ЕКО – КРЕДИТ: НЕРУХОМІСТЬ ДЛЯ КЛІЄНТІВ МСБ
Лояльні умови:

ЕКО
кредитування
Цілі

Стандартного
кредитування

Процентна
ставка

Загальні умови:
Придбання нерухомості
комерційного призначення, в
якій застосовано заходи з
енергоефективності,що
підтверджуються висновком
енергоаудиту (клас
енергетичної ефективності не
нижче С)
Придбання нерухомості
комерційного призначення

ЕКО ставка

Гривня від 20,5 %

Стандартна
ставка

Гривня від 24,0%

Переваги:
•
•

Адаптований графік погашення кредиту/кредитної лінії
Пільговий період по погашенню кредиту / зниження ліміту до 6 місяців

Термін
кредитування

До 7 років

Валюта операції

Придбання нерухомості комерційного
призначення

Розмір кредиту

Гривня від 26,5 %

Одноразова комісія
Забезпечення
кредиту

Періодичність сплати
процентів та
повернення кредиту

Гривня від 1,0%
Нерухомість, що придбавається за рахунок
кредитних коштів та/або інше ліквідне
забезпечення
Проценти - щомісячно
Кредит - згідно умов кредитного
договору,можливе отримання відстрочки по
сплаті основної суми боргу до 6 місяців

ЕКО – КРЕДИТ: ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ МСБ
Лояльні умови:

ЕКО
кредитування
Цілі

Стандартного
кредитування

ЕКО ставка
Процентна
ставка

Стандартна
ставка

Переваги :

Загальні умови:
придбання нового обладнання:
для заміни зі скороченням
споживання природних ресурсів
більше, ніж на 20%.
для зміни обладнання новим зі
зменшенням викидів СО2 більше,
ніж на 20%
для заміни енергоефективним
придбання обладнання яке буде
використовуватись в
господарській діяльності
гривня від 20,5 %
долар США від 7,7%,
євро від 6,7%

гривня від 23,5 %
долар США від 11,5%,
євро від 11,0%

Валюта операції
Вид операції

гривня,долар США, євро
кредит, невідновлювальна кредитна лінія

Термін кредитування

до 5 років для придбання нових транспортних
засобів марок країн Європи, США, Японії та
Південної Кореї
до 3 років для інших транспортних засобів

Розмір кредиту

до 70% ринкової вартості виробничого
обладнання,
до 60% ринкової вартості іншого обладнання

Одноразова комісія

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування,
визначеної в кредитному договорі

Забезпечення
кредиту

обладнання, що придбавається за рахунок
кредитних коштів
інше ліквідне забезпечення

Періодичність сплати
процентів та
повернення кредиту

проценти – щомісячно
кредит – згідно умов кредитного договору,
можливе отримання відстрочки по сплаті
основної суми боргу (до 3 місяців)

Пільговий період погашення кредиту / зниження ліміту:
для виробничого обладнання - до 6 місяців (але не більше строку введення в експлуатацію)
для іншого обладнання - до 3 місяців (але не більше строку введення в експлуатацію)
Можливість отримання кредиту у розмірі 100% вартості обладнання (при наданні додаткового ліквідного забезпечення)

ЕКО – КРЕДИТ: РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ДЛЯ КЛІЄНТІВ МСБ
Лояльні умови:

ЕКО
кредитування
Цілі

Стандартного
кредитування

ЕКО ставка
Процентна
ставка

Стандартна
ставка

Переваги:

Загальні умови:
реалізація проектів та зелених
технологій, які призводять до
прямого або опосередкованого
захисту довкіллі, зменшення
споживання природних ресурсів,
енергозбереження:
впровадження вітряних/сонячних
парків, гідроелектростанцій
використання вторинної сировини
тощо
Інвестиційне кредитування:
Фінансування капітальних витрат
(придбання/модернізація/реконс
трукція основних засобів)
започаткування додаткового
напрямку діяльності
гривня від 20,5%
долар США від 7,8%
євро від 6,7%
гривня від 24,0%
долар США від 11,5%
євро від 11,0%

Термін кредитування

Валюта операції
Розмір кредиту

до 5 років

гривня,долар США, євро

До 70% вартості проекту

Одноразова комісія

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування,
визначеної в кредитному договорі

Забезпечення
кредиту

нерухомість, транспортні засоби, обладнання
та/або інше ліквідне забезпечення

Періодичність сплати
процентів та
повернення кредиту

проценти – щомісячно
кредит – згідно умов кредитного договору,
можливе отримання відстрочки по сплаті
основної суми боргу до 9 місяців

Пільговий період по погашенню кредиту / зниженню ліміту:
до 9 місяців (відповідно до графіку здійснення інвестицій та враховуючи прогнозні строки початку їх використання)

ЕКО – КРЕДИТ: ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ МСБ
Лояльні умови:

ЕКО
кредитування

Загальні умови:
придбання електромобілів
придбання нових транспортних
засобів/спецтехніки на заміну
наявних, зі скороченням витрат
пального та зменшення викидів
СО2 більше, ніж на 20%

Цілі

Стандартного
кредитування

ЕКО ставка
Процентна
ставка

Стандартна
ставка

Переваги:
•
•
•

придбання нових або таких, що
були у використанні,
транспортних засобів/ спецтехніки
та додаткового обладнання до
транспортних засобів
гривня від 23,5 %
долар США від 7,7%
євро від 6,7%
гривня від 23,5 %
долар США від 11,5%,
євро від 11,0%

можливість отримання відстрочки по сплаті основної суми боргу
адаптований графік погашення кредиту/кредитної лінії
швидке прийняття рішення по кредиту

Валюта операції
Вид операції

гривня,долар США, євро
кредит
невідновлювальна кредитна лінія

Термін кредитування

до 5 років для придбання нових транспортних
засобів марок країн Європи, США, Японії та
Південної Кореї
до 3 років для інших транспортних засобів

Розмір кредиту

до 80% ринкової вартості транспортного засобу
або спецтехніки у разі надання додаткового
забезпечення, можливо надання кредиту у
розмірі повної ринкової вартості транспортного
засобу/спецтехніки

Комісія
Забезпечення
кредиту
Періодичність сплати
процентів та
повернення кредиту

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування,
визначеної в кредитному договорі.
сплачується одноразово
транспортний засіб (спецтехніка), що купується
за рахунок кредитних коштів
інше ліквідне забезпечення
проценти – щомісячно
кредит – згідно умов кредитного договору,
можливе отримання відстрочки по сплаті
основної суми боргу до 3 місяців

ЕКО – КРЕДИТ: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА ДЛЯ КЛІЄНТІВ МСБ
Лояльні умови:

ЕКО
кредитування

Цілі

Стандартного
кредитування

Процентна
ставка

придбання нової
сільськогосподарської техніки,яка
відповідає стандарту токсичності не
нижче Tier 4 придбання нової
сільськогосподарської техніки/
обладнання на заміну наявних, зі
скороченням витрат пального та
зменшенням викидів СО2 більше,
ніж на 20%
придбання нової або такої, що була у
використанні,сільськогосподарської
техніки та/або придбання
обладнання сільськогосподарського
призначення, які будуть
використовуватися в господарській
діяльності

ЕКО ставка

гривня від 24,0 %
долар США від 10,0 %,
євро від 9,0%

Стандартна
ставка

гривня від 24,5 %
долар США від 11,5 %,
євро від 11,0%

Переваги:
•
•
•

Загальні умови:

низька вартість кредитних ресурсів
адаптований графік погашення кредиту/ зниження ліміту кредитної лінії
можливість надання кредиту в розмірі повної ринкової вартості
об’єкта кредитування

Валюта операції
Вид операції

гривня,долар США, євро
кредит
невідновлювальна кредитна лінія

Термін кредитування

до 7 років для придбання нової техніки з
Європи, США, Канади, Японії та Південної Кореї
до 5 років для іншої сільськогосподарської
техніки
до 3 років для придбання обладнання
сільськогосподарського призначення

Розмір кредиту

до 80% ринкової вартості сільськогосподарської
техніки/обладнання сільськогосподарського
призначення у разі надання додаткового
забезпечення, можливо надання кредиту у
розмірі повної ринкової вартості
сільськогосподарської техніки/обладнання

Комісія
Забезпечення
кредиту
Періодичність сплати
процентів та
повернення кредиту

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування,
визначеної в кредитному договорі
сільськогосподарська техніка/обладнання, що
купується за рахунок кредитних коштів інше
ліквідне забезпечення
проценти – щомісячно
кредит – згідно умов кредитного договору,
можливе отримання відстрочки по сплаті
основної суми боргу

ЕКО – КРЕДИТ: МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ МСБ
Умови кредитування:
Цілі

Процентна ставка

Переваги:
•
•
•

проведення
заходів
з
енергоефективності
(модернізації
системи освітлення)

Валюта операції

гривня

Вид операції

кредит

Термін кредитування

до 3 до 18 місяців

від 23,0 %

відсутність застави
швидкість отримання кредиту (протягом 3-х днів)
економія від проведених заходів- не менше 30% від поточних витрат на
відповідні цілі

Розмір кредиту

від 5 тис.грн. до 100 тис.грн. включно,
сума кредиту не може перевищувати:
5% від офіційної виручки позичальника за
останній рік (4 попередні квартали);
70% в ід вартості облад нання, визначеної
постачальником обладнання (акредитованим
партнером банку).

Щомісячна комісія

0,3 % від суми кредиту, визначеної в кредитному
договорі (без ПДВ).

Забезпечення
кредиту
Періодичність сплати
процентів та
повернення кредиту

порука засновника юридичної або фізичної
особи

щомісячно

