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Складові Програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Стандартні умови Антикризові заходи

Діють для продажу кредитів протягом 5 років 
Програми (до 2025 року)

Діють для продажу під час карантину та протягом 
90 днів після його завершення

Нові інвестиційні кредити та рефінансування 
діючих інвестиційних кредитів під 5%, 7% або 

9%

Нові обігові кредити; рефінансування діючих 
обігових та інвестиційних кредитів; нові 

інвестиційні кредити, пов’язані виключно з 
виробництвом лікарських засобів, медичних 

виробів та/або медичного обладнання
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Проект змін до основних параметрів Програми 
(в т.ч. антикризових заходів)

Сегмент клієнта

ЮО та ФОП – резиденти України із загальним річним доходом від усіх видів діяльності, що підпадає оподаткуванню, (включно з ГПО),
що не перевищує 20 млн. євро за офіційним валютним курсом, що діяв на останній день звітного періоду: для річників – станом на
останній день року; для квартальників – станом на останній день останнього звітного кварталу.
Обмеження щодо виду діяльності: 

виробництво та/або реалізація зброї, алкогольних та тютюнових виробів (за винятком суб'єктів малого і середнього підприємництва 
у сфері громадського харчування)
надання нерухомості в оренду

Цільове використання 
кредитних коштів

Придбання та/або модернізація ОЗ, комерційної нерухомості (без права подальшої передачі її в оренду), за виключенням придбання
ТЗ (крім тих, що використовуватимуться в комерційних та виробничих цілях)
Здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких Позичальник веде основну господарську діяльність (крім
офісних приміщень)
Придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією
Позичальником інвестиційного проекту
Інвестиційні цілі, пов’язані з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання
Рефінансування раніше виданих кредитів в Кредобанку та інших банках (шляхом зниження % ставки – у разі рефінансування діючих
кредитів в АТ Кредобанк) – в рамках стандартних умов та антикризових заходів
Кредити на поповнення обігових коштів (антикризові заходи)

Надання кредиту
З позичкового рахунку в Банку на поточний рахунок продавця / постачальника (за виключенням обігових кредитів та кредитів на
рефінансування)

Строк кредиту
До 60 місяців – для інвестиційних кредитів
До 24 місяців – для обігових кредитів

Графік погашення Класичний з максимальним відтермінуванням сплати тіла кредиту не довше, ніж до 31.12.2021 року (для усіх типів кредитів)

Максимальна сума До 50 млн. грн. для усіх кредитів в межах Програми на усіх учасників ГПО (в т.ч. і в інших банках)

Участь власними коштами 
(для інвестиційних
кредитів)

від 20% для неплатників ПДВ
від 30% для платників ПДВ
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Проект змін відсоткових ставок для класичних 
інвестиційних кредитів

% ставка, яку сплачує Клієнт в межах 
Програми, для нових інвестиційних 
кредитів
(крім інвестиційних кредитів, пов’язаних 
з виробництвом лікарських засобів, 
медичних виробів та/або медичного 
обладнання)

7% - для клієнтів з виручкою до 50 млн. грн.* (може бути знижена до 5% у разі найму 2 працівників

протягом І кварталу користування кредитом)

9% - для клієнтів з виручкою понад 50 млн. грн.* (може бути знижена до 5% протягом терміну дії

кредитної угоди – по 0,5% за кожного додатково найнятого працівника)

*з врахуванням доходу усіх пов’язаних осіб

Максимальна % ставка
(застосовується у разі зняття Клієнта 
з Програми)

UIRD3М + 7,0% - для мікропідприємств (дохід на ГПО до 2 млн. євро)
UIRD3М + 6,0% - для малих підприємств (дохід на ГПО до 10 млн. євро)
UIRD3М + 5,0% - для середніх підприємств (дохід на ГПО до 20 млн. євро)

Комісія за видачу
0,5% одноразово
Інші комісії відсутні

Загальний обсяг державної підтримки, отриманий Клієнтом та ГПО протягом будь-якого трирічного періоду реалізації 
Програми, не може перевищувати еквіваленту 200 000 євро (на основі консолідованих даних по пов’язаних компаніях)
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Антикризові заходи

Ціль кредитування

Рефінансування діючої заборгованості *
(крім інвестиційних кредитів, пов’язаних з виробництвом
лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного
обладнання)

Видача нових кредитів

% ставка, яку сплачує Клієнт в 
межах Програми для 
антикризових заходів

0% → рефінансування діючої заборгованості до

31.03.2021 року (за умови збереження фонду оплати
праці та чисельності працівників на рівні не менше 50%
порівняно із 01.03.2020 р.)

3% → з 01.04.2021р. до завершення терміну кредиту

0% для:

нових обігових кредитів
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 зазначені цілі

3% → після закінчення 90 днів з дня відміни

карантину до завершення терміну кредиту

Додаткові вимоги

Збереження кількості працівників та фонду оплати

праці порівняно з 01.03.2020 на рівні не менше
50%

--------

*Під рефінансуванням мається на увазі:

• Видача нового кредиту для погашення діючої угоди в іншому банку (на  строк, що не перевищує 60 міс. для інвестиційних кредитів та 24 міс. для 
обігових кредитів - з урахуванням терміну кредиту в іншому банку)

• Зміна % ставки та комісії по діючих кредитах, раніше виданих в КредоБанку (інші умови договору при цьому залишаються незмінними)
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Дякуємо за 
увагу!


