Умови співпраці з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАГРОЗАПЧАСТИНА», код ЄДРПОУ 25188223
за програмою «Техніка в кредит» (нова)

https://ukragrozapchast.ua
№

1.

Найменування параметру
кредитного продукту
Цільове спрямування кредиту

2.

Процентна (номінальна) ставка (річна)
у гривні
(є ринковою та відповідає звичайним
цінам (тарифам) згідно норм
Податкового кодексу України)

5.

На придбання нової сільськогосподарської техніки, що реалізується
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАГРОЗАПЧАСТИНА», код ЄДРПОУ 25188223, (далі – Партнер).

Умови кредитування на придбання нової сільськогосподарської техніки

3.

4.

Значення

Процентні ставки
(фіксовані)**
Строк кредитування
банком покупців
техніки
До 12 міс.
24 міс.
36 міс.
48 міс.
60 міс.

Комісія за надання кредиту
(без ПДВ) (сплачується у день укладання
кредитного договору за рахунок власних
коштів Позичальника).
Комісія за управління кредитом
(без ПДВ) (сплачується щорічно,
протягом перших 10 робочих днів
кожного наступного року користування
кредитом за рахунок власних коштів
Позичальника).

Перший внесок
від 20%

від 30%

від 40%

від 50%

від 60%

9,4%
12,8%
14,0%
14,7%
15,1%

8,5%
12,3%
13,7%
14,4%
14,8%

7,2%
11,6%
13,2%
14,0%
14,5%

5,5%
10,7%
12,5%
13,4%
14,0%

2,8%
9,2%
11,5%
12,6%
13,3%

1,0% від суми кредиту

0,5% від початкової суми кредиту

1.
6.

7.

Забезпечення та вимоги до нього

Страхування

Забезпеченням за кредитом є застава техніки, що купується за рахунок
кредитних коштів (оформлення договору застави з нотаріальним/без
нотаріального посвідчення).
Ринкова вартість транспортного засобу визначається на підставі вартості, що
вказана у рахунку-фактурі (договорі купівлі-продажу техніки).
Для фізичних осіб- підприємців надається порука подружжя.
Обов’язковому страхуванню підлягає предмет застави в страховій компанії за
погодженням з Банком.

*Справедлива вартість техніки – вартість техніки (з ПДВ), зазначена у рахунку – фактурі, або іншому документі про вартість
техніки (акт вибору техніки/специфікація тощо), наданого акредитованим продавцем техніки.
** У випадку використання індивідуального графіка (у даному випадку відтермінування погашення по тілу кредиту більш ніж на 3 міс.)
погашення кредиту обов’язковий розрахунок номінальної процентної ставки з обов’язковим дотриманням мінімальної доходності кредитної
операції, зазначеної в п.9 Програми цільового кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу «Техніка в кредит» (нова) за умовами
співпраці з Партнерами банку та п. 9 Програми цільового кредитування «Техніка в кредит» (нова) для фізичних осіб за умовами співпраці з
Партнерами банку.
SPPI тест – пройдено.

Мережа точок продажу техніки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАГРОЗАПЧАСТИНА»:
Підприємство зареєстроване: 61124, Харківська обл., м. Харків, вул. Матросова, буд. 1 А
•
Дніпропетровська обл., с. Братське, Запорізьке шосе, 1Г;
•
м. Полтава, вул. Визволення, 22;
•
м. Лубни, вул. Київська, 2;
•
м. Умань, вул. Дерев'янка, 11;
•
м. Кропивницький, пр. Інженерів, 8;
•
м Хмельницький, вул. Пілотська, 77/3.

