КРЕДИТНА ПРОГРАМА «ХЛІБОРОБ» ДЛЯ АГРОПІДПРИЄМСТВ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
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«ХЛІБОРОБ» ДЛЯ АГРОПІДПРИЄМСТВ малого та середнього бізнесу
АТ «КБ «ГЛОБУС» не здійснює кредитування за цією Програмою:
Обмеження
суб’єктів господарювання:
застосування
 які є пов’язаними з Банком особами
Суб’єкт кредитування Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, що спеціалізуються в галузі сільського
господарства.
ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОЇ ОПЕРАЦІЇ
1. Поповнення обігових коштів та ведення поточної фінансово-господарської діяльності, а
саме:
 придбання сировини та матеріалів, оплата товарів та послуг, пов’язаних з веденням
основної діяльності;
 виплата заробітної плати та сплати обов’язкових платежів до Державного Бюджету,
Пенсійного Фонду України та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою
Цільове спрямування
заробітної плати;
кредиту
 інших поточних потреб, пов’язаних з веденням господарської діяльності Клієнта, за
винятком придбання основних засобів та витрат, що збільшують вартість основних
засобів Клієнта.
2. Надання Кредиту або його частини для рефінансування непростроченої основної
кредитної заборгованості Клієнта, наявної в іншому банку, цільове використання якої
відповідає вимогам даної Програми.
Вид кредитної
Відновлювальна кредитна лінія.
операції
Гривня
Валюта операції
Назва програми

Строк кредиту

Строком до 36 місяців з обов’язковим погашенням заборгованості кожні 12 місяців

Максимальний розмір
До 60% від собівартості посівної/збиральної кампанії, але не більше 3 000 000 грн.
ліміту кредитування
Мінімальна
процентна ставка
Комісія, що сплачує
Позичальник

12% річних
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За встановлення ліміту - 1,0% (без ПДВ) від розміру встановленого ліміту
кредитування щорічно визначеного в кредитному договорі. Cплата здійснюється в
день підписання кредитного договору за перший рік кредитування, а в подальшому не
пізніше дня встановлення ліміту щорічно.
За адміністрування кредиту – щомісячно 0,5% від середнього залишку кредитної
заборгованості Позичальника по кредитному договору за розрахунковий період
(здійснюється у валюті кредиту щомісячно за період з 01 (першого) числа місяця по
останнє число місяця (включно) та у день остаточного повернення Кредиту).
Сплата комісії за адміністрування кредиту здійснюється щомісячно не пізніше:
10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування/ в день закінчення строку
кредитного договору/в день дострокового розірвання кредитного договору.
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В якості забезпеченням приймається наступне майно:
- сільськогосподарська техніка та обладнання;
- легковий та вантажний автотранспорт;
- нерухомість;
- майнові права за договором банківського вкладу (депозиту).
Забезпечення кредиту
Ринкова вартість визначається суб’єктом оціночної діяльності за погодженням з Банком.
Для юридичних осіб обов’язковим є надання поруки засновника, який володіє найбільшою
часткою в статутному капіталі Позичальника; або одного з засновників, якщо частки
засновників в статутному капіталі Позичальника є однаковими.
Для фізичних осіб – підприємців надається порука другого з подружжя.
Для всіх Позичальників:
Обов’язковому страхуванню підлягає предмет застави у страховій компанії погодженій з
Банком.
Страхування
 Для Позичальників фізичних осіб – підприємців проводиться страхування від нещасного
випадку.
Страхові внески/платежі Позичальник сплачує за рахунок власних коштів.
Умови дострокового
Без застосування штрафних санкцій
погашення

