
 

Програма фінансування  клієнтів  «Техніка в лізинг»  

 
№ Найменування параметру 

кредитного продукту 

Значення  

1. Фінансовий лізинг Придбання Лізингодавцем у продавця (постачальника) основних засобів відповідно до 

встановленої лізингоодержувачем специфікаціїї  та подальша передача лізингоодержувачу на 

визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) з наступним 

переходом права власності від Лізингодавця до Лізингоодержувача за ціною, визначеною в 

Договорі фінансового лізингу. 

2. Суб’єкти фінансового лізингу Юридичні особи, фізичні особи - підприємці 

3. Об’єкти фінансового лізингу с/г техніка, вантажний, комерційний транспорт, спеціальна техніка, обладнання 

4. Валюта фінансування Гривня 

5. Процента (номінальна) ставка 

(річна) у гривні  
 

І. С/г техніка, вантажний, комерційний транспорт, спеціальна техніка 

 

ІІ. Обладнання 

 

  Строк лізингу, місяців 

Авансовий платіж, % 12 24 36 

30 11,4 13,6 14,3 

40 9,6 12,3 13,2 

50 7 10,4 11,7 
 

  Строк лізингу, місяців 

Авансовий платіж, % 
12 24 36 48 60 

20 13,4 15,1 15,7 16,0 16,3 

30 12,1 14,2 14,9 15,3 15,6 

40 10,3 13,0 13,9 14,4 14,8 

50 7,9 11,3 12,5 13,1 13,6 

6. Комісія за користування 

майном, без ПДВ 

від  0,2 %  від вартості Об`єкта лізингу (сплачується щомісяця у складі лізингових платежів); 

7. Комісія за використання 

залучених коштів, без ПДВ 

від  2%  від вартості Об`єкта лізингу (разова комісія, сплачується разом з авансовим платежем); 

8. Забезпечення • Об’єкт/ти фінансового лізингу – є забезпеченням за договором/ами фінансового лізингу  

• Порука (за вимогою) 

9. Страхування Страхування об’єкту/ів лізингу здійснює АТ «КБ «ГЛОБУС», витрати на страхування 

включаються у склад лізингових платежів. 

10. Реєстрація об’єкта лізингу Реєстрацію об’єкту/тів лізингу ( за необхідності)  здійснює Лізингодавець. 

Витрати на реєстрацію об’єкта лізингу Лізингоодержувач компенсую Лізингодавцю окремо 

від графіку лізингових платежів, на підставі рахунку Лізингодавця. 

Вартість реєстрації об’єкта лізингу – 4 200,00 з ПДВ за одиницю. 

 

11. Дострокове / часткове 

дострокове погашення 

Часткове дострокове погашення можливе без обмежень в будь який термін, без прив’язки до 

графіку лізингових платежів, враховуючи, що -  

повне дострокове погашення не раніше 12-ти (дванадцяти) місяців з дня передачі об’єкта 

лізингу Лізингоодержувачу за актом приймання-передавання у тимчасове користування та 

володіння. 

 

Плата за повне дострокове або  часткове дострокове погашення ВІДСУТНЯ. 

 

 
 


