Акційна Програма кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу будівельної галузі,
агросектору на придбання мобільних, напівмобільних та стаціонарних бетонних вузлів (заводів)
та ліній для змішування добрив за умови співпраці з ГК МОНОЛІТ
№

Найменування параметру
кредитного продукту

Значення
Придбання юридичними особами мобільних, напівмобільних та
стаціонарних бетонних вузлів (заводів) та ліній для змішування
добрив у ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ЗАВОД БЕТОННОГО
УСТАТКУВАННЯ" (ТОВ "МЗБУ") код ЄДРПОУ 42548080
Юридичні особи, які займаються будівництвом та працюють в
агросекторі

1.

Цільове спрямування кредиту

2.

Суб’єкт кредитування

3.

Вид кредитної операції

4.

Термін кредитування

5.

Валюта кредиту

Гривня

6.

Розмір кредиту

Не більше 3 млн. гривень

7.

8.

9.

Кредит, невідновлювальна кредитна лінія
до 36 місяців

Термін
Власний внесок по кредиту
Процентна (номінальна) ставка
кредитування
від 30%
(річна) у гривні
(є ринковою та відповідає
До 12 міс
12,0%
звичайним цінам (тарифам) згідно
24 міс
14,5%
норм Податкового кодексу України)
36 міс
16,0%
Комісія за надання кредиту
1,0% від суми кредиту - сплачується у день укладання кредитного
(без ПДВ)
договору
Забезпеченням за кредитом є застава прийнятного рухомого та
нерухомого майна на розсуд Банка, а саме:
 об’єкти нерухомості (житлові, офісно-адміністративні,
торгівельні, логістично-складські, промислові;
 автотранспорт
(вантажний,
легковий,
спеціального
призначення);
 майнові права за договором банківського вкладу/депозиту,
розміщений в АТ «КБ «ГЛОБУС» (строк дії договору
повинен на 10 днів перевищувати строк дії кредитного
договору);
Забезпечення та вимоги до нього
 спеціалізована техніка та обладнання; с/г техніка та
обладнання;
 майнові права на майбутню нерухомість (при умові надання
всіх дозвільних документів на будівництво).

Оформлення договору застави відбувається з нотаріальним, або без
нотаріального
посвідчення
(у
випадках
передбачених
законодавством).
Ринкова вартість визначається суб’єктом оціночної діяльності за
погодженням з Банком.

10.

Страхування

Предмет застави підлягає обов’язковому страхуванню у страховій
компанії за погодженням з Банком (за виключенням майнових прав
на майбутню нерухомість).
Страхові внески позичальник сплачує за рахунок власних коштів.

11.

Дострокове погашення
кредиту

Можливо без обмежень та без штрафних санкцій.

