
  

Акційні умови співпраці з ТОВ «АДР КОНКОРД» в рамках Програми цільового 

кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу на акційних умовах від Республіки 

Беларусь на придбання нових товарів, вироблених в Республіці Білорусь  
 

Акційні умови діють до 31.12.2020 року 

№ Найменування параметру 

кредитного продукту Значення 

1. Цільове спрямування кредиту  

Придбання в Україні нових товарів, вироблених в Республіці Білорусь, а саме 

ліфтового обладнання  виробництва ВАТ «Могильовліфтмаш»,  через офіціного 

дилера ТОВ «АДР КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 39986940) (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. 
 

Суб’єкт кредитування Юридичні особи, що працюють у будівельній галузі (надалі - Позичальники)  

3. 

 

Процентна ставка, яку нараховує 

Банк Позичальнику відповідно до 

умов договору 

Умови фінансування 
(фіксовані процентні ставки) 

Термін кредитування Власний внесок по кредиту  

від 30% 

До 12 міс 4,1% 
 

4. 
Комісія за надання кредиту 

(без ПДВ) 1,9% від суми кредиту 

5.  

Процентна ставка з урахуванням 

компенсації від Уряду Республіки 

Білорусь та партнерів, яку 

фактично буде сплачувати 

Позичальник 

Умови фінансування 

Термін кредитування Власний внесок по кредиту  

від 30% 

До 12 міс 0,001% 

Зазначені вище умови розраховані та зафіксовані станом на 14.08.2020 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 ліфтового обладнання, що купується за рахунок кредитних коштів,  

(оформлення договору застави без нотаріального посвідчення). Ліфтове 

обладнання може виступати  забезпеченням  до моменту здачі  нерухомості 

в експлуатацію.  

 та/або інше рухоме та нерухоме майно запропоноване Позичальником та 

погоджене Банком.  

 

Ринкова вартість ліфтового обладнання визначається на  підставі вартості, що вказана 

у рахунку-фактурі (договору купівлі-продажу автомобіля). 

Якщо з моменту укладання договору купівлі-продажу авто пройшло більше 90 днів,  

вартість транспортного засобу визначається згідно оцінки суб’єкта оціночної 

діяльності, акредитованого в Банку. 

 

Ринкова вартість іншого майна, що пропонується в забезпечення визначається 

суб’єктом оціночної діяльності за погодженням з Банком після прийняття Банком 

рішення про кредитування. 

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

погодженням з Банком.  

 

 


