ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІКИ

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ АГРОБІЗНЕСУ!
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ та ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» пропонують Вам скористатися
програмою фінансування з придбання сільськогосподарської та зрошувальної техніки на
умовах ЗНИЖЕНИХ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК

Нові

зрошувальні

системи

WESTERN

є

наступним

поколінням

машин

для

повномасштабного кругового широкозахватного зрошення.
Зрошувальні системи WESTERN дозволяють найкраще використовувати наявні ресурси, а
також пропонують найвищу продуктивність за будь-яких умов використання.
Зрошувальні системи WESTERN постійно підтверджують хороші результати в різних регіонах
світу та системах ведення сільського господарства.
Вони розроблені, щоб забезпечити безперебійну роботу навіть в найскладніших умовах!

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ НА

ЗРОШУВАЛЬНУ ТЕХНІКУ WESTERN IRRIGATION
ВІД ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»

12 міс.

24 міс.

36 міс.

48 міс.

60 міс.

5,3%

8,9%

10,6%

11,7%

12,3%

Комісія за видачу кредиту – 0%
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ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІКИ

УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ НА ІНШУ ТЕХНІКУ


Пільгова відсоткова ставка

15,5% розповсюджується на весь модельний ряд

неакційної техніки від ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»;


Термін кредитування: від 1 до 5 років;



Початковий внесок: від 20% (для самохідної техніки), від 30% (для причіпної техніки);



Валюта кредиту: гривня.

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ (ОРІЄНТОВНІ)


Страхування техніки/обладнання: від 0,5% до 2,5%;



Нотаріальне посвідчення договору застави відповідно до тарифів нотаріусу у вашому
регіоні.

СПОСОБИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ (НА ВИБІР)


Сезонний графік погашення тіла кредиту, проценти нараховуються на залишок;



Щомісячно тіло кредиту сплачується рівними частками, проценти нараховуються на
залишок;



Щомісячно платежі за кредитом розраховуються рівними платежами (ануїтет).

ЩОБ ПРИДБАТИ ТЕХНІКУ ЗА ПАРТНЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ, НЕОБХІДНО


Визначитись з сільськогосподарською технікою, отримати рахунок-фактуру у
представника ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» у вашому регіоні;



Звернутись до найближчого відділення Райффайзен Банку Аваль та надати пакет
документів.

Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовні. Банк залишає за собою право встановлювати до кожного клієнта індивідуальні
умови або відмовити у надані кредиту.
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