


Термін дії акції по 31.03.18р. (включно) 

Сегмент – потенційні 

позичальники 

сільськогосподарські виробники та переробники сільськогосподарської продукції (підприємства АПК) не 

менше 50% доходів яких на останню звітну дату отримано за рахунок реалізації власної сільгоспсировини 

та/або продуктів її переробки власного виробництва. 

Мінімальний розмір кредиту 100’000 грн. 

Максимальний розмір кредиту 50’000’000 грн. 

Мета кредитування 
будь-які цілі, в тому числі – поповнення обігових коштів, придбання основних засобів, сільгосптехніки (не 

здійснюється фінансування інвестиційних проектів).  

Термін кредитування 
- поповнення обігових коштів та на поточні потреби – до 36 міс. 

- на придбання сільгосптехніки  та обладнання – до 60 міс. з можливістю відшкодування 20% вартості 

Власна участь в проекті мін. 25 % для придбання сільгосптехніки 

Мінімальна ставка кредитування   від 16,90% річних; 

Комісія за надання кредиту 
- для договорів з сумою до 5’000’000 грн (включно) – 0,5 % від максимального ліміту кредитування, 

- для договорів з сумою понад 5’000’000 грн –від  0,2% від максимального  ліміту кредитування. 

Особливості кредитування за 

програмою співпраці з ЄІБ 

Для договорів понад 24 місяці, при кредитуванні за програмою співпраці з ЄІБ - від 16,90%. 

При цьому мінімальна комісія за надання кредиту незалежно від розміру ліміту кредитування - 0,6% від 

максимального ліміту кредитування. 

Вимоги щодо забезпечення  нерухомість, транспорт, обладнання. 

      від16,90% 
УМОВИ 

 кредитування підприємств АПК 
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Строк кредитування від 6  до 60 місяців 

Валюта кредитування гривня 

Сума кредиту від 10 00 до 20 000 000 грн 

Процентні ставки за користування 
кредитом 

- В рамках партнерських програм - від 12%  
- В рамках акційних умов для підприємств АПК–від 16,9 %  
- Стандарт- від 18,95% 

Авансовий платіж від  25% 

Комісія при наданні кредиту від  0,2 % одноразово 

Форма надання 
- кредит 
- невідновлювана кредитна лінія 

Погашення кредиту 
- щомісячно рівними частинами 
- індивідуальний графік 

Сплата процентів щомісячно 

Забезпечення кредитування 
транспортний засіб, сільгосптехніка або обладнання, що купується   з 
використанням кредиту 

Ощадбанк надає кредити юридичним особам та фізичним особам — підприємцям на 
придбання нових та б/в транспортних засобів, сільгосптехніки та обладнання. 



Процентні ставки 

1-7 днів — 18 % річних 
8-14 днів — 19 % річних 
15-30 днів — 20 % річних 
більше 30 днів — 22 % річних 

Комісія при наданні кредиту 1 % ліміту овердрафту. 

Погашення заборгованості клієнта за 
овердрафтом 

здійснюється автоматично при 
надходженні коштів на його поточний 
рахунок 

Забезпечення овердрафту Без забезпечення 

Граничні суми Ліміту овердрафту 50 000,00 грн. – 2 500 000,00 грн. 

Бланковий овердрафт (лише для Клієнтів АТ «Ощадбанк») - Беззаставний короткостроковий 
кредит, що надається платоспроможним клієнтам  для оплати платіжних документів понад залишок 
коштів на їх поточних рахунках.  

Строк надання 
овердрафту 

до трьох років з обов’язковим щомісячним повним 
погашенням заборгованості за овердрафтом 

Валюта овердрафту гривня 

Ліміт овердрафту 

- встановлюється залежно від фінансового стану 
клієнта, але має становити не більше 40 % 
надходжень на його поточний рахунок в АТ 
«Ощадбанк» за останні 3 місяці, та щомісячно 
переглядається залежно від грошових надходжень на 
поточний рахунок клієнта 
- для нових клієнтів АТ «Ощадбанк» до розрахунку 
ліміту овердрафту можуть прийматися надходження 
грошових коштів на рахунки в інших банках із 
обов’язковим переведенням таких надходжень до АТ 
«Ощадбанк» 

Умови кредиту 



Процентні ставки 
- 1-7 днів — 17 % річних 
- 8-14 днів — 18 % річних 
- 15-30 днів — 19 % річних 

Комісія при наданні кредиту 0,5% ліміту овердрафту 

Погашення заборгованості клієнта за 
овердрафтом 

здійснюється автоматично при 
надходженні коштів на його поточний 
рахунок 

Забезпечення овердрафту 

нерухоме , рухоме майно (коефіцієнт 
покриття 1:1) та товари в обороті, 
цінні папери, поточні біологічні 
активи, врожаї майбутніх періодів 
(коефіцієнт покриття 1:2) 

Обов’язкове страхування майна 
залежно від виду наданого 
забезпечення в акредитованій АТ 
«Ощадбанк» страховій компанії 

Овердрафт — короткостроковий кредит, що надається платоспроможним клієнтам для оплати 
платіжних документів понад залишок коштів на їх поточних рахунках. 

Строк надання 
овердрафту 

до трьох років з обов’язковим щомісячним повним 
погашенням заборгованості за овердрафтом 

Валюта овердрафту гривня 

Ліміт овердрафту 

- встановлюється залежно від фінансового стану 
клієнта, але має становити не більше 100 % 
надходжень на його поточний рахунок в АТ 
«Ощадбанк» за останні 3 місяці, та щомісячно 
переглядається залежно від грошових надходжень на 
поточний рахунок клієнта 
- для нових клієнтів АТ «Ощадбанк» до розрахунку 
ліміту овердрафту можуть прийматися надходження 
грошових коштів на рахунки в інших банках із 
обов’язковим переведенням таких надходжень до АТ 
«Ощадбанк» 

Умови кредиту 



Авалювання векселів – операція, яка передбачає оформлення Ощадбанком авалю на векселі, що засвідчує зобов'язання 

Ощадбанку здійснити платіж за векселем у випадку невиконання платником, за якого наданий аваль, своїх зобов'язань. 

Ощадбанк здійснює авалювання таких видів векселів: 

товарних векселів (у формі простих та/або переказних векселів), які видані для розрахунків за поставлені товари, пов’язані з 
виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукці; 
податкових векселів (у формі простих векселів), які засвідчують зобовя'зання платника податків по сплаті акцизного податку 
відповідно до вимог Податкового кодексу України. 

Вид ліміту відновлювальний/невідновлювальний 

Розмір ліміту - мінімальний – 500 000 грн. 
- максимальний –10 000 000 грн. 

Строк дії ліміту 

до 2-х років  
При цьому, строк платежу за кожним векселем, що авалюється в рамках ліміту: 
 
- для товарного векселя – до 1 року з дати складання векселя 
- для податкового векселя – відповідає строку, визначеному Податковим кодексом України (90/180 календарних 
днів) 

Вартість 
авалювання 

не менше 2,0-2,5% річних від суми наданого авалю, що сплачується щомісяця за фактичний строк дії 
зобов’язань Ощадбанку 
за встановлення відновлювального ліміту для виконання операцій з авалювання векселів - 0,5% від розміру 
встановленого ліміту. 

Забезпечення застава ліквідного майна, майнових прав (за виключенням застави цінних паперів) / іпотека / порука 



підтримка соціальних підприємств малого бізнесу шляхом надання кредитів на економічно привабливих       

умовах 

 сприяння підвищенню зайнятості населення та створенню нових робочих місць 

  

 
Видача кредитів соціальним підприємствам на економічно привабливих умовах. Підтвердження статусу   

соціального підприємства здійснюється WNISEF. 

 

  

 
 - юридична особа, зареєстрована відповідно до чинного законодавства України та класифікована WNISEF 

 як «соціальне підприємство» 

 - чистий дохід підприємства за останній календарний рік становить не більше 80 млн грн 

 - чітко прописана в офіційних документах клієнта соціальна мета його діяльності (механізм розподілу    

 прибутку, де видно, скільки відсотків прибутку спрямовується на вирішення соціальних питань) 

Профіль Клієнта 

Суть продукту 

підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг соціально незахищеним верствам           

населення 

Умови кредитування 

Мета програми 



Умови продукту «Мікрокредит»  
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КЛІЄНТ  МІКРО- та МАЛОГО БІЗНЕСУ 

•  Фізична особа – підприємець - резидент України 

•  Юридична особа – резидент України (окрім акціонерних товариств, комунальних підприємств, кооперативів, споживчих товариств, 
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України) 

ТЕРМІН ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТА 

• Не менше 12 місяців з дати державної реєстрації 

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЕННЯ КРЕДИТУ 

• Поповнення обігових коштів – до 12 місяців 

• Придбання основних засобів (нерухомість, транспортні засоби, обладнання тощо) – до 60 місяців 

СУМА ТА ВАЛЮТА КРЕДИТУ 

• Від 1 000,00 до 4 900 000,00 UAH 

ВІДСОТКОВА СТАВКА ТА КОМІСІЯ 

• Від 24%-річних, 1% комісії від суми кредиту (одноразово) 

ФОРМА КРЕДИТУ ТА УМОВИ ПОГАШЕННЯ 

• Форма видачі - строковий кредит 

• Погашення кредиту - щомісячно за класичною схемою або індивідуальним графіком. %% сплачуються щомісячно 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

• Нерухоме або рухоме майно або товар в обороті та порука. До 250 000 грн. можливе надання кредитів БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПЕРЕВАГИ 

• ШВИДКІСТЬ прийняття рішення; 

• СПРОЩЕНИЙ пакет документів; 

• ГНУЧКИЙ підхід до фінансово-економічного аналізу та забезпечення 



Переваги Мікрокредиту над стандартними кредитними 
продуктами для клієнтів ММСБ 
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 ШВИДКІСТЬ розгляду кредитної заявки за рахунок СПРОЩЕНОГО ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ТА 

ПРОЦЕСУ 
 

 Врахування ВСЬОГО ФАКТИЧНОГО БІЗНЕСУ при розрахунку кредитоспроможності Клієнта та 
прийнятті рішення про надання кредиту приймаються до уваги дані управлінського обліку, 
невраховані доходи тощо) 
 

 ВІДСУТНІСТЬ ВИМОГИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ для майна, що передається в 
забезпечення (для кредитів до 750 тис. грн., окрім земельних ділянок) 
 

 ВІДСУТНІСТЬ ВИМОГИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТРАХУВАННЯ МАЙНА, що передається в 
забезпечення (для кредитів до 750 тис. грн.), крім нерухомого майна та земельних ділянок 

 


