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ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМИ
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Максимальна сума кредиту - до 20 млн.грн.

Строк кредиту - до 1 року

Відсоткова ставка - відповідно до умов банку. 
Є можливість комбінувати програму з "Доступні кредити під 5-7-9%" 

Обов'язково! Наявність експортного контракту та відповідність
експортного товару вимогам ст.8 Закону "Про забезпечення
масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг)
українського походження" 



УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

Кредит має бути спрямований на підтримку експорту, виконання ЗЕД1.

2. Страхується лише основний борг за кредитом (без відсотків)

3. Страхова сума на один кредит – не більше 85% ліміту заборгованості 

*Можна страхувати вже видані експортні кредити
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СТРАХОВИЙ ТАРИФ
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з 61-го дня після припинення чи скасування
правового режиму воєнного стану, якщо строк
кредиту від 7 (семи) до 12 (дванадцяти) місяців
включно 

з 61-го дня після припинення чи скасування
правового режиму воєнного стану, якщо строк
кредиту до 6 (шести) місяців включно

у період дії правового режиму воєнного стану та
впродовж 60 днів після його припинення чи
скасування, незалежно від строку кредиту

0,5% 

1,2% 

1,6% 



ХТО ПЛАТИТЬ?
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Страховий платіж сплачує Банк



ВИМОГИ ДО ЕКСПОРТНОГО КРЕДИТУ 

6

ТИП КРЕДИТУ:

ВАЛЮТА КРЕДИТУ:

ТЕРМІН КРЕДИТУ:

МАКСИМАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ:

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

ДОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

відновлювальна кредитна лінія,
невідновлювальна кредитна лінія,
стандартний кредит;

USD, EUR, UAH

12 місяців 

20 000 000 UAH 

85% від ліміту заборгованості – договір
страхування ЕКА, майнові права на виручку за
ЗЕД та порука власника позичальника (кінцевого
бенефіціара, сукупний розмір власності якого
становить не менше 50%+1)

відповідно до внутрішніх політик та процедур
Банку (може не вимагатися)



ВИМОГИ ДО ЕКСПОРТНОГО КРЕДИТУ 
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ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ фінансуванню підлягає діяльність
позичальника з метою виконання ЗЕД,
в рамках якого передбачається або
здійснення експорту товарів (робіт,
послуг) українського походження, або
виробництво українських товарів з
наступним експортом останніх



ВИМОГИ ДО ЗЕД 
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Предмет ЗЕД – відповідно до переліку робіт, послуг українського походження, а
також товарів за групами згідно з УКТ ЗЕД, за виключенням тих, які ЕКА не
підтримує відповідно до ст.8 Закону України «Про забезпечення масштабної
експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом
страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» (Закону No1792)

 Сторони договору (український експортер – позичальник та іноземний покупець)
не можуть входити до однієї групи пов’язаних осіб та/або таких, що є під
спільним контролем

 Іноземний покупець має відповідати вимогам, визначеним у Законі No1792 (в
першу чергу, ст.11) 



ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКА (ЕКСПОРТЕРА) 
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строк реєстрації як суб’єкта господарювання          12 місяців;

клас відповідно до вимог Постанови НБУ No351: позичальника-юридичної особи –
не гірший, ніж «6», позичальника-фізичної особи підприємця – не гірший, ніж «2»;

допускається приналежність позичальника до групи пов’язаних осіб, осіб під
спільним контролем, клас групи під спільним контролем – не гірше ніж «6», за
умови дотримання всіх інших вимог;

має досвід зовнішньоекономічної діяльності (наявні надходження валютної
виручки за останні 12 місяців);

має бути відсутня прострочена заборгованість понад 30 днів позичальника та
членів ГПК перед банком-страхувальником за наявними зобов'язаннями
протягом останніх 12 місяців;

!  відсутня інформація щодо порушення позичальником законодавства або
умов отримання державної підтримки.



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
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Експортер укладає ЗЕД 

Експортер звертається в Банк
за кредитом на виконання ЗЕД

Банк перевіряє, чи відповідає
кредит, позичальник та ЗЕД
вимогам Програми 



ЯКЩО КРЕДИТ, ПОЗИЧАЛЬНИК ТА ЗЕД 
ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ПРОГРАМИ:
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UAH

! Сплачує страховий платіж за
страхування кожного окремого кредиту і
відображає такі кредити у щомісячному
Реєстрі застрахованих кредитів

ЕКСПОРТЕР:
Виконує ЗЕД. Виконує
зобов'язання відповідно до
кредитного договору
 

БАНК

*Окрема згода ЕКА не вимагається
 
 

Повертає позику
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ЯКЩО ЕКСПОРТЕР НЕ ПОВЕРТАЄ ПОЗИКУ:

Протягом 15 робочих днів з дня несплати Банк повідомляє про настання страхового випадку
ЕКА (обов’язково!)

Протягом 60 календарних днів (період очікування) Банк спільно з ЕКА проводять дії щодо
отримання платежу

По закінченню періоду очікування Банк подає заяву на отримання виплати страхового
відшкодування від ЕКА

! Після виплати відшкодування, до ЕКА переходить право вимоги до позичальника



ЯКІ БАНКИ ВЖЕ СПІВПРАЦЮЮТЬ З ЕКА 
ПО ЦЬОМУ ПРОДУКТУ? 
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 Працюємо над розширенням переліку банків-партнерів програми! 



ПОДАТИ ЗАЯВКУ ПРОСТО!  
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ТОРГУЙ ЗІ СВІТОМ БЕЗПЕЧНО!


