
ОВЕРДРАФТ «ЛЕГКИЙ»

√ Фінансування короткострокових потреб бізнесу

√ Сума ліміту завжди під рукою на Вашому рахунку

√ Автоматичне підвищення ліміту при зростанні оборотів

√ Погашення за рахунок надходжень на поточний рахунок

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КОГО

Рішення Банку за 1 робочий день Оптова та роздрібна торгівля, виробництво, послуги, КП

Мінімальний пакет документів Досвід на ринку більше 12 місяців

Без застави Стабільні обороти по поточному рахунку

Без комісії за встановлення ліміту Доля найбільшого покупця не більше 70% у виручці

Проста процедура оформлення

Доступний для нових клієнтів ПУМБ

УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ

Валюта гривня

Максимальна сума 1 млн. грн.

Мінімальна сума 75 тис. грн.

Термін кредитування 12 місяців

Максимальний термін безперервної заборгованості 180 днів

Застава Без застави

Порука

Комісія за управління лімітом (щомісячно) 0,50%

Процентна ставка 21,9% річних

Сплата процентів/комісії Щомісячно

Перелік документів:

1 Анкета-заява.
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b2b.pumb.ua

Паспорт і довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків представника юридичної особи, яка уповноважується на 

підписання кредитного договору.

Паспорт та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків поручителя(ів).

Документ (протокол загальних зборів учасників, рішення власника), який підтверджує рішення засновників отримати кредит (овердрафт), а також 

наділення повноваженнями на підписання договору представника юридичної особи - за шаблоном Банку, надається після прийняття рішення Банком 

про надання овердрафту. Примітка: Якщо позичальником є акціонерне товариство, або в структурі власників ТОВ є юридичні особи та нерезиденти, 

Банк може запросити додаткові юридичні документи.

Власників бізнесу без оформлення згоди 

чоловіка/дружини на поруку

Фінансова звітність (баланс, форма 2) за останній фінансовий рік, останній доступний квартал поточного року (з відміткою органу статистики або 

квитанцією про отримання).

Довідка з розшифровкою виручки за КВЕД (згідно останньої річної звітності, поданої до органів статистики).

Карта з рахунком 31 Банківські рахунки (з 1С) або виписка з рахунку з клієнт-банку з призначенням платежів та контрагентами за останні 12 календарні 

місяці (для нових клієнтів, у яких немає оборотів в ПУМБ; в електронному вигляді - файл Excel).

Оборотно-сальдова відомість рахунку 36 Дебіторська заборгованість (з 1С) за останні 3 місяці (одним файлом за аналізований період - в електронному 

вигляді - файл Excel).

Статут (чинна редакція) - якщо статут зареєстрований після 01.01.2016 р - в анкеті-заяві вказується лише код з опису документів при останньому 

реєстраційній дії.

https://b2b.pumb.ua/

