Інформація про базові умови, ціну та
тарифи фінансових послуг
КРЕДИТУВАННЯ
Кредитування клієнтів, юридичних осіб на
цілі, що пов'язані з веденням господарської
діяльності, є основним напрямком діяльності
компанії.
Компанія надає кредити на:
 поповнення обігових коштів;
 придбання основних засобів (нерухомість,
транспорт, обладнання і т.і.)
 фінансування будівництва виробничих
комплексів;
 рефінансування заборгованості банків на
більш вигідних умовах.
Прозорі умови наших кредитних договорів не
передбачають
застосування
прихованих
комісій та підвищення процентних ставок за
весь період кредитування.
Базовими умовами, ціна та тарифи
кредитування суб'єктів господарювання є
наступні:

Вид операції

Кредит / кредитна лінія

Валюта операції Гривня
Відсоткова
ставка

23-24%, відповідно до
рішення уповноваженого
колегіального органу

Строк
користування

До 24 міс. на поповнення
обігових коштів
До 36 міс. на придбання
основних засобів

Комісія за
надання
фінансового
кредиту

відсутня

Комісія за
дострокове
погашення
кредиту

відсутня

Забезпечення за
кредитом

- Нерухоме майно
(житлового та нежитлового
призначення)
- Рухоме майно (майно, що

придбавається та майно, що
було у використанні)
- Інше, за рішенням
уповноваженого
колегіального органу
Періодичність
проценти – щомісячно
сплати процентів кредит – згідно умов
та повернення
кредитного договору
кредиту
Штрафні санкції У розмірі подвійної
облікової ставки
Національного банку
України, що діяла у період,
за який сплачується пеня
від суми прострочення за
кожен день прострочення.
Форма видачі

Безготівковим
перерахуванням на
поточний рахунок
позичальника або за
реквізитами, що вказані в
заяві-анкеті позичальника

Остаточні умови укладення кредитного
договору визначаються рішенням
уповноваженого органу компанії,
застосовуючи принципи індивідуального
підходу до кожного клієнта.
ФАКТОРИНГ
Завдання факторингу полягає в забезпечені
ефективної системи взаємовідносин покупця
та постачальника товарів. Скориставшись
послугою факторингу постачальник має змогу
надати конкурентні відстрочення платежу
своїм клієнтам, не відчуваючи при ньому
дефіциту в обігових коштах. Це можливо
завдяки
достроковому
фінансуванню
компанією – фактором поставок товарів, з
наданням відстрочки платежу, у зручному для
постачальника режимі. Наша компанія
пропонує послуги з факторингу на вигідних та
прозорих умовах.
Базові умови, ціна та тарифи послуги з
факторингу :
Вид операції

факторинг з регресом

Валюта операції

гривня

Період відстрочки до 91 дня
платежу
Вимоги до клієнта юридичні
або
фізичні
особи – підприємці, які
працюють на ринку більше
1 року, та здійснюють
підприємницьку діяльність
Вимоги
боржника

Максимальний
розмір
фінансування

до співпраця
менш ніж
здійснено
поставок
послуг.

з клієнтом не
6 місяців, за які
не менше 3
продукції або

85 % від суми боргу,
підтвердженого
документально

Процентна ставка 25 % річних
фінансування
Комісійна
1 % від суми фінансування
винагорода
за
обслуговування
Остаточні
умови
укладення
факторингу
визначаються
уповноваженого
органу

договору
рішенням
компанії,

застосовуючи принципи індивідуального
підходу до кожного клієнта.
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ
Компанія пропонує послуги з фінансового
лізингу для юридичних та фізичних осіб на
вигідних та прозорих умовах.
Суть операції - придбання компанією на
замовлення клієнта майна (нерухомість,
транспорт,
обладнання),
з
подальшою
передачею у користування на визначений
строк, із наступним переходом права
власності до клієнта, після повної сплати
лізингових платежів.
Базові умови, ціна та тарифи фінансового
лізингу:
Вид операції

фінансовий лізинг

Валюта операції гривня
Строк лізингу

від 12 до 60 місяців

Об’єкти лізингу нежитлова
нерухомість,
легкові
та
вантажні
автомобілі,
автобуси,
сільгосптехніка, виробниче

обладнання
Авансовий
платіж

від 20 % вартості майна

Періодичність
лізингових
платежів

щомісячно,
частинами

Ставка
лізингових
процентів

від 21 % річних

Комісійна
винагорода

1 % від суми фінансування
(без урахування авансового
платежу)

рівними

Перехід
права після
повної
сплати
власності
лізингових платежів
Остаточні
умови
укладення
договору
фінансового лізингу визначаються рішенням
уповноваженого
органу
компанії,
застосовуючи принципи індивідуального
підходу до кожного клієнта.
Гарантії та поручительства

Поручительство
забезпечення

–

один

виконання

із

способів

зобов'язань,

при

якому поручитель бере на себе зобов'язання
перед кредитором повністю або частково
відповідати

за

виконання

зобов'язання

особою, на користь якої укладено договір
поручительства.
Процедура

отримання

поручительства

максимально спрощена, а наші базові тарифи
наступні:
Сума

Вартість (без

Вартість (з

поручительства,

надання

наданням

забезпечення), забезпечення),

грн.

грн.

грн.

до 10 000

800

300

від 10 000 до 30

1200

500

000
більше 30 000 3% (не менше 2% (не менше
1700)

700)

Гарантія виконання зобов'язання - гарантія
виплати зазначеної суми замовнику у разі
невиконання або неякісного виконання
виконавцем своїх зобов'язань за договором з
замовником.
За своєю суттю всі гарантії є гарантіями
виконання зобов'язань, при цьому можна
виділити декілька їх основних видів: гарантії

виконання контракту, гарантії повернення
авансу, платіжні гарантії, митні гарантії та ін.
Вартість послуг з надання гарантій:
Сума гарантії -

Вартість:

1. До 5000 грн. - 500 грн.
2.Від 5000 грн. до 10 000 грн. - 950 грн.
3.Від 10 000 грн. до 50 000 грн. - 1700 грн.
4.Від 50 000 грн. до 100 000 грн. - 3000 грн.
5.Від 100 000 грн. до 250 000 грн. - 3 % від
суми гарантії
6.Від 250 000 грн. до 1 000 000 грн. - 2,5 %
від суми гарантії
7.Більше 1 000 000 грн. - 2 % від суми гарантії

