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універсальний
комерційний
банк,
який надає повний спектр фінансових
послуг
як
корпоративним,
так
і
приватним клієнтам
30 РОКІВ на банківському ринку України
входить до ТОП-20 банків за розміром
активів
Власний капітал банку станом
01.01.2020 складає 2,58 млрд. грн.

на

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service
присвоїло АТ ТАСКОМБАНК довгостроковий рейтинг контрагента
(CRR) за національною шкалою A1.ua, рейтинг довгострокових
депозитів за національною шкалою Baa1.ua.
З 2019 АТ ТАСКОМБАНК є учасником Спільного Проекту України та
Європейського інвестиційного банку щодо кредитування МСП та компаній з
середнім рівнем капіталізації

Спільний Проект України та ЄІБ
на підтримку МСП
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. На
сьогодні
акціонерами
ЄІБ
є
64
держави,
Європейська
комісія
та
Європейський
інвестиційний
банк.
Європейський
інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й
виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних
фінансових ринках капіталу.
Станом на 1 липня 2020 р. загальний обсяг наданих ЄІБ фінансових
ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі, складає
більше 6,4 млрд. євро.

15 липня 2015 року Верховною Радою України було ратифіковано
Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком
(ЄІБ), спрямовану на реалізацію Проекту «Основний кредит для МСП
та компаній з середнім рівнем капіталізації» (далі – Проект).
За Проектом
кредитні
кошти обсягом
400
мільйонів євро
спрямовуються через українські комерційні банки на підтримку
розвитку приватного сектора економіки, проектів малого бізнесу та
установ із середньою капіталізацією, а також проектів соціальноекономічної
інфраструктури,
включаючи
проекти
з
енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації
до них.

Ключові умови проекту
Максимальний ліміт фінансування для одного позичальника

Строк – до 7 років

- $13 млн.

Фінансування можуть отримати клієнти:
 МСП: Малі та середні підприємства (кількість працівників до 250 осіб)
 ПСК: Підприємства з середнім рівнем капіталізації (кількість
працівників від 250 до 3000 осіб)
 ПК: Прийнятні підприємства (кількість працівників від 3000 осіб)
Особливості кредитування:
 Закупівлі в рамках спільної з ЄІБ Програми мають здійснюватися з
урахуванням вимог Європейського інвестиційного банку.
 Важливою умовою надання кредитів у рамках спільної з ЄІБ
Програми є дотримання позичальниками вимог законодавства
України та Європейського Союзу з питань охорони довкілля,
наявність у них всіх необхідних дозволів на реалізацію проектів.

Ставка – від
7% річних

Не фінансуються наступні цілі:
 Придбання землі, якщо тільки це не є технічно абсолютно
необхідним для інвестицій.
 Придбання фермерських угідь.
 Придбання підприємства, як такого.
 Витрати, пов’язані з придбанням ліцензій, квот, прав на
виробництво та інших прав, наданих державними органами.
 Чиста фінансова діяльність.
 Будівництво нерухомості.
 Купівля, реставрація нерухомості з метою продажу, або оренди
будівлі третіми особами.
 Споживче кредитування.

Особливості рефінансування

 Обсяг рефінансування до 70% вартості проекту
 Граничний строк подачі документів не пізніше 6
місяців від дати введення об’єкту в експлуатацію
 Граничний строк для витрат, що підлягають
рефінансуванню не більше 12 місяців з дати їх
оплати за відповідними платіжними документами
 Коефіцієнт покриття кредиту заставою – від 1,6
(в залежності від класу ризику позичальника)
 Додаткова знижка від ЄІБ – 0,25% річних

Ми готові до співпраці!
Контактна особа:
Кудінов Андрій
Заступник директора департаменту
по роботі з VIP клієнтами
енергетичного напрямку
(067) 511-89-37
a.kudinov@tascombank.com.ua

