ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ
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Назва програми
Суб’єкт
кредитування

Модернізація систем освітлення для клієнтів МСБ (надалі – Програма)
Суб’єкти господарювання мікро, малого та середнього бізнесу, що здійснюють
господарську діяльність (надалі – Позичальник) щонайменше протягом останніх 18
місяців (для сільгоспвиробників не менше 24 місяців) та відповідають одночасно
наступним вимогам:
 фінансовий стан не нижче 5 класу згідно з рейтинговою оцінкою Банку (для
Позичальників юридичних осіб), фінансовий стан не нижче класу «В» (для
ФОПів), для Позичальників сегменту середнього бізнесу рейтинг не нижче В3
згідно з рейтинговою оцінкою Банку;
 приміщення, в якому проводиться захід з модернізації системи освітлення,
належить позичальнику або пов’язаній особі або орендоване на строк, що
перевищує строк кредитування.
Обмеження
Банк не надає кредити суб’єктам господарювання:
застосування
 які є пов’язаними з Банком особами;
 які мають збиткову діяльність (за даними останньої річної фінансової звітності);
 які мають прострочену заборгованість перед Банком;
- вік (для ФОП): менше 21 року (на дату звернення) або більше 65 років (на кінець
строку кредитування).
Цільове
Надається для проведення заходу з енергоефективності (модернізації системи
спрямування
освітлення)
кредиту
Розрахунковий середньомісячний розмір економії на платежах за електроенергію
(освітлення) по об’єкту, що модернізується, повинен бути не менше 30% від поточних
витрат на відповідні цілі.
Вид кредитної Кредит
операції
Розмір кредиту від 5 тис.грн. до 100 тис.грн. включно, сума кредиту не може перевищувати:
- 5% від офіційної виручки позичальника за останній рік (4 попередні квартали);
- 70% від вартості обладнання, визначеної постачальником обладнання
(акредитованим партнером банку).
Власний внесок від 30 % від вартості обладнання
Валюта операції Гривня
Термін
Від 3 до 18 місяців
кредитування
Пільговий
Відсутній
період
Процентна
До 12 міс. – 18,0 % річних гривня
12 -18 міс. – 19,8 % річних гривня
ставка1
Комісія,
що ЕКО кредити: щомісячна комісія у розмірі 0,3% від суми кредиту, при цьому
сплачує
одноразова комісія за видачу кредиту відсутня
Позичальник
Забезпечення

Оформлення поручительства є обов’язковим:

номінальні процентні ставки встановлюються на рівні, що передбачає забезпечення отримання встановленого рішенням КУАП
загального рівня дохідності кредитних операцій Банку. Розмір зазначених процентних ставок відповідає рівню звичайної ціни,
відповідно до норм Податкового кодексу України та є ринковим.
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кредиту

8.

Страхування

10. Метод
розрахунку
процентів
11. Форма/спосіб
надання
кредитних
коштів
12. Періодичність
сплати
процентів
та
графік
повернення
основної суми
боргу
13. Спосіб сплати
процентів
та
основної суми
боргу

- для юридичних осіб: поручительство засновників, що володіють не менше ніж 50
відсотками в статутному капіталі Позичальника, та/або керівника Позичальника.
- для фізичних осіб – підприємців – порука подружжя (за наявності).
Оформлення додаткових поручительств інших пов’язаних юридичних/фізичних
осіб є рекомендованим.
1. Портфельне страхування банком фінансових ризиків (в акредитованій банком
страховій компанії).
2. Додатково, для Позичальників – ФОП: особисто Позичальник (за договором
страхування життя або від нещасного випадку).
факт/факт
Безготівковим платежем на рахунок продавця освітлювального обладнання, який є
акредитованим партнером Банку.
1. Сплата процентів здійснюється щомісячно не пізніше: 5 числа місяця, наступного за
місяцем нарахування, в день закінчення строку кредитування, в день повного
погашення заборгованості за кредитом, в день повного дострокового погашення
заборгованості за кредитом, або в день дострокового розірвання кредитного договору.
2. Погашення заборгованості за кредитом здійснюється Позичальником рівними
частинами щомісячно, не пізніше 5 числа місяця.

У розмірах та в строки, визначені в кредитному договорі, шляхом:
– безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних
рахунків;
– договірного списання з рахунку(ів) Позичальника;
– готівкою, через касу Банку (виключно для фізичних осіб – підприємців).
14.
За невиконання умов кредитного договору:
Штрафні санкції,
1. за порушення строків повернення кредитних коштів та/або процентів за
проценти, що
користування кредитними коштами та/або комісій, Позичальник зобов’язаний
нараховуються
сплатити Банку неустойку (пеню) за кожен день прострочення, яка обчислюється від
на залишок
суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного
простроченої
банку України, що діяла у період за який сплачується пеня;
заборгованості
2. у разі невиконання умов щодо переведення потоків в Банк (за кожен квартал),
порушення умов страхування ФОПів (за кожен місяць), ненадання (невчасного
надання) квартальної звітності; бухгалтерської, податкової та статистичної звітності,
інформації щодо змін в статутних документах та документах, що регламентують
повноваження посадових осіб Позичальника, зміни адреси, телефонів;
неповідомлення про стан заборгованості за кредитами в інших фінансових установах;
невиконання інших умов Кредитного договору – штраф 0,4 процента від фактичної
заборгованості за основним боргом на дату повідомлення Банком Позичальника про
необхідність сплати штрафу (за кожне порушення);
3. процентна ставка, що застосовується до залишку простроченої заборгованості
збільшується на 5 процентних пунктів.
Умови
дострокового
15.
Без застосування штрафних санкцій.
повернення
коштів
16. Перелік
Відповідно до Додатку 5.4. до Положення про кредитування клієнтів МСБ.
документів
Додатково надаються до Банку:
- Документи, які підтверджують право власності на/користування приміщення (-м), в
якому проводиться модернізація системи освітлення.
- Проект договору купівлі-продажу обладнання в партнера та підготовлена партнером
технічна документація щодо проведення модернізації системи освітлення з
відповідними розрахунками розмірів щомісячної економії електроенергії, що має бути
отримана покупцем обладнання (приклад розрахунку економічної ефективності
проведення модернізації системи освітлення наведено в Додатку 2). Перед укладанням
кредитного договору надається копія договору купівлі-продажу обладнання.
- Лист підтвердження від партнера про перелік та вартість обладнання, що
поставляється, та розрахунковий розмір економії від його використання.
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17.

Інші істотні
умови

1. Між постачальником (акредитованим партнером банку) та позичальником
укладається договір купівлі-продажу обладнання, умовами якого має бути
передбачено:
- розробку технічної документації щодо енергоефективних заходів з відповідними
розрахунками;
- можливість перевірки постачальником умов використання придбаного за
договором обладнання;
- розмір щомісячної економії електроенергії, що має бути отримана покупцем
обладнання, згідно з розрахунками постачальника;
- відповідальність постачальника у випадку перевищення рівня споживання
електроенергії, визначеного згідно з його розрахунками, у вигляді зобов’язання
відшкодувати таку різницю в грошовому вигляді на вимогу покупця або
повернення в повному розмірі, коштів отриманих від покупця за отримане
обладнання. Повернення коштів має відбуватись на рахунок покупця відкритий в
банку.
2. В договорі про співпрацю між банком та партнером має бути зазначено
зобов’язання партнера повідомляти банк про отримання вимог від покупців про
відшкодування недоотриманої економії від реалізації проектів енергоефективності або
повернення коштів за продане обладнання в повній сумі.
3. В кредитному договорі зазначається зобов’язання позичальника інформувати банк
про направлення вимоги постачальнику про відшкодування недоотриманої економії
від реалізації проектів енергоефективності або повернення коштів за продане
обладнання в повній сумі, та направлення цих коштів на погашення кредиту, а також
право банку на здійснення договірного списання повернених постачальником коштів.
4. Протягом 3-х місяців з дати укладення кредитного договору, переведення грошових
надходжень Позичальника на поточні рахунки, відкриті в Банку, в розмірі
пропорційному питомій вазі кредитної заборгованості Позичальника перед Банком у
загальному обсязі заборгованості Позичальника за кредитними операціями перед
іншими банками. Умова щодо обов’язковості переведення грошових надходжень
застосовується виключно у разі наявності у Позичальника безготівкових розрахунків
(надходжень), до тієї частини грошових надходжень, обіг якої здійснюється в
безготівковій формі.
5. В кредитному договорі зазначається зобов’язання позичальника протягом 10
банківських днів з дати надання кредитних коштів надати до Банку документи, які
підтверджують цільове використання кредиту.
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