
ФІНАНСУВАННЯ

З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

КОМІСІЯ ЗА ВИДАЧУ КРЕДИТУ — 0%

0,01%
1-4 міс.

3,2%
1-6 міс.

6,0%
1-9 міс.

7,0%
1-12 міс.

12,5%
5-12 міс.

12,5%
7-12 міс.

12,5%
10-12 міс.

або

або

або

ФІНАНСУВАННЯ БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*

для клієнтів із виручкою до 160 млн грн

0,01%
1-3 міс.

6,7%
1-6 міс.

9,5%
1-9 міс.

10,5%
1-12 міс.

15,0%
4-12 міс.

15,0%
7-12 міс.

15,0%
10-12 міс.
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КРЕДИТ  
НА ОБІГОВІ КОШТИ
Партнерська програма, яка діє на умовах Пілотної Програми 
«Європейський відсоток»*

Знижені відсоткові ставки на купівлю в кредит засобів захисту  
рослин Bayer та насіння DEKALB від Райфу, ТОВ «Байєр»  
та ТОВ «Монсанто Україна»

* Можливість участі у програмі підтверджує ТОВ «Байєр» / ТОВ « Монсанто Україна», об’єм програми обмежений.

Додаткова інформація: (044) 595 40 90 (пн-пт 9:00-18:00), 0 800 50 50 45 (пн-пт 8:00-20:00). Умови, наведені в даній Пропозиції, є орієнтовними.  
Банк залишає за собою право встановлювати до кожного клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні кредиту. Вся інформація про послуги на raiffeisen.ua  
або у відділеннях Банку. Банківська ліцензія НБУ №10 в ід 02.07.2021 р. Внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992 р. за №94.

• Визначитись з товаром, отримати рахунок фактуру в офіційного Дистриб’ютора / Субдистриб’ютора  
ТОВ «Байєр» / ТОВ « Монсанто Україна» 

• Звернутись до найближчого відділення Райфу та надати пакет документів

Щоб придбати товар за партнерською програмою, необхідно:

Валюта:
гривня (UAH)

Мінімальний ліміт кредиту:
200 000 грн



КРЕДИТ  
НА ОБІГОВІ КОШТИ
Партнерська програма, яка діє на умовах Пілотної Програми 
«Європейський відсоток»*

Агропідприємство, яке веде господарську діяльність не менше 2-х років, звертається 
до представництв / відділень Банку у відповідному регіоні (отримує консультацію щодо 
процедури отримання кредиту, переліку необхідних документів, переліку Дистриб’юторів / 
Субдистриб’юторів компаній ТОВ «Байєр», ТОВ «Монсанто Україна»).

 

Після надання пакету документів до Банку, Банк приймає рішення стосовно фінансування та, 
в разі погодження, оформлює Кредитний Договір. За необхідності Банк надає Клієнту лист-
повідомлення для Дистриб’ютора / Субдистриб’ютора про встановлений ліміт на придбання  
продукції компаній ТОВ «Байєр», ТОВ «Монсанто Україна» (Гарантійний лист).

 

Клієнт надає Гарантійний лист Дистриб’ютору / Субдистриб’ютору ТОВ «Байєр»,  
ТОВ «Монсанто Україна», оформлює договір поставки / купівлі-продажу.

 

Дистриб’ютор / Субдистриб’ютор ТОВ «Байєр», ТОВ «Монсанто Україна»  
надає клієнту рахунок-фактуру на оплату товару.

 

Клієнт отримує кредитні кошти та перераховує їх на рахунок Дистриб’ютора /  
Субдистриб’ютора в якості оплати за товар.
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* Можливість участі у програмі підтверджує ТОВ «Байєр» / ТОВ « Монсанто Україна», об’єм програми обмежений.

Додаткова інформація: (044) 595 40 90 (пн-пт 9:00-18:00), 0 800 50 50 45 (пн-пт 8:00-20:00). Умови, наведені в даній Пропозиції, є орієнтовними.  
Банк залишає за собою право встановлювати до кожного клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні кредиту. Вся інформація про послуги на raiffeisen.ua  
або у відділеннях Банку. Банківська ліцензія НБУ №10 в ід 02.07.2021 р. Внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992 р. за №94.

Зіскануйте QR-коди 
для отримання додаткової 
інформації


