
КРАЩІ УМОВИ
ТА ПРОГРАМИ 
В УКРАЇНІ

ПРОСТО ЗАПИТАЙТЕ У НАС 
ЯКА ПРОГРАМА ПІДІЙДЕ 
САМЕ ВАМ

www.aramis.com.ua

ПЕРЕВАГИ

+38 (096) 000-07-25 
sales@aramis.com.ua
або у свого персонального 
менеджера ARAMIS

ФІНАНСУВАННЯ

Термін фінансування — від 1 до 5 
років

Процентна ставка від 0.01% річних без 
прихованих комісій та переплат

Доступно як для Юридичних, так і для 
Фізичних Осіб Підприємців

Перший внесок від 0%



Разова комісія

Строк прийняття рішення

Обладнання ARAMIS
35% 6,70% 13,10% 15,11%

Аванс
12 місяців 24 місяців 36 місяців

Встановлений розмір річної
відсоткової ставки 

Нова техніка

Мінімальна сума кредиту 500 000 грн

1% від суми кредиту

Форма погашення

Тип Клієнта

Класичний, Сезонний, Ануїтет

Юридичні та фізичні особи

від 1 до 3 днів

Мінімальна сума кредиту

Обладнання ARAMIS

Гривня Від 0% 4,00% 7,25% 8,25% 9,25%

Валюта
Перший 
внесок 12 

місяців
24 

місяців
36 

місяців
60 

місяців

Встановлений розмір річної
відсоткової ставки 

Нова техніка

Строк

Комісія за видачу кредиту 
одноразова

Комісія за виписки 
одноразова

Страховка

Строк прийняття рішення

Форма погашення

1 500 000 грн

До 60 міс.

1% від суми кредиту

500 грн

За рішенням кредитного комітету

Ануїтет*

ОЗБРОЙТЕСЬ СЬОГОДНІ НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 
та ВИРУШАЙТЕ У СВІТ НОВОЇ ЕРИ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ!

Сьогодні послуга лізингу обладнання вважається найбільш оптимальним і вигідним 
фінансовим рішенням для розвитку і просування Вашого бізнесу

ARAMIS пропонує співпрацю тим клієнтам, для яких в пріоритеті — раціональний
розподіл фінансових коштів і постійний розвиток

«ТЕКОМ-ЛІЗИНГ»
НАЙБІЛЬША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ
Компанія працює в сегменті великих корпоративних клієнтів, 
дрібних і середніх підприємців, а також фізичних осіб

Обладнання ARAMIS
50% 3% 9% 11%

Аванс
До12 місяців 24 місяців 36 місяців

Встановлений розмір річної
відсоткової ставки 

Нова техніка

Сума фінансування

Разова комісія

Графік платежів

Форма погашення

Тип Клієнта

від 200 000 грн

1% від вартості предмета лізингу

Сезонний, не менше 2 разів на рік, сплата% - щомісяця

Ануїтет

Лізингоодержувач - СПД (юридична особа / ФОП)

«ПРИВАТБАНК»
ОДИН З НАЙБІЛЬШ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВ СВІТУ
Кращі умови отримання лізингу обладнання

Група компаній ARAMIS Laser Systems сумісно з ProCredit Bank розпочали нову еру фінансування для українсь-
ких підприємств.
Ми пропонуємо безпрецедентні умови кредитування, за яких лазерні оброблювальні центри стають ще 
доступнішими!

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ від
ПАТ «ПроКредит Банк» для клієнтів ТОВ «АРАМІС»

Можливе встановлення індивідуального графіку погашення.

Можливе встановлення індивідуального графіку погашення
Кожному Клієнту встановлюється кредитний ліміт на основні та оборотні засоби
Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та ситуації у Клієнта
Професійна команда, яка має великий досвід роботи з с/г виробниками

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ

* 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ У ВІДДІЛЕННІ ПАТ 
«ПРОКРЕДИТ БАНК» АБО У ВІДДІЛІ ПРОДАЖІВ ПАРТНЕРА ПРОГРАМИ ТОВ «АРАМІС»

30% 7% 11% 12,5%

Від 3 до 10 днів

Строк прийняття рішення від 3 до 10 днів

Додаткова інформація
та попередній розрахунок платежів
www.privatbank.ua/ru/business/lizing

Гривня Від 20% 1,75% 6,00% 7,50% 8,75%

50% 3% 11,31% 13,94%



ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%
Державна програма

Річний дохід

Власний внесок

Окремі умови

до 25 млн грн від 25 до 50 млн грн

не менше 30% не менше 20%

-0,5% річних за кожне робоче місце
(але не менше 5% річних)

+2 робочих місця
за 1-ий квартал

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9% була запроваджена за ініціативи 
Президента України та Кабінету Міністрів України з метою підтримки 
інвестиційних проєктів мікро- та малих підприємств, що сприятиме створенню 
нових робочих місць, легалізації та розширенню діяльності малого бізнесу, 
імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів. Впровадження Програми 
за дорученням Уряду України буде здійснювати Фонд розвитку підприємництва 
через банки-партнери, які володіють технологіями та активно кредитують цільову 
групу програми – мікро- та малі підприємства.

Банки партнери

УКРГАЗБАНК піклується про довкілля, фінансуючи проекти з енергоефективності та відновлюваної енергетики. 
На сьогодні Банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні.

В рамках програми фінансової державної підтримки суб'єктів мікро- та малого підприємництва
«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%», УКРГАЗБАНК пропонує фінансування новому і діючому бізнесу

Основні умови кредитування за програмою «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» –
провідний ЕКОбанк України

Цільова аудиторія

Валюта кредиту

Строк кредитування

Сума кредиту

Власний внесок

Процентна ставка

Комісія разова

Щомісячна комісія

Графік погашення

юридичні особи, фізичні особи – підприємці

від 20% вартості проекту – для діючого бізнесу ФОП/ЮО
від 30% вартості проекту - для новоствореного бізнесу ФОП/ЮО

гривня

до 60 місяців

Мінімальна сума кредиту – 50 тис. грн.
Максимальна сума – не обмежується.

від 7% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від 
господарської діяльності від 0 до 50 млн. грн.

від 9% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від 
господарської діяльності від 50 млн. грн. до 100 млн. грн.

0,5% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії

0,04% від суми кредиту щомісячно протягом першого року кредитування
0,5% від суми залишку заборгованості за кредитом

проценти – щомісячно
кредит – щомісячно рівними частинами


