Параметри кредитування та умови Програми «Доступні кредити 5-7-9%»:
Кредити на інвестиційні цілі

Кредити на «антикризові» заходи

Рефінанси

С/г кредити

Кредити на «антивоєнні»
заходи

Рефінансування
існуючої
заборгованості за
кредитами в банках
України

На придбання
основних
засобів та
покриття
будь-яких
витрат,
пов’язаних із
впровадження
м
сільськогоспо
дарської
діяльності у
значенні
Закону
України «Про
державну
підтримку
сільського
господарства
України»

Запобігання російській
агресії та подолання її
наслідків, у тому числі для
забезпечення потреб
Збройних Сил України,
інших військових формувань,
утворених відповідно до
закону, та/або населення, яке
постраждале внаслідок
проведення бойових дій під
час воєнного стану в Україні
(крім суб’єктів
підприємництва, які
здійснюють виробництво
та/або реалізацію зброї)

Ціль ІІІ.

Ціль V.

Ціль VI.

3.1. Кредит
рефінансування
(інвест),
3.2. Кредит
рефінансування
(обігові)

5.1. С/Г
товаровиробн
ики (інвест)
5.2. С/Г
товаровиробн
ики (обігові)

6.1. Антивоєнний (інвест)
6.2. Антивоєнний (обігові)

Група 3

Група 5

Група 6

Інвестиційні цілі (в т.ч.
рефінансування заборгованості за
інвестиційним кредитом) на:

Призначення
державної підтримки
за Програмою
«Доступні кредити 57-9%»

- придбання та/або модернізацію
основних засобів;
- придбання нежитлової
нерухомості та/або земельних
ділянок;
- здійснення будівництва,
реконструкції, ремонту в
приміщеннях (крім офісних);
- придбання об’єктів права
інтелектуальної власності
(франчайзингу);
- фінансування
оборотного
капіталу, що є невід’ємною
частиною
витрат
на
інвестиційних проект (не більше
25% від вартості проекту)

Ціль І.

Цілі кредитування

Група Позичальника
Суб’єкти
кредитування

1.1. Інвестиційний кредит.
1.2. Інвестиційний кредит
рефінансування.
1.3. Інвестиційний кредит (обігові
до 25%).
1.4. Інвестиційний кредит (обігові
до 25%) рефінансування.
Група 2

Інвестиційні цілі, а
також рефінансування
кредитів на зазначені
цілі

Фінансування
оборотного капіталу
(без прив’язки до
напрямків діяльності)

Ціль ІІ.

2.1. Антикризовий
кредит (інвест),
2.2. Антикризовий
кредит (інвест)
рефінансування

Група 1

2.3. Антикризовий
кредит (обігові)

Суб’єкт малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва фізична особа — підприємець або юридична особа, річний дохід якого від будь-якої діяльності не

Суб’єкт малого, у тому числі
мікропідприємництва, середнього та великого

перевищує суму, еквівалентну 10, 2 та 50 млн. євро (відповідно), визначену за офіційним валютним
курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день звітного періоду
Строк звернення для
участі у Програмі

Під час проведення карантину або обмежувальних заходів та
протягом 90 днів з дня його (їх) відміни

до 23 січня 2025 року

Макс. сума кредитів
за Програмою

підприємництва (без обмежень за річним
доходом)
до 31 травня
2022 року

Протягом періоду
дії воєнного стану

6 місяців

60 місяців
(36 місяців - на фінансування
оборотного капіталу)

60 млн. гривень

Макс. строк
кредитування

60 місяців
(36 місяців - на фінансування
оборотного капіталу)

Розмір власного
внеску

Не менше 15% від вартості інвестиційного проекту для
новоствореного бізнесу;
не менше 10% - для діючого бізнесу

60 місяців

36 місяців

60 місяців

відсутній

відсутній

Не менше 15% від вартості інвестиційного
проекту для новоствореного бізнесу;
не менше 10% - для діючого бізнесу

Індекс UIRD (3міс.) + 7 п.п. - для новоствореного бізнесу (окрім кредитів з рефінансування)
Базова процентна
ставка
(перегляд на
щоквартальній
основі)

Індекс UIRD (3міс.) + 3 п.п. - для діючого великого бізнесу
Індекс UIRD (3міс.) + 5 п.п. - для діючого середнього бізнесу
Індекс UIRD (3міс.) + 6 п.п. - для діючого малого бізнесу
Індекс UIRD (3міс.) + 7 п.п. - для діючого мікробізнесу
max - 30% річних

Компенсаційна
процентна ставка
(сплачується
Клієнтом)
Умови застосування
/ перегляду

7% *

9%

(для Клієнтів з
(для Клієнтів з
річним доходом до річним доходом від
50 млн. грн
50 млн. грн
(сумарно по ГПК)) (сумарно по ГПК))

Зменшується / збільшується на
0,5 п.п. за кожне
створене/скорочене робоче місце
(щоквартально)
*у разі створення не менше 2 нових
роб. місць протягом періоду, що
завершується 1-им повним календ.

0%

3%

0%

Встановлюється на період строку дії
карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів,
пов’язаних з її поширенням, та протягом 90

Застосовується до
дати погашення
кредиту

Діє протягом
шести місяців

0%
протягом дії воєнного стану на
території України та протягом
одного місяця після його
припинення або скасування

5% річних – після завершення
періоду дії воєнного стану на
території України + один місяць
після його
припинення/скасування до
завершення строку
кредитування

кварталом кредитування – з
наступного
кварталу
застосовується 5% річних

Комісія (разова)

днів з дня його (їх) відміни, а після їх
скасування — 3 % річних

1% від суми кредиту

