«Доступні кредити 5-7-9%»

Основні параметри банківського продукту «Доступні кредити 5-7-9%»
Вид операції

кредит, невідновлювальна, відновлювальна кредитна лінія

Сегмент/підсегмент мікро-, малий та середній бізнес
бізнесу
Сума кредиту

Від 50 000 грн. до 3 000 000 гривень, при рефінансуванні сума не обмежена

Валюта операції

Гривня, можлива купівля іноземної валюти для купівлі основних засобів за кордоном

Процентна ставка

Або 3, або 5, або 7, або 9% річних в залежності від розміру річного доходу та групи
суб’єктів підприємництва

Власний внесок



від 20% до 40% – для діючого бізнесу;



від 30% до 40% - для новоствореного бізнесу.

При кредитуванні на поповнення обігових коштів та для рефінансування кредиту
вимога власного внеску не застосовується.
Строк

до 60 місяців для інвестиційних кредитів
до 24 місяців для кредитів на поповнення обігових коштів

Пільговий період

до 6 місяців, але не більше строку введення в експлуатацію об’єкту інвестування
до 9 місяців для фінансування оборотного капіталу Позичальника для запобігання
виникненню та поширенню, короновірусної хвороби COVID-19
до 31 грудня 2020 року для рефінансування заборгованості

Наявність
поручителя

для ЮО – порука кінцевих бенефіціарних власників (> 50%) та кожного в кого > 20%

Забезпечення
кредиту

Об'єкт кредитування (нерухомість, ТЗ, СГ техніка, обладнання) або застава/іпотека з КП
(коефіцієнтом покриття) не менше 1,2х від ліквідаційної вартості.

для ФОП – порука подружжя (за наявності).

Можлива гарантія Фонду розвитку підприємництва (50% від суми кредиту для клієнта
діючого бізнесу 80% для клієнта новоствореного бізнесу та для кредитування заходів
запобіганню , короновірусної хвороби COVID-19). Гарантія не надається для
рефінансування кредитів.
Оцінка ринкової вартості:
1) по рахунку фактурі - при купівлі в акредитованого постачальника та
неакредитованого до 1,0 млн. грн для нового обладнання;
2) СОД – по нерухомості, б.в. об'єктам та іншій заставі;
3) УОМЗ – при купівлі нового ТЗ, СГ техніки, обладнання вартістю понад 1,0 млн.
грн. в неакредитнованого постачальника .
Комісія

0,5% разова; 0,04% щомісячна перший рік; 0,5% річних за гарантію Фонду (якщо з ГМ)

Цільове призначення:
1.Фінансування цілей, пов'язаних із провадженням господарської діяльності:
- юридичних осіб,
-фізичних осіб - підприємців – резидентів України
а саме:
1.1. придбання нових або таких, що були у використанні основних засобів;
1.2. придбання нежитлової нерухомості з метою ведення суб єктом підприємництва господарської діяльності
без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
1.3. придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу),
пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
1.4. модернізація наявних основних засобів;
1.5. здійснення будівництва/реконструкції/ремонту в приміщеннях ведення основної господарської
діяльності (крім офісних приміщень);
1.6. фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною
частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що
фінансується за рахунок кредитних коштів;
1.7. рефінансування за основною заборгованістю кредитів виданих із цільовим призначенням, яке відповідає
умовам п.п. 1.1. – 1.6.

Не підлягають кредитуванню наступні цілі:
– придбання об’єктів житлової нерухомості,
– придбання транспортних засобів (крім тих, що використовуватимуться в комерційних цілях).

Умови надання кредитних коштів
1) відкриття поточного рахунку в АБ «УКРГАЗБАНК»;
2) відсутність арешту та блокувань поточних рахунків;
3) відсутність публічного обтяження в ДРОРМ.

ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Для діючого бізнесу

Для новоствореного бізнесу

 Строк ведення бізнесу від 12 місяців
 Прибуткова діяльність, за результатами
останнього звітного року (для
несезонного бізнесу) або останнього
звітного року та останнього звітного
кварталу (для сезонного бізнесу)

 Start-up, або ФОП/ юридичні особи, що
зареєстровані та ведуть бізнес менше 12
місяців
 Наявність досвіду в галузі, принаймні у
одного працівника:
- для виробництва - від 12 місяців досвіду
- для сфери послуг - від 6 місяців досвіду
(підтвердженням досвіду може бути копія
трудової книжки, копія трудового контракту,
інші документи, які підтверджують досвід)
 Наявний бізнес-план по реалізації проекту

Загальні вимоги:
 ФОП - громадяни України
 Вік Позичальника (для ФОП): від 21 року (на дату звернення) до 65 років (на кінець строку дії
договору)
 Юридичні особи, власники та кінцеві бенефіціари яких є резидентами України
 Річна виручка до 100 млн. грн. (сумарно по ГПК), для рефінансування – не більше 10 млн. євро
за середньорічним курсом НБУ. В тому числі протягом 2-х останніх календарних кварталів
клієнт не входив до ГПК із розміром виручки, який перевищує граничні показники
 Відсутня негативна кредитна історія та прострочена заборгованість по кредитам (для
рефінансування допускається діюча прострочена заборгованість до 30 днів)
 для новоствореного бізнесу – наявний бізнес-план щодо реалізації проекту та не менше ніж
один працівник має досвід у сфері реалізацій проекту:
- від 12 місяців – для виробництва товарів,
- від 6 місяців – у сфері надання послуг;
 Позичальник/ГПК за останні 3 календарних роки не отримував державної допомоги, що
перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом,
установленим Національним банком, що діяв на останній день попереднього фінансового
року
 Відсутність заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом, фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування
 Відсутні відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та не
перебуває в стані реорганізації / ліквідації
 Не отримували протягом останніх 3-х років державну підтримку, що перевищує суму,
еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по ГПК)
 Не здійснюють виробництво, реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін
валют та надання в оренду нерухомого майна, що є основним видом діяльності

