
 

 

Умови отримання кредиту в рамках партнерської програми з Ощадбанком 

Для розрахунку фінансового стану та максимального ліміту кредитування потенційний позичальник 
має надати наступну інформацію та документи: 

1. Баланс (Ф1) та Звіт про фінансові результати (Ф2) за останні 3 роки (в разі подачі річної 
звітності) або  5 квартальних періодів (в разі подачі квартальної звітності) потенційного 
позичальника (в разі наявності групи пов’язаних підприємств, в т.ч. по них). 

2. Копію статуту, інформацію щодо реальних власників (кінцевих бенефіціарів фізичних осіб) 
для попереднього висновку Служби безпеки банку 

щодо ділової репутації позичальника/учасників/групи підприємств. 

3. Параметри кредитної операції: 

–          максимально необхідний ліміт кредитування; 

–          бажаний термін кредитування. 

Більш детальну консультацію по пакету документів надає співробітник Банку, який буде займатися 
заявкою. 

Відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк» для потенційного позичальника є обов’язковим. 

Приблизний строк розгляду документів від 10 робочих днів (від дня надання повного пакету 
документів). 

Кредит надається під заставу обладнання яке купується. 

%% ставки 
Строк кредитування, міс. 

12 24 36 48 60 

Комісія за 
видачу 

1% 

Власний 
внесок 

20% 7,88% 11,54% 12,82% 13,48% 13,88% 

25% 7,50% 11,34% 12,69% 13,38% 13,80% 

30% 7,06% 11,11% 12,53% 13,26% 13,70% 

50% 4,42% 9,74% 11,61% 12,56% 13,14% 
  

«КРЕДИТУВАННЯ КЛІЄНТІВ ММCБ  ЗА ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» 

 Допустима сума фінансування до 50 млн. грн. 

Вимоги до позичальника щоб стати учасником програми: 

ФОП – резидент України 

ЮО – резидент України, учасники якого є резидентами, кінцеві власники є фізичними особами 
резидентами України 

ВИРУЧКА за рік –  сумарно з групою пов’язаних контрагентів (ГПК) до 100 млн. грн. 



ДЛЯ «ДІЮЧОГО БІЗНЕСУ» – Строк здійснення діяльності від 12 місяців. Прибуткова діяльність 
(за 4 квартали/рік) 

ВІДМІННА РЕПУТАЦІЯ-  позитивна кредитна історі; відсутня заборгованість за 
податками/зборами 

Внутрішній кредитний рейтинг: не менше «В» 

МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ: не можуть бути зареєстровані на тимчасово окупованих територіях та в 
населених пунктах на лінії зіткнення 

ОБМЕЖЕННЯ: 

щодо виду діяльності (за програмою): 

• виробництво та/або реалізація зброї, алкогольних та тютюнових виробів; 
• основним видом є надання нерухомості в оренду 

щодо обсягу державної допомоги (за програмою): 

клієнт (сумарно з ГПК) за останні/наступні 3 роки не отримав державну фінансову підтримку в сумі 
понад екв. 200 000 євро 

Компенсація процентів до рівня 5, 7 або 9% річних 

Компенсаційна ставка: 

Розмір річного доходу до 50 млн грн (включно) Від 50 млн грн 

Мін. приріст робочих місць, працівників 2 – – 

Компенсаційна процента ставка, яку сплачує 
клієнт 5% річних 7% річних 9% річних 

Максимальний строк: не більше 60 місяців 

Забезпечення  кредиту відбувається за рахунок передачі в заставу обладнання яке купується. 

 


