
НАСІННЯ
2023

• Закупівля насіння компанії «Сингента» 
за найвигіднішими цінами

• Відсутня комісія за видачу  
і обслуговування кредиту

• Графік погашення адаптовано  
до потреб агробізнесу

• Широкий вибір банків-партнерів з гнучким 
підходом до застави

• Мінімальна сума кредитування —  
500 000 грн

• Пільгове фінансування можливе тільки 
за наявності актуального рахунка на оплату 
на дату видачі кредиту

• Програма діє до 01.04.2023 

• Умови програми актуальні на 01.09.2022 
і можуть змінюватися протягом сезону

Переваги участі в програмі:

Основні умови програми:

ПІЛЬГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ 
НА ЗАКУПІВЛЮ НАСІННЯ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАМИ «ЛЕГКОПОСІВНА»

СТАВКА ФІНАНСУВАННЯ В ГРИВНЯХ, % РІЧНИХ

4 МІС. 6 МІС. 9 МІС. 12 МІС.

Raiffeisen BANK 0,01 6,7 11,2 12,8

ProCredit Bank 2 7,5 12 14

Crédit Agricole 0,01 4,8 9,35 11,65

OTP Bank 0,01 7 12 14

ПУМБ 3 9,67 14,11 15,73



Клієнт подає заявку онлайн на 
сайті компанії «Сингента», де 
вказує потрібну суму фінан-
сування, назву дистриб’ютора  
і банку-партнера.

Банк повідомляє клієнтові рі-
шення про можливості співпраці.

Клієнт надає до банку ра-
хунок із переліком насіння  
«Сингента» й остаточною су-
мою до фінансування.

Банк видає цільове фінансу-
вання сільгоспвиробникові на 
закупівлю насіння компанії 
«Сингента».

Дистриб’ютор отримує оплату 
й відвантажує клієнту насіння 
компанії «Сингента».

Клієнт сплачує відсотки і  за-
криває заборгованість перед 
банком відповідно до кредит-
ного договору.

Детальні умови
програми і онлайн заявка

Контакти працівників 
відділу фінансових рішень

Контакти менеджерів 
з продажу насіння

          Виникли питання?

Оформити «Жовтий ваучер» до 15.11.2022

Умови участі Як отримати пільгове 
фінансування на насіння?

ДЛЯ КУКУРУДЗИ
Збільшити закупівлю насіння 

кукурудзи на 10 % у п. о. 
порівняно з минулим роком 
або забезпечити витрати на  
1 га площі кукурудзи від $15

ДЛЯ СОНЯШНИКУ
Збільшити закупівлю насіння 

соняшнику на 10 % у п. о. 
порівняно з минулим роком 
або забезпечити витрати на  
1 га площі соняшнику від $50

+10 %
від

15 $/га

або

+10 %
від

50 $/га

або


