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ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ОВЕРДРАФТ

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КРЕДИТИ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЯ СТАВКА 
ЗА ОВЕРДРАФТОМ

ВІДНОШЕННЯ 
МАКСИМАЛЬНОЇ 
СУМИ КРЕДИТУ ДО 
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНИХ 
ОБОРОТІВ КЛІЄНТА

МОЖЛИВІСТЬ АВТОМА
ТИЧНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ 
КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ В 
РАЗІ ЗРОСТАННЯ ОБІГУ 
КОШТІВ ЗА РАХУНКОМ

МОЖЛИВІСТЬ 
ВАЛЮТНОГО 
ОВЕРДРАФТУ

1 КРЕДОБАНК 20,45% 120% так ні

2 ОЩАДБАНК 20,45% 40% так ні

3 УКРЕКСІМБАНК 19,57% 60% ні так

4 УКРСИББАНК 19,10% 40% ні ні

5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 22,28% 70% так ні

6 ОТП БАНК 17,95% 50% ні ні

7 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 21,80% 75% ні ні

8 ПУМБ 25,60% 35% так ні

9 АЛЬФАБАНК 24,22% 40% ні ні

10 ГЛОБУС 21,00% 30% так ні

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЯ СТАВКА ДЛЯ 
ПОЗИЧАЛЬНИКА I КАТЕГОРІЇ

КОМІСІЯ ЗА ВИДАЧУ ПОЗИКИ МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК 
ПОЗИКИ, МІСЯЦІВ

1 ОЩАДБАНК 16,25% 0–1% 120

2 ОТП БАНК 17,95% 0,5% щороку 84

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 20,20% 0–1% 84

4 ПРИВАТБАНК 18,40% 0% 60

5 УКРГАЗБАНК 20,68% 1% 120

6 КРЕДОБАНК 18,55% 0,01% 84

7 ПУМБ 22,00% 0,60% 60

8 УКРСИББАНК 16,50% 0,01% 60

9 ГЛОБУС 22,80% 0,01% 84

10 БАНК АЛЬЯНС 24,99% 1% 24
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Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: середньозважена (за рік) ставка за овердрафтом; відношення 

максимальної суми кредиту до середньомісячних оборотів клієнта; розмір штрафу за прострочення; швидкість прийняття 

рішення для продовження овердрафту; можливість автоматичного збільшення кредитного ліміту в разі збільшення 

оборотів за рахунком; можливість валютного овердрафту; кількість клієнтів, які скористалися послугою в 2019 році; 

кількість активних рахунків юросіб. Максимальний розмір овердрафту минулого року надавав Кредобанк. Відношення суми 

кредиту до середньомісячних оборотів клієнта становило 1,2. У середньому банки встановлювали ліміт за овердрафтом на 

рівні 38% від середньомісячних оборотів. При цьому середньорічна ставка дорівнювала 21,35% річних. Найбільш дешеве 

фінансування можна було отримати в Правекс Банку і Полікомбанку. Тією чи іншою мірою активно надавали цю послугу 

38 банків: в умовах обмеженого кредитування бізнесу саме овердрафти, причому як для «своїх», так і «чужих» клієнтів, 

стали основним кредитним продуктом. Про надання валютного овердрафту заявили вісім кредитних установ.

У рамках цього рейтингу досліджувалося кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (з оборотом менш ніж 

200 млн грн), а також фізосіб-підприємців. Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: ефективна ставка для 

позичальника I класу (за класифікацією НБУ); час прийняття кредитного рішення; вартість розгляду кредитної заявки; розмір 

комісії за видачу кредиту; максимальний термін кредиту; фактична наявність бланкових кредитів; наявність спеціалізованих 

програм кредитування (на купівлю устаткування, яке саме є заставою; на купівлю комерційного автотранспорту, що є заставою; 

аграрного сектору під заставу сільгосппродукції); кількість відділень, де доступна послуга; динаміка кредитного портфеля юросіб 

за підсумками 2019 року; співвідношення кредитного портфеля юросіб банку до загального портфеля юросіб усіх учасників ринку. 

Усього цю послугу пропонували 37 банків. Середньорічна ставка за неакційними кредитами становила 20,72% річних.

20% річних) дешевший, ніж кредит-
ний ліміт на рахунок, однак і вимоги 
вищі. Мінімальна сума — 500 тис. грн. 
Встановлюється ліміт залежно від суми 
чистих надходжень на рахунок, але не 
більш ніж 80%.

Ще однією тенденцією 2019-го ста-
ли цільові кредити. Крім традиційних 
кредитів на купівлю устаткування або 
техніки, з’явилися іпотечні кредити 
для бізнесу. ПриватБанк, наприклад, 
готовий видати позику на суму до 75% 
вартості нерухомості строком на п’ять 
років. У кредит можна придбати ко-
мерційну нерухомість (магазини, при-
міщення під склад або базу), а також 
житлову нерухомість, яку планується 
використовувати в комерційних цілях. 
У банку стверджують, що від позичаль-
ника потрібен мінімальний пакет доку-
ментів. Популярними є також кредити 
аграріям: банки зміщують графік пога-
шення позик таким чином, щоб випла-
ти почалися після збору врожаю.

Однак залучають банки клієнтів не 
тільки завдяки різноманітності кредит-
них програм під індивідуальні потреби 
бізнесу, але й легкості їх отримання: 
дедалі більше банків готові видавати 

кредити онлайн. Наприклад, техноло-
гії «ТАС24 Бізнес» дають змогу клієнтам 
банку подавати заявки з документами 
на кредитування і підписувати догово-
ри виключно онлайн, без відвідування 
відділень.

ГНУЧКИЙ ПІДХІД
Минулого року банки опинилися на 
роздоріжжі. З одного боку, жорсткі 
вимоги до оцінки ризиків позичаль-
ника змушували відмовляти клієнтам 
у фінансуванні. «Банки продовжували 
вести зважену політику ризиків у від-
повідь на нові нормативи ліквідності 
від НБУ, які змушують більш обереж-
но  вибудовувати кредитну політику 
і максимально мінімізувати ризики. 
До того ж рівень дефолтності бізнесу 
продовжував залишатися досить висо-
ким», — пояснює керівник «ТАС24 Біз-
нес» Сергій Бочаров. А з іншого боку — 
надлишкова ліквідність і зростання 
конкуренції підштовхували до пошуку 
нових позичальників.

Оксана Чорнозуб зазначає, що 
в 2019 році спостерігався тренд на 
створення більш гнучких підходів 
до  оцінювання клієнтів залежно від 

сячних оборотів за рахунком клієнта 
(від 100 тис. грн до 1 млн грн) із періодом 
обнулення 30 днів. Водночас класичний 
овердрафт передбачає детальний аналіз 
банком фінансового стану бізнесу. При 
цьому компанія може розраховувати на 
кредит у розмірі до 100% від щомісячних 
оборотів за рахунком, але без періодич-
ного обнулення заборгованості, з ди-
ференційованою відсотковою ставкою 
(що коротший період користування, то 
нижча ставка), з можливістю оформи-
ти ліміт до 2 млн грн без застави, а по-
над цю суму — з неповним покриттям 
заставою.

У ТАСкомбанку кредитний ліміт 
до 20 тис. грн із терміном погашення 
в 30 днів надають без вимог до під-
твердження прибутковості бізнесу і 
до забезпечення. Ліміт у розмірі до 
30% від суми надходжень на рахунок 
за минулий місяць (але не більш ніж 
500 тис. грн) обійдеться в 23% річних, 
додатково доведеться сплатити комісію 
в розмірі 0,5% на місяць від максималь-
но обраної суми. Класичний овердрафт 
у банку з терміном погашення в 30 днів 
і диференційованою ставкою залежно 
від терміну використання (від 17% до 

може залучити фінансування від 0,01% 
річних. В Ощадбанку стверджують, що 
велика кількість партнерів дає змогу 
клієнтам скористатися «Конструктором 
програм», тому практично будь-який 
позичальник може отримати пільгове 
фінансування.

Існують також програми підтримки 
бізнесу за рахунок коштів державного 
або місцевих бюджетів. «Ми співпра-
цюємо з місцевими органами влади, 
які компенсують частину відсоткової 
ставки підприємцям. Такі програми 
підтримки малого бізнесу діють прак-
тично в усіх областях», — розповідає за-
ступник голови правління Ощадбанку 
Андрій Стецевич. Розмір компенсації 
може досягати 40% від вартості техніки.

Важливим фактором, крім вартості 
кредиту, є умови фінансування, в тому 
числі швидкість прийняття рішення та 
механізм оформлення позики. Приват-
Банк, наприклад, спростив процес кре-
дитування під заставу депозитів фізосіб, 
у тому числі керівників підприємств. 
Це дало змогу фізособам-підприємцям 
та компаніям, де власник є директором 
компанії, оформити кредит під заставу 
депозиту всього за пару годин. «Наш 
рекорд — видача кредиту за 37 хвилин. 
За спрощеною схемою найбільший 
таймінг займає не процедура з боку бан-
ку, а очікування підписів документів від 
клієнта», — розповідає керівник напря-
му МСБ ПриватБанку Сергій Клюєв. У 
банку зазначають, що оформити кредит 
під 2% річних можна за умови, що депо-
зит і кредит в одній і тій самій валюті.

Ощадбанк для позичальників із 
річною виручкою до 10 млн грн (мік-
робізнес) і до 80 млн грн (малий бізнес) 
розробив програму мікрокредитуван-
ня, яка передбачає фінансування на 
суму до 5 млн грн за спрощеною схемою 
і з лояльними вимогами до застави. 
«А для кредитів на суму до 250 тис. грн 
ми впровадили скорингову модель ухва-
лення рішення, в результаті чого кредит 
видається протягом двох днів», — розпо-
відає Андрій Стецевич.

Максимально простим стало також 
оформлення овердрафту: дедалі більше 
гравців банківського ринку пропонува-
ли таку послугу навіть клієнтам «з ву-
лиці». В Ощадбанку, наприклад, можна 
без застави і поручительства отримати 
овердрафт на суму до 100 тис. грн одно-
часно з відкриттям поточного рахунку. 
Якщо клієнт зацікавлений в більшій 
сумі, йому потрібно подати в банк пакет 
документів для оформлення класично-
го овердрафту, за яким максимальний 
ліміт може становити до 10 млн грн. 
Процентна ставка за цим овердрафтом 
становить від 17% річних.

ПУМБ на початку 2019-го запропо-
нував юрособам овердрафт «Легкий». 
Його головні відмінності від звичай-
ного овердрафту — швидка процедура 
оформлення (до трьох днів), мінімаль-
ний пакет документів (тільки офіційна 
фінансова звітність), а також відсутність 
застави і нульова комісія за видачу. «Цей 
продукт ми позиціонуємо навіть не як 
кредит, а як сервіс для трансакційних 
клієнтів, які проводять свої обороти за 
рахунками в нашому банку», — гово-
рить Віктор Харковець. Максимальний 
ліміт становить до 35% від середньомі- >>
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