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ýе взяти фiнансування пiд насiння, добрива та засоби захисту i як зробити це без
переплат?

Ще питання виникае у аграрiя перед кожною посiвною. l вкрай важливо подумати
прd це заздалегiдь. 3араз доступнl TaKi джерела фiнансування:
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Як вибрати найбiльш ефективне фiнансування серед усього

розмаj'ття фiнансових продуктiв? На що звернути увагу?

Приватнi позики i

ToBapHi кредити вiд
постачальникiв

Класичне
банкiвське

фiнансування

l



Найбiльшу увагу аграрiям слЛд придiляти сам8 партнерськii":,r:,рамам, ile спiльнi

продукти банку i постачальника технiки або матевrаль1l1умних pecypciB, спря-

MoBaHi на здешевлення фiнансування для конкретного аграрiя, ýосягаеться це 3а

рахунок синергi'i банку l виробника. Використовуючи мережу продажiв 0дне одного,

i банк, i виробник можуть зменшити маржу, в результатi покупець мае можпивlсть

0тримати дешевий кредит на довгий TepMiH"

ýругим важливим фактором с можпивiсть держпiдтримки,
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Компенсацiя страхових платежiв за договOрами страхування
с/г культур вiд ризикiв загибелi (50% страхсвOг0 платежу)

(

Тобто залучати ефективне фiнансування - це вигiдно.

Пiдтримка розвитку
картоплярства

Щоб отримати фiнансування, аграрiю потрiбно звернутися до банку. На що
звертае уваry банк при роботi з позичальниками:

Позитивна кредитна
iсторiя i дiлова репутацiя

Ефективне управлiння агробiзнесом,
використання нOвих технологiй i BigData

У разi, якщо клiент вiдповiдае вимогам кредитноТ полiтики банкiв i отримуе пOзи-
тивне рiшення, розпочинаеться процес оформлення угоди" пiдписання кредитного
договору, договOру поруки, договору застави та страхування.
У разi, якщо видаеться довгостроковий iнвестицiйний кредит, банк додаткOво .]ро-
сить надати пiдтвердження власного внеску, який становить вiд 20% BapTocTi суми
iнвестицiй.

iф.,

Банк звертаý, особливу уваry на професiоналiзм упРýвлiнськФiко.м,анДй
i персоналу, TxHi HoBi знання та навички, адже piBeHb iнновацiй, що
використовуються в агровиробництвi, нинi рiзко пiдвишУs]тьбg,,,,,, , , ,



Паява у вiдкритому доступi даних з ёлýктронних державних peecTpiB
(наприкл&дп з ýержавного аграрноrо рвсстру) призвела яо виникнення на

ринку фiнансових посередникiв у аиrля&i lТ-онлайн-платформ, а такожзарод-
ження екосистем, шо Грунтуються на принципах WlN-WlN i включають:

Постачальника з унiкальним
коробочним прOдуктом, що

закривао максимальнi потреби
(насiння, добрива, засоби

захиату рослин, страхування
посiвiв, аграрний консалтинг i

можливiсть вигiдного
продажу врожаю)

Ранiше пiдготовка пакёта документiв та jxнiй аналiз банком вимагали багато часу.
Наразi агроклigнт маý можливiсть вибрати продукт, а менеджер постачальника
надсилае дс банку через lТ-платформу лише запит з кодом еДРПОУ клiента.
lТ-платформа прOтягом декiлькох секунд обробляе i консолiдуе Bci данi iз загаль-
нодOетупних peooTpiB, i в результатi банк отримуе стандартизований мiнiмальний
виснOвск, щ0 дOзвсляе менеджеру банку швидко прийняти рiшення.
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