Доступні кредити
5-7-9%

Що це за Програма?
Райффайзен Банк Аваль

приєднався до участі у
державній програмі «Доступні кредити 5−7−9%».
Ця Програма передбачає спрощення доступу підприємств
малого та середнього бізнесу до банківського кредитування, а
саме отримання кредитів за зниженою процентною ставкою
за кредитами (5-7-9%) у національній валюті.

Мета Програми

- допомога українським підприємцям та
підвищення їх конкурентоспроможності, а саме:
•

розвиток інвестиційних проектів, що сприятиме створенню нових робочих міст;

•

запобігання виникнення та поширення хвороби (COVID-19) в Україні, а також
подолання її наслідків;

•

рефінансування існуючої заборгованості за діючими кредитами на бізнес цілі в
банках України.

•

фінансування
воєнного стану;

•

фінансування для запобігання російській агресії та подолання її наслідків.

сільськогосподарських

товаровиробників

на

період

Хто може бути учасником
Програми?
✓ Юридичні особи і фізичні особи-підприємці (резидети України)
✓ Учасники та кінцевий бенефіціарний власник
фізичною особою – резидентом України

(контролер) є

✓ Ведення господарської діяльності більше 12 міс.
✓ Для стартапів (менше 12 місяців) - наявність реалістичного та
обгрунтованого бізнес-плану, наявність досвіду в сфері реалізації
інвестиційного проекту
✓ Загальний обсяг державної підтримки, отриманої за будь-якою
програмою протягом трирічного періоду, не може перевищувати
еквіваленту 400 000 євро

На які цілі можна отримати кредит за Програмою
Розвиток інвестиційних проектів:
✓ придбання обладнання
✓ придбання транспортних засобів, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих
цілях
✓ придбання нежитлової нерухомості для бізнесу (без права передачі в оренду)
✓ фінансування оборотного капіталу, необхідного для інвестиційного проекту в розмірі до 25% від
його вартості (надається виключно у поєднанні з інвестиційним кредитом)
! Кредит також може надаватися на рефінансування кредитів, виданих банками України на
зазначені цілі

Антикризові заходи:
Запобігання COVID-19 в Україні та подолання наслідків:
✓ інвестиційні цілі, пов’язані з впровадженням господарської діяльності, а також на
рефінансування кредитів, виданих банками України на зазначені цілі;
✓ фінансування оборотного капіталу

Рефінансування:
Рефінансування існуючої заборгованості за діючими кредитами на бізнес цілі в банках України (в
тому числі в Райффайзен Банк Аваль з метою отримання державної підтримки у вигляді
компенсації процентів, передбаченої Програмою).

На які цілі можна отримати кредит за Програмою
Фінансування сільськогосподарських товаровиробників на період
воєнного стану:
✓ кредити надаються в період до 31 травня 2022 р. сільськогосподарському
товаровиробнику на придбання основних засобів та покриття будь-яких витрат,
пов’язаних із провадженням сільськогосподарської діяльності.

Фінансування для запобігання російській агресії та подолання її
наслідків:
✓ інвестиційні цілі;
✓ фінансування оборотного капіталу

Основні параметри Програми
Розвиток інвестиційних проектів
Максимальна сума кредиту

60 000 000,00 грн.
(Max сума всіх кредитів ГПК за Програмою)

Максимальна сума виплаченої компенсації
не може перевищувати еквівалентну
400 000,00 євро.
Згідно кредитної політики

До 60 місяців

На інвестиційні цілі

До 18 місяців

На фінансування оборотного капіталу

Максимальний термін кредиту

Власний внесок

Процентна ставка за договором
(Базова)

20%
Індекс UIRD 3 міс+ 7% - для мікропідприємництва (річна
виручка до 2 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+6% - для малого підприємництва (річна
виручка від 2 до 10 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+5% - для середнього підприємництва (річна
виручка від 10 до 20 млн. євро)

Плаваюча, щоквартальний перегляд

0,5%

За надання кредиту, разова комісія

0,5%

За обслуговування кредиту, разова комісія

Комісія

Графік погашення

Для діючого бізнесу

0,5 % річних

У разі забезпечення Гарантією Фонду,
щорічна комісія. Зараз Банком не стягується.

Стандартний

Щомісячно рівними частинами

Індивідуальний/
Графік зниження ліміту

Можливе поєднання з Державною портфельною гарантією

Можлива відстрочка платежу до 6 місяців

Основні параметри Програми. Розвиток інвестиційних проектів
Компенсаційна проценна ставка
Компенсаційна процентна ставка – це ставка, яку сплачує клієнт, становить 5-7-9%.
Різницю між Компенсаційною і Базовою процентною ставкою компенсує держава.

5%

7%

9%

Для бізнесу з річним доходом до 50
млн. грн.

Для бізнесу з річним доходом до 50
млн грн.

Для бізнесу з річним доходом більше
50 млн. грн.

За умови найму не менше 2 нових
працівників протягом 1 кварталу

Створення нових робочих місць не є
обов’язковою умовою

За кожне нове робоче місце процентна
ставка зменшується на 0,5 % річних, але
не менше 5 % річних

! На дату укладання кредитного договору
ставка – 7%
У рамках Програми діють три відсоткові ставки:
5% річних – якщо виручка до 50 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу;
7% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;
9% річних – для бізнесу з виручкою більше 50 млн грн

! В разі зменшення фактичної кількості робочих місць на останній день місяця звітного кварталу, процентна ставка за кредитом
на наступний квартал встановлюється на рівні 7% річних.
Додаткове зниження ставки кредитування: Для Клієнтів, до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка
7% або 9% річних, протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка зменшується на 0,5 % за кожне створене
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.

Основні параметри програми
Запобігання COVID-19 в Україні та подолання наслідків
Максимальна сума
кредиту
Максимальний термін
кредиту
Власний внесок

Процентна ставка за
договором (Базова)

Комісія

Графік погашення

Компенсаційна ставка

60 000 000,00 грн.
(Max сума всіх кредитів ГПК за Програмою)
До 60 місяців
До 18 місяців (До 18 місяців для беззаставного кредиту Довіра)
20%

Максимальна сума виплаченої компенсації не може
перевищувати еквівалентну 400 000,00 євро.
Згідно кредитної політики
Мінімальна сума беззаставного кредиту Довіра – 1 млн. грн.
На інвестиційні цілі
На фінансування оборотного капіталу
Для діючого бізнесу

Індекс UIRD 3 міс+ 7% - для мікропідприємництва (річна виручка
до 2 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+6% - для малого підприємництва (річна
виручка від 2 до 10 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+5% - для середнього підприємництва (річна
виручка від 10 до 20 млн. євро)

Плаваюча, щоквартальний перегляд

0,5%

За надання кредиту, разова комісія

0,5%

За обслуговування кредиту, разова комісія

0,5 % річних

У разі забезпечення Гарантією Фонду, щорічна комісія

Стандартний

Щомісячно рівними частинами

Індивідуальний/
Графік зниження ліміту
7% річних
(0% - на період карантину + 90 днів;
7% - після скасування карантину +90 днів)

Можлива відстрочка платежу
Без додаткових критеріїв щодо збереження кількості
персоналу

! Антикризовий пакет підтримки запроваджений на час проведення карантину або обмежувальних заходів та протягом
90 днів з дня його відміни. Можливе поєднання з Державною портфельною гарантією

Основні параметри програми
Рефінансування
60 000 000,00 грн.
(Max сума всіх кредитів ГПК за Програмою)

Максимальна сума кредиту

Максимальний термін
кредиту

Процентна ставка за
договором (Базова)

Максимальна сума виплаченої компенсації не може
перевищувати еквівалентну 400 000,00 євро.
Мінімальна сума беззаставного кредиту Довіра – 1 млн.
грн.

Згідно умов стандартів продуктів
(До 18 місяців для беззаставного кредиту Довіра)
Індекс UIRD 3 міс+ 7% - для мікропідприємництва (річна
виручка до 2 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+6% - для малого підприємництва (річна
виручка від 2 до 10 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+5% - для середнього підприємництва
(річна виручка від 10 до 20 млн. євро)

Комісія

Плаваюча, щоквартальний перегляд

0,5%

За надання кредиту, разова комісія

0,5%

За обслуговування кредиту, разова комісія

Стандартний

Щомісячно рівними частинами

Графік погашення
Індивідуальний/ Графік зниження ліміту
3% річних

Компенсаційна ставка

Додаткові критерії

✓
✓
✓

Можлива відстрочка платежу
Компенсаційна процентна ставка (3% річних)
застосовується за кредитом до дати його погашення.

Річний дохід від діяльності - не більше еквіваленту 20 млн. євро
Збереження фонду оплати праці працівників - не менше 50% (порівняно з 01.03.2020)
Збереження середньої чисельності працівників - не менше 50% (порівняно з 01.03.2020)

Основні параметри програми
Фінансування сільськогосподарських товаровиробників на період
воєнного стану:
Максимальна сума
кредиту

Максимальний термін
кредиту
Період отримання
кредиту

Процентна ставка за
договором (Базова)

60 000 000,00 грн.
(Max сума всіх кредитів ГПК за Програмою)

До 6 місяців

Максимальна сума виплаченої компенсації не може
перевищувати еквівалентну 400 000,00 євро.
Згідно кредитної політики
Мінімальна сума беззаставного кредиту Довіра – 1 млн. грн.
На інвестиційні цілі

До 31.05.2022
Індекс UIRD 3 міс+ 7% - для мікропідприємництва (річна виручка
до 2 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+6% - для малого підприємництва (річна
виручка від 2 до 10 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+5% - для середнього підприємництва (річна
виручка від 10 до 20 млн. євро)

Плаваюча, щоквартальний перегляд

0,5%

За надання кредиту, разова комісія

0,5%

За обслуговування кредиту, разова комісія

Комісія
Індивідуальний/
Графік зниження ліміту
Компенсаційна ставка

0% річних

Можливе поєднання з Державною портфельною гарантією

Можлива відстрочка платежу
Без додаткових критеріїв щодо збереження кількості
персоналу

Основні параметри програми
Фінансування для запобігання російській агресії та подолання її
наслідків:
Максимальна сума
кредиту
Максимальний термін
кредиту

Процентна ставка за
договором (Базова)

60 000 000,00 грн.
(Max сума всіх кредитів ГПК за Програмою)

Максимальна сума виплаченої компенсації не може
перевищувати еквівалентну 400 000,00 євро.
Згідно кредитної політики
Мінімальна сума беззаставного кредиту Довіра – 1 млн. грн.

До 60 місяців

На інвестиційні цілі

До 18 місяців

На фінансування оборотного капіталу

Індекс UIRD 3 міс+ 7% - для мікропідприємництва (річна виручка
до 2 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+6% - для малого підприємництва (річна виручка
від 2 до 10 млн. євро)
Індекс UIRD 3 міс+5% - для середнього підприємництва (річна
виручка від 10 до 20 млн. євро)

Плаваюча, щоквартальний перегляд

0,5%

За надання кредиту, разова комісія

0,5%

За обслуговування кредиту, разова комісія

Комісія
Індивідуальний/
Графік зниження ліміту

Компенсаційна ставка

0% річних
протягом дії воєнного стану в Україні та протягом 1 місяця після
його припинення або скасування;
5%
після завершення 1 (одного) місяця з моменту припинення або
скасування воєнного стану та до погашення кредиту.

Можливе поєднання з Державною портфельною гарантією

Можлива відстрочка платежу

Без додаткових критеріїв щодо збереження кількості персоналу

Порушення умов кредитного договору та призупинення/
припинення надання Компенсації
✓ У разі неподання, невчасного подання до банку звітності для підтвердження
середньооблікової кількості штатних працівників та розміру фонду оплати праці таких
працівників (у випадках коли Програмою і умовами кредитного договору передбачено
моніторинг цих показників) всі зменшення/встановлення Компенсаційної процентної
ставки на наступний звітний квартал анулюються. Їх відновлення можливе лише після
вчасної подачі банку даних звітності.
✓ У разі виникнення простроченої заборгованості за кредитом (як за тілом кредиту, так і за
%) строком більше 15 днів, компенсація процентів за місяць, в якому виникла
прострочена заборгованість – не надається. Після погашення такої простроченої
заборгованості, сплата Компенсації процентів за кредитом відновлюється з наступного
календарного місяця за місяцем в якому було усунене зазначене порушення умов
кредитного договору.

✓ У випадку виявлення банком та/або Фондом факту перевищення Ліміту Державної
допомоги (сукупно не може перевищувати за будь-який трирічний період суму,
еквівалентну 400 000,00 євро) з урахуванням ГПК, надання Фондом Державної
підтримки ММП за Програмою припиняється з дати виявлення зазначеного факту.
✓ У випадку припинення здійснення фондом державної підтримки, або якщо період
відсутності коштів триває більше 6 місяців, клієнт забезпечує сплату Базової процентних
ставки самостійно.

Хто не може бути учасником Програми
За умовами Програми в ній НЕ можуть брати участь:
✓ юридичні особи, засновники та кінцеві бенефіціари яких є фізичними
особами - нерезидентами України;
✓ особи, які мають непогашену заборгованість перед Державним або місцевим
бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного
соціального страхування;
✓ особи, які мають негативну кредитну історію та прострочену заборгованість
по кредитам;
✓ особи, щодо яких відкриті судові провадження у справі про банкрутство /
неплатоспроможність та/або перебувають в стані реорганізації / ліквідації;
✓ особи, які протягом останніх 3-х років отримували державну підтримку, що
перевищує суму, еквівалентну 400 тисячам євро (сумарно по групі пов'язаних
компаній);
✓ особи, рахунки яких арештовані або заблоковані або щодо яких існують
публічні обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
✓ інші обмеження, які прямо встановлені законодавством України

