Критерії прийнятності Клієнта для отримання Державної підтримки в рамках
Програми «Доступні кредити 5-7-9» в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»:
1.
Юридична особа – резидент України, учасниками (засновниками) якого є фізичні або
юридичні особи – резиденти України та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є
фізичними особами – резидентами України.
2.
Річний дохід Клієнта/Групи пов’язаних із Клієнтом контрагентів не повинен перевищувати
суму, еквівалентну 20 млн. Євро, визначено за офіційним валютним курсом, установленому НБУ, що
діяв на останній день звітного періоду. При цьому Клієнт не входив до групи пов’язаних контрагентів,
які не відповідають встановленому цим пунктом граничному показнику річного доходу щонайменше
протягом останніх двох календарних кварталів.
3.
Строк реєстрації Клієнта (в т.ч. з врахування строку реєстрації юридичної особи, внаслідок
реорганізації якої було створено Клієнта) не менше 24 повних календарних місяці.
4.
Клієнт зареєстрований на території України (крім тимчасово окупованих окремих територій у
Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі).
5.
Клієнт разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за останні три календарних
роки не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену
за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день
фінансового року.
6.
Клієнт не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13
Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні”, а саме:

є кредитною організацією, страховою організацією, інвестиційним фондом, недержавним
пенсійним фондом, професійним учасником ринку цінних паперів, ломбардом;

здійснює виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
обмін валют;


здійснює надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;



визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство;


перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця;

подав завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням
державної підтримки;

має
заборгованість перед бюджетом, Пенсійним
загальнообов’язкового державного соціального страхування;

фондом

України,

фондами


отримав державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового
використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;
7.
Для цілей рефінансування з компенсаційною процентною ставкою на рівні 0% річних
строком дії до 31.03.2021р., та 3% річних після цієї дати: Клієнт має забезпечувати протягом строку
отримання державної підтримки збереження не менш як 50 відсотків фонду оплати праці та 50
відсотків середньооблікової кількості штатних працівників порівняно із зазначеними показниками
станом на 1 березня 2020 р. (у разі наявності найманих працівників).
8.
Інші вимоги до Клієнта, встановлені в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», про які більш детально
можна дізнатись у клієнтського менеджера.

