Фінансування Кредитних
спілок
Початок, умови та перспективи

2019

Продукт «Кредит для Кредитних
спілок»
Оцінка ринку:
Обсяг фінансування Банком агросектору з початку року наближається до 150 млн.грн., майже 90 млн.грн. з яких в рамках Програми
«Фінансування сільгоспвиробників із застосування Фінансових аграрних розписок (ФАР)», що започатковоно в 2019 р. за сприяння експертів
IFC. Цільовий сегмент – невеликі агропідприємства з земельним банком від 200 га. Враховуючи досвід роботи з агросектором, за нашою
оцінкою менші агровиробники, фермери, присадибні господарства також потребують додаткового фінансування. Проте, надання банківських
кредитів в цьому сегменті ускладнено відсутністю офіційної діяльності, складністю адміністрування, відсутністю застави. Використання досвіду
та розгалуженості філій Кредитних спілок суттєво спрощує процес направлення фінансових ресурсів, знижує ризики їх нецільового використання
та повернення.
Критерії потенційних Позичальників:
Кредитні спілки, зареєстровані відповідно до Закону України «Про кредитні спілки».
Наявність членства в ВАКС.
Термін ведення діяльності – не менше 10 років.
Мережа – не менше 10 філій.
Кредитні спілки, що залучені до проекту «Кредитування сільськогосподарських виробників» (КЕП).
Клас позичальника – не нижче 4.
Потреба у фінансуванні:
Виходячи з кількості потенційних Кредитних спілок, учасників Проекту КЕП, та параметрів Продукту, ми вбачаємо загальну потребу в кредитах в
розмірі 35-40 млн.грн. Таким чином, потреба АТ БАНК АЛЬЯНС у фінансуванні від IFC складає 1,5 млн.доларів США терміном на 24 місяці.
Перспективи:
Розширення кількості КС, що відповідають вимогам Продукту, за рахунок залучення до проекту КЕП.
Завдяки додатковому фінансуванню певні Клієнти КС згодом переходять в статус СПД з офіційною діяльністю та наявністю позитивної кредитної
історії. Такі Клієнти згодом зможуть отримати пряме банківське фінансування за програмами IFC.

Продукт «Кредит для Кредитних
спілок»
Параметри фінансування:
Вид кредиту – відновлювальна кредитна лінія.
Цільове призначення – фінансування членів КС на витрати, пов'язані з веденням сільськогосподарської
діяльності.
Мінімальна сума – 1 000 000,00 грн.
Максимальна сума – 6 000 000,00 грн.
Ставка – 24,5% річних (станом на липень 2019 р.)
Комісія – 0,5% щорічно від ліміту.
Термін дії ліміту – 24 місяці.
Періодичність сплати кредиту – в кінці строку дії договору з обов’язковим обнулінням не пізніше 365 дня
користування коштами.
Забезпечення:
• майнові права на грошові кошти, у сумі не менше 20% від ліміту фінансування, що будуть розміщені в АТ
БАНК АЛЬЯНС, або
• ліквідне майно з коефіцієнтом покриття 1,2
• обов'язкова фінансова порука Голови КС.
Ковенанти:
Підтримання фінансового стану на рівні не гірше, чим станом на дату укладення кредитного договору.
Погашення кредитів, наданих за цільовим призначенням, на рахунки в АТ БАНК АЛЬЯНС.
Щоденна консолідація безготівкових залишків на рахунках в АТ БАНК АЛЬЯНС.
Проведення видаткових операцій для ведення господарської діяльності КС з рахунків в АТ БАНК АЛЬЯНС.

Про Банк
АТ «БАНК АЛЬЯНС» - універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг для юридичних і
фізичних осіб, має бездоганну ділову репутацію, місія якого полягає в створенні сприятливих умов для
розвитку економіки України та стабільного зростання валового внутрішнього продукту.
АТ «БАНК АЛЬЯНС» працює на ринку більше 27 років. Банк на 100% дотримується всіх нормативів НБУ та
здійснює прибуткову діяльність. Кінцевим бенефіціарним власником АТ «БАНК АЛЬЯНС» з 2017 р. є
громадянин України Сосіс Олександр Йосипович, бізнесмен, засновник страхової групи «АСКА»,
Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Олександра Сосіса», має низку відзнак престижних бізнес
номінацій.
Банк є учасником:
Позиції Банку на ринку:
Показник
Місце за активами у банківській системі
Кількість клієнтів юридичних осіб
Кредитний портфель юридичних осіб, млн.грн.
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• Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
• Незалежної асоціації банків України;
• MasterCard WORLDWIDE і VISA
ASSOCIATION;
• Європейської Бізнес Асоціації (EBA);
• Міжнародної Торгової Палати (ICC).

За обсягами торгівлі на міжбанківському валютному ринку України Банк входить в ТОП-20.

Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК АЛЬЯНС» за Національною рейтинговою шкалою на рівні
uaAA, прогноз на «Позитивний».
Щорічний аудит проводиться незалежним аудитором ТОП-4 Baker Tilly International Ltd.
(https://bankalliance.ua/for_institutions).

Регіональне представництво Банку
№
1
2
3

Регіон

Відділення
Центральне відділення, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50

Київ

Київське відділення №1 , м. Київ, вул. Метрологічна, 44,
прим. 43/4
Київське відділення №2, м. Київ, вул. Велика Васильківська,
112
Київське відділення №3, м. Київ, вул. Іллінська, 8

4
5
6
7

Чернігів
Харків

Чернігівське відділення, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 4

Полтава

8

Черкаси

Кременчуцьке відділення, м. Кременчук, вул. Гагаріна, буд.
16-А
Черкаське відділення, 18007, м. Черкаси, вул. Небесної
Сотні, буд. 31
Дніпровське відділення, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 28

9 Дніпро
10 Запоріжж
я
11 Миколаїв
12
13 Одеса
14

15

Львів

16 Чернівці

Харківське відділення, м. Харків, вул. Чернишевська, 65

Запорізьке відділення, м. Запоріжжя, пр-т. Металургів, 17.
Миколаївське відділення, м. Миколаїв, вул. Соборна, 14

Одеське відділення, 65125, м. Одеса, вул. Базарна, 5/1
Чорноморське відділення, м. Чорноморськ, проспект Миру,
5Р
Львівське відділення, м. Львів, вул. Стефаника В., будинок
15, к. 2.
Львівське відділення №1, м. Львів, вул. І. Франка, буд.66,
кв.2а.
Чернівецьке відділення, м. Чернівці, Центральна площа, 8

