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Основні умови програми цільового кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу
«Обладнання в кредит для бізнесу» (нове)
№

Найменування параметру
кредитного продукту

Значення

1.

Цільове спрямування кредиту

На придбання нового обладнання для виробництва

Суб’єкт кредитування

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які отримують кредит як фізичні особи –
підприємці та відповідають одночасно наступним вимогам:
 проводять виробничу діяльність на ринку України не менше 12 місяців;
 фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» - для
фізичних осіб – підприємців згідно з рейтинговою оцінкою Банку;
 відсутність негативної інформації щодо Позичальника в бюро кредитних історій.

3.

Обмеження застосування

АТ «КБ «ГЛОБУС» не здійснює кредитування за цією Програмою юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців
 які є пов’язаними з Банком особами.
Банк не здійснює кредитування за цією Програмою придбання:
обладнання, що було в експлуатації,
обладнання/устаткування, яке не підлягає демонтажу або демонтаж якого
супроводжується значними витратами,
унікального та вузькоспеціалізованого обладнання/устаткування,
обладнання/устаткування, яке купується у пов’язаної з Позичальником особи.

4.

Вид кредитної операції

2.

5.

Умови кредитування

Кредит, невідновлювальна кредитна лінія
Власний внесок, % від ринкової (справедливої)
вартості з ПДВ*

Строк кредитування, не більше

від 30%

60 міс.

6.

Власний внесок**

Від 30% включно від ринкової (справедливої) вартості обладнання

7.

Розмір кредиту**

До 70% включно від ринкової (справедливої) вартості обладнання

**У разі придбання клієнтом обладнання вартістю понад 1,2 млн. грн. власний внесок Клієнта має становити не менше ніж 50% від
ринкової вартості обладнання.
8.

Обмеження суми кредиту

9.

Валюта кредиту

До 1 500 000 гривень
гривня

Процентна (номінальна)
10.
Від 23,0%
ставка* (річна) у гривні
*Якщо сума кредиту перевищу 500 000,00 грн., ставка за кредитом збільшується на 1%
11.

Комісія за надання кредиту
(сплачується у день укладання
1% - для кредитів терміном до 12 місяців (включно),
кредитного договору за рахунок 1,5% - для кредитів терміном понад 12 місяців.
власних коштів Позичальника)

12.

Схема погашення кредиту

13.

Забезпеченням за кредитом виступає обладнання, що купується за рахунок кредитних
коштів (договір застави посвідчується нотаріально).
Забезпечення та вимоги до нього Для юридичних осіб обов’язковим є отримання поруки засновника(ів), що володіє(ють) не
менше ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника.
Для фізичних осіб – підприємців надається порука подружжя.

14.

Страхування

Обов’язковому страхуванню підлягає предмет застави у страховій компанії за
погодженням з Банком.
Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів.

15.

Дострокове погашення
кредиту

Можливо без обмежень

Стандартна – щомісячно рівними частинами

