ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»
0%

 для фінансування оборотного капіталу;
 для нових інвестиційних кредитів, пов’язаних виключно з виробництвом
лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, а також
на рефінансування заборгованості за кредитами, наданими на вищезазначені зазначені цілі.

3%

 для кредитів, виданих під 0%, після закінчення 90 днів з дня відміни карантину і до завершення
терміну кредиту.

*

Антикризові заходи

Інвестиційні кредити
Рефінансування

7%** для клієнтів з річним доходом до 50 млн. грн. на групу пов’язаних осіб.
9%** для клієнтів з річним доходом понад 50 млн. грн. на групу пов’язаних осіб.
3%

для рефінансування існуючої заборгованості за кредитами в банках України.

*

Відсоткова ставка діє лише впродовж карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню COVID-19, або обмежувальних заходів, пов’язаних із його поширенням, та
протягом 90 днів з дня їх відміни.
**
Відсоткова ставка може знизитись до 5% за умови створення нових робочих місць:


для Позичальників, до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% або 9% річних, протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка
зменшується або збільшується на 0,5% за кожне створене/скорочене нове робоче місце на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) кварталу порівняно з датою
укладання Кредитного договору, але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути нижче 5% річних та не може бути вище 7 або 9 %
річних відповідно.

В кредитному договорі зазначається базова та компенсаційна процентні ставки.

Базова процентна ставка – процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість Позичальника, яка розраховується як сума значення індексу UIRD*** 3 міс. для
національної валюти, станом на попередній банківський день, що передує даті укладання кредитного договору та значення фіксованої маржі (для діючого бізнесу: 7% –
9%; для новоствореного бізнесу – 7%).


Компенсаційна процентна ставка – процентна ставка за користування кредитними коштами, яка сплачується Позичальником відповідно до Програми у розмірі 0%,
3% або від 7% до 9% річних.

Позичальник, в разі сумлінного дотримання умов Програми та кредитного договору, сплачує виключно проценти, нараховані за ставкою 0%, або 3%, або від 5% до 9% річних (в
залежності від кількості створених робочих місць). Різницю між базовою та компенсаційною ставкою, протягом всього періоду дії кредитного договору, сплачує Фонд розвитку
підприємництва на рахунки нарахованих процентів.
***

Індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України
на строк три місяці. Перегляд уповноваженим банком розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, з урахуванням зміни зазначеного індексу
здійснюється кожного календарного кварталу. Порядок перегляду розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, та дата, станом на яку він проводиться,
визначаються у кредитному договорі, укладеному між суб’єктом підприємництва та уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур. Більш детальна інформація про індекс
UIRD на сайті Національного Банку України (bank.gov.ua).

