Публічне акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»
Філія – Луганське обласне управління
Відділ мікро-, малого та середнього бізнесу

АТ «Ощадбанк» з метою стимулювання розвитку агросектору пропонує
сільськогосподарським
підприємствам
кредитування
за
державною
програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на:
1) Закупівлю

сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни,
самохідні шасі, меліоративні машини, причіпне та навісне
сільськогосподарське обладнання, інші механізми, інвентар) з
початковим внеском від 20% від загальної вартості.
Строк кредитування – 6-60 місяців. В заставу оформляється придбана
техніка та фінансова порука власника підприємства.
% ставка для Клієнта - на рівні 7,0% річних (для Клієнтів з річних
доходом до 50,0 млн.грн.), на рівні 9,0% річних (для Клієнтів з річних
доходом більш 50,0 млн.грн.) та можливістю зменшення до 5,0% річних
(при створюванні нових робочих місць).
На даний час АТ «Ощадбанк» укладено партнерські договори більш, ніж
з 200 постачальниками техніки, транспортних засобів та обладнання.

2) На поповнення обігових коштів в сумі до 3,0 млн грн. – без застави, під

державну гарантію та поруку власників.
Строк кредитування - до 36 місяців, зі строком користування
траншем не більш 365 календарних днів.
% ставка для Клієнта – 0,0 % річних на строк карантину+90 кал.днів,
3,0% річних – після вказаного строку.
На суми кредиту більш 3,0 млн.грн. можливе оформлення під заставу
рухомого майна (транспортні засоби, сільськогосподарська техніка та
інвентар, обладнання), що буде забезпечувати від 30% суми кредиту, та
оформлення до 70% суми кредиту державної гарантії КМУ.
При придбанні продукції партнера Банку – ТОВ «УКРАВІТ АГРО» за
кредитні кошти в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» Клієнту
ММСБ АТ «Ощадбанк» буде додатково відвантажено 8% бонусної
продукції за умовами акційної пропозиції «Підтримуємо підприємців
разом з державою!»
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Існує можливість кредитування без забезпечення в сумі до 3,0 млн.грн.
в рамках партнерських програм з:
- ТОВ «СИНГЕНТА» на придбання продукції Партнера (засоби захисту
рослин та насіння) під % ставку від 2,01% річних, строком
кредитування до 12 місяців;
- ТОВ «КРОП МАЙСТЕР ДИСТРИБЬЮШН» на придбання продукції
Партнера (засоби захисту рослин та насіння) під % ставку від 0,01%
річних (перші 6 місяців), з 7-го місяця кредитування – 15,5% річних,
строком кредитування до 12 місяців;
- ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» на придбання продукції Партнера (засоби
захисту рослин, добрива та насіння) під % ставку від 0,01% річних
(перші 6 місяців), з 7-го місяця кредитування – 16,1% річних, строком
кредитування до 12 місяців;
Сплата відсотків за кредитами – щомісячно, погашення основної суми
кредиту – згідно графіку (можливо встановлення індивідуального
графіку, адаптованого за сезонністю бізнесу).
Строк існування підприємства не менш 6 місяців – для кредитів під
депозит, не менш 12 місяців – інші кредити. Позичальник має
здійснювати прибуткову діяльність не менш, ніж за останній звітний
період.

Заявку на отримання кредиту можна залишити на сайті
АТ «Ощадбанк» або звернутися в найближче відділення
Банку.
Контактний телефон для зв’язку – (050) 3228116
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