
Для корпоративного та малого бізнесу

Т У Т  В А С  Р О З У М І Ю Т Ь

Інформаційний центр
0 800 50 50 45

(усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні – безкоштовні)
www.aval.ua

Шановні клієнти!

Розуміючи потребу агропідприємств у забезпеченні виробничого циклу використанням передових технологій для отримання 
гарного врожаю та сталих прибутків,  «Райффайзен Банк Аваль» і ТОВ «БАЙЄР» пропонують Вашому підприємству спільну 
спеціальну партнерську програму, яка дозволить придбати засоби захисту рослин виробництва ТМ «BAYER CropScience» на 
спеціальних умовах із використанням комерційних векселів.

Вексельна форма розрахунків у межах даної партнерської програми – це придбання товарів на умовах відстроченого 

платежу терміном до 6 місяців, який оформлюється комерційними векселями (Ваше підприємство оформлює вексель на суму, 

необхідну для покупки товару). Випущені векселі будуть авальовані банком та прийняті у дилерській мережі ТОВ «БАЙЄР» по всій 

території України як безумовний інструмент гарантування оплати відвантажених товарів виробництва ТМ «BAYER CropScience». 

Основні переваги використання вексельної форми розрахунків у порівнянні з придбанням товару на умовах звичайного 
товарного кредиту з відстрочкою сплати або звичайного банківського кредиту

- Ви отримаєте товар за більш вигідною ціною у порівнянні з купівлею на умовах банківського кредиту та/або звичайного 

товарного кредиту.

- Ви маєте можливість придбати товар із реальною відстрочкою платежу терміном до 6 місяців.

- Ви зможете здійснити закупку товару на суму від 200 тис. до 16 млн грн. (Залежно від розміру та потреб Вашого бізнесу банк 

встановить відповідний ліміт авалювання векселів у національній валюті.)

- Розмір банківської комісії за встановлення ліміту на авалювання векселів у декілька разів менше за розмір ринкової процент-

ної ставки по банківському кредиту в національній валюті.

- Ви можете придбати товар у будь-якого дистриб’ютора ТМ «BAYER CropScience» по всій розгалуженій дилерській мережі 

BAYER у всіх аграрних регіонах країни.

- Додатково банк надає можливість Вашому підприємству безкоштовно відкрити поточний рахунок із метою подальшого 

отримання повного спектру банківських послуг для корпоративного та малого бізнесу.

Завдяки мультиплікатору, що складається з поєднання більш вигідної ціни товару, оптимального обсягу закупівлі та 
вартості встановлення ліміту на авалювання комерційних векселів банком, Ви отримаєте позитивний економічний ефект і 
зниження собівартості виробництва.

Щоб скористатися цією унікальною партнерською програмою, необхідно:

=> мати діюче агропідприємство, яке займається господарською діяльністю не менш ніж 2 роки, має річний оборот не менше 

еквівалента 1 млн євро та належить до сегмента корпоративного або малого бізнесу;

=> звернутися до будь-якого офіційного дистриб’ютора ТОВ «БАЙЄР» для уточнення всіх деталей щодо оформлення 

(обраний Вами дистриб’ютор ТОВ «БАЙЄР» надасть Вам контакти відповідальних працівників банку у Вашому регіоні та 

необхідний пакет документів для розгляду банком заявки про встановлення ліміту векселів авалювання векселів);

=> звернутися до регіональних представництв/відділень банку у Вашій області, де Ви отримаєте консультацію щодо 

процедури відкриття та оформлення ліміту авалювання векселів за умови надання банку ліквідного забезпечення, яким може 

бути нерухомість, сільгосптехніка, транспорт, обладнання, кошти на депозитному рахунку в банку, інші види ліквідного 

майна, перелік необхідних документів, перелік дистриб’юторів ТМ «BAYER CropScience».
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=> після надання пакета документів до банку, отримання позитивного рішення про встановлення ліміту авалювання векселів та 

оформлення угоди на авалювання векселів банком Ваше підприємство отримує від банку лист-повідомлення для дистриб’ю-

тора, що підтвердить прийняття рішення банком щодо авалювання комерційних векселів для придбання продукції ТМ «BAYER 

CropScience» (надалі – Гарантійний лист).

=> після цього Ваше підприємство разом із Гарантійним листом банку звертається до дистриб’ютора для укладання договору 

купівлі-продажу продукції ТМ «BAYER CropScience», який передбачатиме можливість використання векселів у разі здійснен-

ня розрахунків, пов’язаних із продукцією. Після підписання цього договору дистриб’ютор відвантажує продукцію.

=> Ваше підприємство випускає векселі в межах встановленого банком ліміту та передає їх дистриб’ютору як гарантію оплати 

товару. Дистриб’ютор як векселедержатель приймає вексель та передає його шляхом вчинення індосаменту на користь ТОВ 

«БАЙЄР» (кінцевого векселедержателя) як оплату за поставлену продукцію.

=> до настання дати закінчення відстрочки платежу (дати погашення випущеного векселя) Ваше підприємство має погасити заборго-

ваність за власними комерційними векселями, що можливо здійснити у будь-який момент достроково, але в будь-якому разі не 

пізніше дати погашення векселя, шляхом здійснення платежу на користь кінцевого векселедержателя (ТОВ «БАЙЄР»). Згідно 
реквізитів поточного рахунку ТОВ «БАЙЄР» , що будуть вказані у договорі купівлі-продажу відвантаженої продукції.

Скористайтеся цією спеціальною партнерською пропозицією 
та отримайте всі переваги співробітництва з командою професіоналів

Райффайзен Банку Аваль і ТМ «BAYER CropScience»!

Гарного Вам врожаю та сталих прибутків!

 
АТ «Райффайзен Банк Аваль», засноване в березні 1992 року, займає лідируючі позиції на банківському ринку України за низкою 
основних показників. Банк є універсальним і надає клієнтам широкий перелік стандартних та інноваційних послуг через загальнона-
ціональну мережу.

Із жовтня 2005 року Райффайзен Банк Аваль є частиною холдингової компанії Райффайзен Банк Інтернаціональ (Австрія). 
Райффайзен Банк Інтернаціональ (РБІ) розглядає Австрію, де він виступає провідним інвестиційним і корпоративним банком, і 
Центральну та Східну Європу (ЦСЄ) як свій внутрішній ринок. У країнах ЦСЄ РБІ управляє широкою мережею дочірніх банків, 
лізингових компаній та низкою провайдерів інших спеціалізованих фінансових послуг на 17 ринках. Понад 59 тис. працівників 
банку обслуговують близько 15 млн клієнтів у 3 тис. відділень, більшість із яких розташована у ЦСЄ.
 

«БАЙЄР КропСайєнс» (BAYER CropScience) є частиною холдингу «БАЙЄР АГ» (BAYER AG). Створена 1882 року, сьогодні компанія 
«БАЙЄР АГ» (BAYER AG) присутня у понад 120 країнах світу, в тому числі і в Україні. 

Компанія «БАЙЄР КропСайєнс» (BAYER CropScience) – лідер у галузі виробництва інсектицидів, гербіцидів, фунгіцидів та препаратів 
для передпосівної обробки насіння – добре відома  завдяки своїм передовим розробкам у галузі створення засобів захисту рослин. 
Завдяки обраній стратегії встановлення довготривалих відносин із кінцевими споживачами та дистриб‘юторами компанія створила 
добре відомий бренд, сталий попит на ринку на свою продукцію та напрацювала широку клієнтську базу підприємств АПК, що у 
виробництві користуються засобами захисту рослин саме цієї марки.

Спеціальна
   партнерська 
     програма
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=> після надання пакета документів до банку, отримання позитивного рішення про встановлення ліміту авалювання векселів та 

оформлення угоди на авалювання векселів банком Ваше підприємство отримує від банку лист-повідомлення для дистриб’ю-

тора, що підтвердить прийняття рішення банком щодо авалювання комерційних векселів для придбання продукції ТМ «BAYER 

CropScience» (надалі – Гарантійний лист).

=> після цього Ваше підприємство разом із Гарантійним листом банку звертається до дистриб’ютора для укладання договору 

купівлі-продажу продукції ТМ «BAYER CropScience», який передбачатиме можливість використання векселів у разі здійснен-

ня розрахунків, пов’язаних із продукцією. Після підписання цього договору дистриб’ютор відвантажує продукцію.

=> Ваше підприємство випускає векселі в межах встановленого банком ліміту та передає їх дистриб’ютору як гарантію оплати 

товару. Дистриб’ютор як векселедержатель приймає вексель та передає його шляхом вчинення індосаменту на користь ТОВ 

«БАЙЄР» (кінцевого векселедержателя) як оплату за поставлену продукцію.

=> до настання дати закінчення відстрочки платежу (дати погашення випущеного векселя) Ваше підприємство має погасити заборго-

ваність за власними комерційними векселями, що можливо здійснити у будь-який момент достроково, але в будь-якому разі не 

пізніше дати погашення векселя, шляхом здійснення платежу на користь кінцевого векселедержателя (ТОВ «БАЙЄР»). Згідно 
реквізитів поточного рахунку ТОВ «БАЙЄР» , що будуть вказані у договорі купівлі-продажу відвантаженої продукції.

Скористайтеся цією спеціальною партнерською пропозицією 
та отримайте всі переваги співробітництва з командою професіоналів

Райффайзен Банку Аваль і ТМ «BAYER CropScience»!

Гарного Вам врожаю та сталих прибутків!

 
АТ «Райффайзен Банк Аваль», засноване в березні 1992 року, займає лідируючі позиції на банківському ринку України за низкою 
основних показників. Банк є універсальним і надає клієнтам широкий перелік стандартних та інноваційних послуг через загальнона-
ціональну мережу.

Із жовтня 2005 року Райффайзен Банк Аваль є частиною холдингової компанії Райффайзен Банк Інтернаціональ (Австрія). 
Райффайзен Банк Інтернаціональ (РБІ) розглядає Австрію, де він виступає провідним інвестиційним і корпоративним банком, і 
Центральну та Східну Європу (ЦСЄ) як свій внутрішній ринок. У країнах ЦСЄ РБІ управляє широкою мережею дочірніх банків, 
лізингових компаній та низкою провайдерів інших спеціалізованих фінансових послуг на 17 ринках. Понад 59 тис. працівників 
банку обслуговують близько 15 млн клієнтів у 3 тис. відділень, більшість із яких розташована у ЦСЄ.
 

«БАЙЄР КропСайєнс» (BAYER CropScience) є частиною холдингу «БАЙЄР АГ» (BAYER AG). Створена 1882 року, сьогодні компанія 
«БАЙЄР АГ» (BAYER AG) присутня у понад 120 країнах світу, в тому числі і в Україні. 

Компанія «БАЙЄР КропСайєнс» (BAYER CropScience) – лідер у галузі виробництва інсектицидів, гербіцидів, фунгіцидів та препаратів 
для передпосівної обробки насіння – добре відома  завдяки своїм передовим розробкам у галузі створення засобів захисту рослин. 
Завдяки обраній стратегії встановлення довготривалих відносин із кінцевими споживачами та дистриб‘юторами компанія створила 
добре відомий бренд, сталий попит на ринку на свою продукцію та напрацювала широку клієнтську базу підприємств АПК, що у 
виробництві користуються засобами захисту рослин саме цієї марки.

Спеціальна
   партнерська 
     програма


