Акційна Програма кредитування клієнтів
МСБ будівельної галузі, агросектору на придбання мобільних,
напівмобільних та стаціонарних бетонних вузлів (заводів) та ліній для
змішування добрив за умови співпраці з ГК МОНОЛІТ

Умови кредитування
Термін
кредитування

Відсоткова ставка

До 12 міс.

12%

24 міс.

14,5%

36 міс.

16%

Власний внесок від 30% вартості
Фіксована ставка на весь період кредитування та дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій
Разова комісія банку – 1% від суми кредиту

Документи на отримання кредиту для юридичної особи








Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого
акту/положення) із усіма змінами і доповненнями.
Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про одержання кредиту;
Копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів,
комерційних і фінансових документів, засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи, копії їх паспортів та довідок
про присвоєння ідентифікаційних номерів засвідчена підписом власника;
Документи, які підтверджують фінансовий стан Позичальника:
Річну фінансову звітність підприємства (баланс та звіт про фінансові результати) та звітність за останній звітній період (якщо
юридична особа звітує щоквартально), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи;
Відомість по 31-му балансовому рахунку в електронному вигляді за останні 12 місяців (якщо внесок по кредиту складає 40% та
більше від вартості об’єкта фінансування, надання відомість по 31-му балансовому рахунку не обов’язково).

Забезпеченням може виступати прийнятне для Банка майно, а саме:
 об’єкти нерухомості (житлові, офісно-адміністративні, торгівельні, логістично-складські, промислові;
 автотранспорт (вантажний, легковий, спеціального призначення);
 майнові права за договором банківського вкладу/депозиту, розміщений в АТ «КБ «ГЛОБУС» (строк дії договору повинен на 10
днів перевищувати строк дії кредитного договору);
 спеціалізована техніка та обладнання; с/г техніка та обладнання;
 майнові права на майбутню нерухомість (при умові надання всіх дозвільних документів на будівництво).

Оформлення договору застави відбувається з нотаріальним, або без нотаріального посвідчення (у випадках
передбачених законодавством).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ у погодженій з Банком страховій

Дані Умови кредитування не є рекламою та надаються виключно з метою попереднього ознайомлення з умовами кредитування у
АТ «КБ «ГЛОБУС» (Ліцензія НБУ №240 від 21.01.2019р.).

Контактні особи:
Оксана Шульга тел. 050 521 46 32; e-mail: OShulga@globusbank.com.ua
Євгенія Хруленко тел. 067 220 99 53; e-mail: YeHrulenko@globusbank.com.ua

