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Вчасне обслуговування кредиту – сплата відсотків і тіла кредиту згідно
з графіком платежів
Вчасність обслуговування кредиту є запорукою бездоганної кредитної історії та можливості отримання
кредитів на вигідних умовах у майбутньому. Якщо ваш фінансовий стан погіршується і ви не можете
здійснити платіж вчасно – заздалегідь зверніться до банку з пропозицією внести зміни до наявного
графіка платежів, узгодьте реальні строки погашення кредиту, зважаючи на можливості бізнесу.

Перевірка цільового використання кредиту
Оскільки державна підтримка за Програмою 5-7-9 має цільовий характер, підприємець має підтвердити
документально банку цілі, на які використано кредит. Це можуть бути виписки та копії платіжних
документів, які підтверджують цілі використання отриманого кредиту, а також – укладені договори.

Надання банку фінансової звітності та інших звітів, передбачених
кредитним договором
Умови обслуговування кредиту передбачають обов’язкове підтвердження актуальності даних про
позичальника протягом дії кредитного договору шляхом регулярного надання звітів та іншої інформації
на вимогу банку. Перелік звітів та інформації, які підприємець має подавати банку, а також періодичність
подання такої інформації визначаються кредитним договором. Тож уважно продивіться розділ договору,
що стосується цього питання, й узгодьте з банком цей перелік до підписання договору.

Перевірка стану і наявності заставного майна. Переоцінка застави
Обов’язкова щорічна процедура банку, зважаючи на те, що ринкова вартість заставного майна
змінюється і майно зношується.

Страхування заставного майна
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Страхування застави є обов’язковою вимогою банків для надання кредиту. Крім того, позичальник має
протягом користування кредитом продовжувати дію страховки. Зазвичай банк має перелік
акредитованих страхових компаній, до яких пропонує звернутися за отриманням страховки.
Оформлення страхового полісу здебільшого здійснюється в день отримання кредиту. Можливість сплати
страховки частинами рекомендуємо обговорювати з банком до винесення запиту щодо кредитування
на кредитний комітет – тобто під час узгодження умов кредитування. Якщо ваше майно вже
застраховане, але в іншій страховій компанії, не акредитованій у банку, ви маєте також до проведення
кредитного комітету узгодити це питання з банком для можливості затвердження наявної страховки
кредитним комітетом банку.

Потрібно більше інформації? Переходь на sme.gov.ua/579Start!
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