
Співробітництво між Урядом Республіки Білорусь та ПАТ 
«ПУМБ»



Процесинговий центр ПУМБ отримав
підтвердження від Visa International про 
відповідність програмі безпеки PCI PIN 
Security

MasterCard визнав Процесинговий Центр 
ПУМБ одним з самих надійних в Європі

ПУМБ отримав золоту нагороду Deutsche
Bank Trust Company Americas за відмінну
якість міжнародних платежів

21.07.2017 г. ПУМБ підписав угоду з 
Урядом Республіки Білорусь про 
компенсацію частини процентної ставки 
на придбання білоруської сільгосптехніки

ТОП-10 найбільших банків України

25 років на банківському ринку

ТОП-5 в номінації «Кращий продукт для 
аграріїв» за версією рейтингу 
«Фінансовий Оскар. Осінь 2016»

ПУМБ – серед лідерів ряду номінацій
рейтингу «Фінансовий Оскар-2015» за 
версією видання «Бізнес». Зокрема, 
ПУМБ – на 2-му місці в номінації
«Опора МСБ»

ПУМБ зайняв 5-е місце в ТОП-20 
кращих банків для малого та 
середнього бізнесу згідно з 
результатами рейтингу Delo.ua

Про Банк



 6 регіональних центрів
 162 відділення

Регіональна мережа ПУМБ 



Тези продукту

ПІЛЬГОВА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ
ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ КОПЕНСАЦІЇ 2/3 ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ, АЛЕ НЕ 
БІЛЬШЕ 8% РІЧНИХ

ТОВАРИ 63 БІЛОРУСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
ОСНОВНІ: «МТЗ», «ГОМСЕЛЬМАШ», «МАЗ», 
«БОБРУЙСКАГРОМАШ», «АМКОДОР»

ПОГОДЖЕННЯ КОЖНОГО КРЕДИТНОГО РІШЕННЯ
У ВИРОБНИКА
ВІДПРАВЛЯЄМО «ЗАЯВКУ»

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕХНІКИ, ЩО КУПУЄТЬСЯ
КОНКРЕТНІ РЕКВІЗИТИ (VIN АБО ІНШИЙ УНІКАЛЬНИЙ №)

ШВИДКЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ БАНКОМ
5 БАНКІВСЬКИХ ДНІВ



Основні умови

 Валюта – гривня

 Строк – 5 років

 Внесок:
20% – самохідна с/г техніка та автотранспорт
30% – причіпна/навісна с/г техніка та автопричепи
40% – обладнання

 Ціна – 10,0% річних + 1,0% одноразової комісії

 Мінімальна сума – від 400 тис. грн.

 Погашення – сезонне або щомісячне

 Без зобов'язань  по переведенню оборотів

 Страхування – в акредитованій СК («АСКА», «AXA», «УНІКА», 
«ІНГО Україна», «Арсенал Страхування»)

 Можлива відстрочка страхування – 10 днів

Цільовий клієнт – агробізнес-підприємства від 500 га!

 Резидент України
 Досвід роботи – не менше 3-х років
 Відсутність негативної кредитної історії, 

судових спорів з банками



Кредитний процес

Для цільових клієнтів – скорочений пакет документів та 
спрощений кредитний процес!

Пакет документів:

I. Статутні та правовстановлюючі документи
II. Баланс (Форма №1) и Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2 останні роки

(річні, без розшифрування статей)
III. Форма 50-сг за 2 останні роки
IV. Дані по поточному кредитному портфелю
V. Договір купівлі-продажу або специфікація на товар

Процес:

 Без оцінки та підтвердження вартості контракту
 Спрощений кредитний аналіз:

- без аналізу виробництва
- по річній звітності без розшифрувань

 Рішення по скорингу (аналіз декількох критеріїв)

РІШЕННЯ ЗА 5 
ДНІВ



Онищук Володимир
Керівник розвитку продаж Агро
Департамент по роботі з малим бізнесом
(044) 231-76-26
(050) 13-267-13
Київ, вул. Андріївська, 4
E-mail: Vladimir.Onischuk@fuib.com
www.pumb.ua

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ
ТА З НАДІЄЮ НА 

СПІВПРАЦЮ!

Контакти

http://www.pumb.ua/
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