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Умови кредитування для Юридичних осіб та Фізичних осіб- підприємців
у гривні в рамках партнерства з ТОВ «Захід Агро Техніка»
Для повного задоволення потреб українського аграрія, компанія «Захід-Агро-Техніка»
імпортує широкий спектр
сучасної сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва.
Продукція
Причепи розкидачі органічних
добрив, перевантажувачі зерна
та накопичувальні бункери
зерна фірми „HAWE“, Німеччина.
Кормозбиральні комбайни,
самохідні косарки, начіпні та
причіпні косарки, рулонні та
тюкові прес-підбирачі, роторні
ворушилки та валкоутворювачі
фірми Krone, Німеччина.
Інноваційні машини для
безплужного обробітку ґрунту
та сівби від фірми Köckerling,
Німеччина. оборотні плуги,
дискові борони, диско-лапові
агрегати та інша ґрунтообробна
техніка RABE, Німеччина. Польові
причіпні оприскувачі призначені
для роботи з пестицидами
та рідкими мінеральними
добривами від фірми AGRIO ,
Чеська Республіка. Техніка для
внесення мінеральних добрив
фірми RAUCH, Німеччина.
Фронтальні навантажувачі, від
Stoll, Німеччина. Сівалки точного
висіву, овочеві сівалки та сівали
суцільного посіву від фірми Mater
Macc, Італія.
Глибокорозпушувачі,
подрібнювачі рослинних решток
та грунтообробна техніка
від заводу ALPEGO, Італія.
Поліпропіленовий в’язальний
шпагат, призначений для всіх
видів прес-підбирачів, Польща.
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Нормативний розмір відсоткових ставок за кредитами Юридичних осіб
та Фізичних осіб-підприємців
Розмір першого
внеску за товар

Термін кредиту

до 12
місяців

13-24
місяців

25-36
місяців

37-48
місяців

49-60
місяців

Без першого внеску

10,00%

13,10%

14,20%

14,75%

15,10%

20%

7,00%

10,75%

12,00%

12,70%

13,10%

30%

6,20%

10,25%

11,75%

12,50%

12,90%

40%

5,00%

9,65%

11,25%

12,10%

12,60%

50%

3,35%

8,75%

10,65%

11,65%

12,20%

Одноразова комісія за видачу кредиту 1% від суми кредиту
Комісія за розгляд заявки відсутня
Комісія за дострокове погашення кредиту відсутня

Графік погашення кредитів встановлюється з врахуванням сезонності Вашого бізнесу.
Забезпечення: нерухомість, транспорт, техніка та обланання, депозити, інше майно.
Нотаріальне посвідчення та страхування застави - за рішенням Кредитного Комітету Банку.
Банк залишає за собою право встановлювати для кожного клієнта індивідуальні умови.

КОНТАКТИ ПРОДАВЦЯ:
+ 38 095 282 37 32 - Харицький Андрій Васильович
Контакт-центр Банк Львів: 0 800 505 848

