
 

 

 

 

 

Назва продукту ТРАНШЕВА КРЕДИТНА ЛІНІЯ  

 

 

І. УМОВИ  ПРОДУКТУ 

1. Цільова аудиторія 

- Клієнти (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), що  бажають отримувати кредит частинами (Траншами), з можливістю визначати 

процентну ставку та строк дії кожного окремого Траншу в Додатковому договорі до Кредитного договору.  

 

2. Вид послуги 

Кредит (Траншева кредитна лінія)  

3. Переваги продукту для Клієнта 

-  Можливість отримувати кредит частинами (Траншами) по мірі необхідності;  

- Можливість коригувати основні параметри кредитування за кожним окремим Траншем в залежності від потреби Позичальника  

 - Процентна ставка за кожним окремим траншем може бути різною в залежності від строку дії Траншу(якщо інше не передбачено рішенням КК); 

 - Отримання кожного окремого Траншу не потребує  підписання додаткових угод до договорів застави/поруки/іпотеки; 

 - Швидкість прийняття рішення Банком;  

  

4. Переваги продукту для Банка 

- Залучення на обслуговування нових Клієнтів, збільшення клієнтської бази; 

- Можливість крос-продаж 

5. Вартість послуги (процентна ставка / тариф) 

(затверджено рішенням) 

Визначається рішенням КУАП 

6. Канал продажу 

Відділення Банку / Головний офіс  

 

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ  ПРОДУКТУ 

1. Строк  

До  12 місяців включно   

Термін дії кожного окремого Траншу встановлюється в Додатковому договорі до Кредитного договору, але в будь якому разі не може бути 

більшим ніж термін дії Кредитного договору.  

2. Валюта 

Гривня, Дол. США, Євро  

3. Сума (обмеження) 

В рамках дотримання економічних нормативів НБУ та внутрішніх обмежень щодо концентрації кредитних ризиків  

4. Цільове використання кредитних коштів 

 - Поповнення обігових коштів; 

 - Оплата згідно контракту / договору купівлі-продажу 

5. Плата за кредит  (процентна ставка) 

Згідно рішення колегіального органу Банку,  до компетенції якого належить прийняття рішення про  укладання кредитного договору ( в 

рамках встановлених параметрів КУАП). 

В Кредитному договорі зазначається максимально можлива процентна ставка за  Траншами, які надаються в межах Кредитного договору. 

В Додатковому договорі про надання  Траншу зазначається процентна ставка на конкретний  Транш.  

6. Комісії винагороди    

Згідно рішення колегіального органу Банку,  до компетенції якого належить прийняття рішення про  укладання кредитного договору ( в 

рамках встановлених параметрів КУАП).   

7. Нарахування процентів  

В останній банківський  день  місяця за звітний місяць  та  вдень остаточного повного повернення Траншу 

8. Сплата процентів 

В останній банківський  день  місяця за звітний місяць та  вдень остаточного повного повернення Траншу 

9. Нарахування комісії 

Комісія за ініціювання  Траншу /продовження терміну дії Траншу, якщо така передбачена   рішення колегіального органу Банку, до 

компетенції якого належить прийняття рішення про  укладання кредитного договору ( в рамках встановлених параметрів КУАП).     

Комісія за ініціювання кредиту, якщо така передбачена   рішенням колегіального органу Банку,  до компетенції якого належить прийняття 

рішення про  укладання кредитного договору ( в рамках встановлених параметрів КУАП).     

10. Сплата комісії 

Комісія за ініціювання  Траншу /продовження терміну дії Траншу сплачується в день надання Траншу або протягом терміну визначеного 

рішенням колегіального органу Банку,  до компетенції якого належить прийняття рішення про  укладання кредитного договору ( в рамках 

встановлених параметрів КУАП).   

Комісія за ініціювання кредиту сплачується в день встановлення ліміту кредитування  або протягом терміну визначеного рішенням 

колегіального органу Банку,  до компетенції якого належить прийняття рішення про  укладання кредитного договору ( в рамках встановлених 

параметрів КУАП). 

11. Забезпечення (вид забезпечення, особливості)* 

1. Майнове забезпечення:  

 - Нерухомість (житлова, нежитлова); 

 - Автотранспорт (легковий, вантажний); 

 - Обладнання; 

 - Товари в обороті 

 -  Майнові права на грошові кошти за контрактами 

 -   Майнові права на грошові кошти розміщені на депозиті 

Загальна заставна вартість забезпечення, що надається в заставу Банку  повинна складати не менше ліміту кредитування 

            2. Фінансова порука Власника (ів) (кінцевих бенефіціарних власників), загальна частка яких не менше 51% статутного капіталу Клієнта. 

Договір(ри) поруки оформлюється  в простій письмовій формі (нотаріальне посвідчення договору не вимагається).   

3. Фінансова порука пов’язаних компаній (компаній, що є пов’язаними та здійснюють безпосередній вплив на діяльність Клієнта)  

 



12. Окремі умови 

З Клієнтом укладається Кредитний договір в рамках якого передбачається надання Траншів  

Транш – частина кредиту, що надається в межах встановленого ліміту кредитування, з відсоткової ставкою та строком погашення,  що 

визначаються окремими Додатковими договорами  про надання траншу  до Кредитного договору 

Для отримання кожного окремого Траншу Клієнт направляє клопотання Банку про намір отримати Транш за Кредитним договором  із 

зазначенням суми траншу та терміну користування. Зазначене клопотання повинно бути отримане  Банком за 3 (три) банківських дні до бажаної 

дати отримання Траншу, не враховуючи дня отримання клопотання. Дане клопотання може бути подане Позичальником до Банку за менший 

строк, але в такому разі Банк залишає за собою право не укласти Додатковий договір  та  не надати Позичальнику Транш  

Надання кожного окремого Траншу здійснюється на підставі рішення Кредитного комітету  

13. Перелік документів та форм по продукту  

Визначені  в Регламенті  взаємодії структурних підрозділів банку за активними операціями корпоративних клієнтів ПАТ «АКБ «КОНКОРД»  

14.  Нормативно – правова база Банка  

Регламент  взаємодії структурних підрозділів банку за активними операціями корпоративних клієнтів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 

 

*- Кредитний комітет може  прийняти рішення  про укладання кредитного договору з іншими параметрами забезпечення. .  

  


