але не більше 8 процентів 
річних, діючої на дату надання кредиту, виходячи з фактичного обсягу строкової 
заборгованості по таких кредитах. 
При компенсації Банку частини процентів Урядом Білорусь в доларах США до 
розрахунку компенсації застосовується курс долару США до української гривні, 
встановлений Національним банком України на 1-ше число місяця, наступного за 
місяцем надання інформації щодо наданих кредитів (Додаток № 2 до Договору з 
Республікою Білорусь). 

5.  

Процентна ставка з урахуванням 
компенсації від Уряду Республіки 
Білорусь та партнерів, яку 
фактично буде сплачувати 
Позичальник 

Умови фінансування на придбання дорожньо - будівельної, комунальної, 
снігоприбиральної, аеродромної, лісової, сільськогосподарської та іншої 

спеціальної техніки виробленої ВАТ «Амкодор»  

Строк 
кредитування 

Банком покупців 
техніки 

При здійсненні першого внеску від вартості техніки в 
розмірі 

від 20% від 30% від 40% від 50% від 60% 
до 12 міс. 0,001% 

24 міс. 6,10% 5,10% 3,80% 2,00% 0,01% 
36 міс. 8,40% 7,70% 6,80% 5,50% 3,60% 
48 міс. 9,60% 9,10% 8,30% 7,30% 5,80% 
60 міс. 10,30% 9,90% 9,30% 8,40% 7,10% 

Зазначені вище умови розраховані та зафіксовані станом на 23.02.2021 р. 
Розрахунок проведено з урахуванням розміру мінімальної доходності по цільовим 
програмам кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу на придбання 
сільськогосподарської техніки, комерційного транспорту, спецтехніки, обладнання 
та за вирахуванням розрахункового розміру компенсації від Уряду Республіки 
Білорусь (2/3 розміру облікової ставки Національного банку України, але не більше 8 
% річних). 

6. 

 

Забезпечення та вимоги до нього 

Забезпеченням за кредитом є застава техніки, що купується за рахунок кредитних 
коштів (оформлення договору застави з нотаріальним/без нотаріального 
посвідчення). 
Ринкова вартість техніки визначається на підставі вартості, що вказана у рахунку-
фактурі (договорі купівлі-продажу).  
Для фізичних осіб – підприємців надається порука подружжя. 

7. Страхування  Обов’язковому страхуванню підлягає предмет застави в страховій компанії за 
погодженням з Банком.  
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