Пропозиція від

пат «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Альтернатива

дорогим кредитам є!
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» — один із небагатьох банків,
які активно працюють на ринку агрокредитування. Однак
зазвичай сільгоспвиробники неохоче беруть банківські
кредити через високі відсотки. КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
пропонує вихід із такої ситуації — альтернативні програми
фінансування. Про них нашим читачам розповіла директор
Департаменту розвитку продуктів для малого та середнього
бізнесу ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Вікторія Ступак.
? Вікторіє Миколаївно, у
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є
така послуга — авалювання векселів. Розкажіть про неї детальніше.
— Послуга авалювання векселів дає
можливість аграріям відстрочити платіж за придбані засоби захисту рослин,
добрива та посівний матеріал без
використання банківського чи товарного кредиту. Для отримання такої
послуги спочатку необхідно звернутися до офіційного дистрибутора
компанії-виробника та визначити
обсяг закупівель. Після того, як угода
із посередником буде підписана, слід
розрахуватися за продукцію векселем
та звернутися до КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНКу, який проставить відмітку про
авалювання векселя, тобто гарантуватиме отримувачеві векселя оплату за
цим документом. Іншими словами,
банк підстраховує сільгоспвиробника у
разі настання непередбачуваної ситуації та невчасного розрахунку.
Головна перевага такого виду
фінансування така: якщо у сільгоспвиробника бракує коштів, а йому потрібно терміново придбати засоби захисту
рослин чи добрива, то звичайний кредит коштуватиме 21–22% річних, а відсоток за послугу авалювання векселя
становить усього 5% річних.
? Хто може скористатися такою
послугою банку?
— Векселями як борговим інструментом можуть скористатися сільськогосподарські підприємства, які займаються вирощуванням зернових, олійних
та інших культур не менше двох років і
мають площу оранки понад 400 га.
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но не зробить покупець. Відмінність
послуги банківська гарантія від авалювання векселя у тому, що банківська
гарантія — це розрахунок безпосередньо між постачальником і покупцем.
Таким видом позики переважно користуються дистрибутори для закупівлі
товарів у виробника.

? Із придбанням засобів захисту
рослин та добрив ми розібралися.
Справді, названі вище види фінансування дуже вигідні для аграріїв.
А от чи є у вас спеціальні програми,
за якими можна купити техніку?
— Охочим придбати с.-г. техніку ми
пропонуємо спеціальні партнерські програми, коли партнером банку виступає
компанія–постачальник техніки.
Сьогодні серед партнерів КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНКу — відомі постачальники с.-г. техніки: ТОВ «Амако Україна»,
ТОВ «ЕрідонТех», ТОВ «Ведерстад»,
ТОВ «Ландтех», ТОВ «Бізон-Імпорт»,
ТОВ «Тайтен Машинері Україна» та ін.
За умови придбання техніки в окремих
партнерів банку сільгоспвиробник
може скористатися послугою авалювання векселя + кредит.
?

? Чи має КРЕДІ АГРІКОЛЬ певні
партнерські програми з виробниками ЗЗР?
— Так, нашими партнерами у цьому
виді фінансування виступають провідні
світові виробники засобів захисту рослин, насіння та добрив. Уже три роки
поспіль наш банк разом із Міжнародною
фінансовою корпорацією та ТОВ «Байєр
КропСайєнс» здійснює спеціальну програму з вексельного фінансування. Якщо
для придбання продукції аграрій обирає
ТОВ «Байєр КропСайєнс», то наш банк
вимагає вдвічі менше заставного майна,
ніж у звичайних умовах.
? А що таке банківська гарантія?
Адже у вас є і такий вид послуг…
— Банківська гарантія — інструмент
фінансування, який за своєю суттю дуже
подібний до послуги авалювання векселя. Наш банк гарантує постачальнику
оплату продукції у разі, якщо це своєчас-

Що це означає?
— За перший рік користування с.-г.
технікою в якості розрахунку використовується авальований вексель, за який
сільгоспвиробник сплачує 5% річних.
Кредит надається через рік, і кредитна
ставка починає діяти теж через рік.
А якщо аграрій вирішить купити
трактор і протягом року зможе погасити
його вартість, то такий кредит коштуватиме йому лише 5% річних, тобто тільки
за користування авальованим векселем.

? Що робити сільгоспвиробникам,
якщо їм після збору врожаю терміново потрібні кошти, а продавати
врожай «із коліс» вони не хотіли б?
— На такий випадок у нас є спільна
партнерська програма із ТОВ СП
«Нібулон». За нею кредит на поповнення обігових коштів видається під заставу
зерна, яке аграрне підприємство зберігає
на елеваторах ТОВ СП «Нібулон». Для
отримання кредиту потрібно надати
банку подвійне складське свідоцтво, що
стане гарантією повернення кредитних
ресурсів після того, як клієнт реалізує
урожай. Строк кредиту — на 5 робочих
днів менший, ніж строк зберігання зернових, та не пізніше 31 травня року, наступного за роком збирання урожаю. 


