Кредитування АТ «Ощадбанк»
Клієнтів ММСБ
на придбання транспортних засобів
та обладнання в рамках
партнерських програм

цільове призначення
транспортні засоби:

9-10

- автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли,
мопеди, причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби;
- трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і
меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, які експлуатуються в
умовах
вулично-дорожньої
мережі
загального
користування
в
Україні,
на
сільськогосподарських угіддях при виконанні агротехнічних робіт тощо;
- сільськогосподарська техніка - причіпне та навісне сільськогосподарське обладнання;
- сільськогосподарський інвентар (стаціонарна зернообробна техніка)

обладнання:

- промислове, виробниче та інше обладнання: технічна споруда, механізм, трубопровідна
арматура, насос, привід, прилад і таке інше, що використовується на виробництві та інших
сферах

географія продажів:

міста, де є Ваше представництво

умови кредитування
цільовий сегментдо

фізична особа – підприємець або юридична особа - Клієнт мікро-, малого та середнього бізнесу

форма кредиту

- кредит
- невідновлювальна кредитна лінія

графік погашення

- щомісячно рівними частинами;
- індивідуальний графік

валюта кредиту

гривня

сума кредиту

10 000 – 20 000 000 грн.

строк кредитування

6 – 60 місяців

умови
кредитування

Комісія
Продавця

3%

застава

Комісія
Позичальника

1%

Власний
внесок
20-29%
30-49%
Від 50%

Строк, міс./процентна ставка, %%*

(включно)

Від 12 до
24

19.30%
18.70%
16.00%

20.60%
20.40%
18.50%

До 12

(включно)

транспортні засоби та обладнання, придбання яких кредитується

Від 24 до 36

Від 36 до 60

(включно)

(включно)

21.80%
21.60%
20.20%

22.90%
22.20%
21.70%

вимоги до Продавця
вимоги до
Партнера

до

- строк діяльності Продавця на ринку реалізації транспортних засобів/обладнання становить не
менше 1 (одного) року;
- відсутність порушеної справи про банкрутство Продавця, прийнятого судом рішення про
визнання Продавця банкрутом чи інформації про початок ліквідаційної процедури або
інформації про прийняття засновником (власником) Продавця рішення про припинення
юридичної особи;
- відсутність стосовно Продавця/керівника та (або) головного бухгалтера Продавця
судових/виконавчих проваджень, що можуть вплинути на виконання ним своїх зобов’язань
перед Позичальником;
- наявність позитивних висновків юридичного департаменту та департаменту банківської
безпеки щодо відповідності Продавця вищезазначеним умовам
- укладання Договору про співробітництво між Банком та Продавцем

схема реалізації партнерської програми
 підписання Договору про співробітництво між Продавцем та АТ «Ощадбанк», в якому визначаються основні
правила та порядок реалізації транспортних засобів та обладнання з використанням кредиту Банку
 реалізація транспортних засобів та обладнання за наступною схемою:

Позичальник

3. Надання Продавцю Листа-повідомлення про можливість надання кредиту

Продавець

7. Надання кредиту шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця
8. Сплата комісії Банку

Банк

