
ADAMA ДЖЕРЕЛО
СЕЗОН 2021/22

Доступне джерело фінансування для купівлі якісних продуктів 
ADAMA на вигідних умовах надійних партнерів



Агропакет ADAMA ДЖЕРЕЛО: 
пропозиція
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Використовуйте свій кредитний 

ліміт у Банку для купівлі 

продуктів ADAMA на кращих 

комерційних умовах

Плануйте грошовий потік свого 

господарства як зазвичай (згідно з 

стандартним графіком платежів 

Банка-партнера)

Отримайте пільгову 

відсоткову ставку та вигідні 

передплатні ціни на продукти 

ADAMA

Без прив’язки до торгівлі с.-г. 

продукцією (можливість 

зберегти звичні процеси 

продажу та логістики зерна)



Для кого Агропакет ADAMA
ДЖЕРЕЛО?
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Для Господаря, який прагне розвивати своє господарство та  

обирає вигідні умови 

фінансування

диверсифікує інструменти фінансування 

та продажу вирощеної с.-г. продукції 

інвестує у врожай з якісними продуктами 

ADAMA, придбаними на вигідних умовах



Умови Агропакета ADAMA ДЖЕРЕЛО
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2
Купівля продуктів ADAMA - від 15$ тис. без ПДВ  
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1

Учасник самостійно обирає Банк-партнер з переліку визначених, 

проходить кредитну оцінку та отримує кредитний ліміт 

Учасник планує купити продукти ADAMA напряму чи через 

Дистриб’ютора

• Період з 01.07.2021 до 31.03.2023
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Учасник отримує пільгове фінансування від Банку-партнера 

від 0,01% на придбання продуктів ADAMA



Умови співпраці з Банками-
партнерами
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Відсоткові ставки та 

період кредитування*

Під заставу: до 6-ого місяця включно – 7,5%, 

з 7-ого по 12-ий місяць – 19%

Без застави: до 6-ого місяця включно – 8,9%, 

з 7-ого по 12-ий місяць – 20,35%

До 5-ого місяця включно – 0,01%,

з 6-ого по 18-ий місяць – 18%

Комісія Відсутня 1%

Вимоги до застави

Без застави від 300 тис до 3 млн грн, від 3 млн 

– обладнання, нерухомість, техніка, депозити, 

тощо

ФАР,

обладнання, нерухомість, техніка, 

депозити, тощо

*на придбання продуктів ADAMA



Умови співпраці з Банками-
партнерами
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Відсоткові ставки та 

період кредитування*

до 6 місяців – 4,25%

до 9 місяців – 6,5%

до 12 місяців - 7,25%

Під заставу: до 6-ого місяця включно –

6,5%, з 7-ого по 18-ий місяць – 15%

Без застави: до 6-ого місяця включно –

8%, з 7-ого по 18-ий місяць – 16,5%

Комісія Відсутня Комісія 1%

Вимоги до застави

Без застави до 5 млн грн, від 5 млн –

обладнання, нерухомість, техніка, депозити, 

тощо

Без застави від 500 тис до 5 млн грн, від 

5 млн – обладнання, нерухомість, 

техніка, депозити, тощо

*на придбання продуктів ADAMA



Умови співпраці з Банками-
партнерами
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Відсоткові ставки та 

період кредитування*

Під заставу: до 6-ого місяця включно – 0,01%, 

з 7-ого по 12-ий місяць – 15,4%

Без застави: до 6-ого місяця включно – 0,01%, 

з 7-ого по 12-ий місяць – 19,5%

Комісія Відсутня

Вимоги до застави
Рухоме та нерухоме майно, бланково до 5 млн. 

грн.

*на придбання продуктів ADAMA
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Агропакет ADAMA ДЖЕРЕЛО: процес 
для Господаря

Відвантаження 
продуктів 
АDAMА.

Господар подає 
заявку на участь 

в Агропакеті:

• АDАМА або

• Дистриб’ютору,

• або Банку-
партнеру.

Представник 

Банку контактує з 

Господарем в 

межах процедури 

оцінки ризиків та 

встановлює 

кредитний ліміт.

Підписання 
договору 

поставки ЗЗР та 
специфікації на 

продукти 
АDAMA. 

Отримання 
рахунку на 

оплату.

Видача 
кредитного 
траншу на 
пільгових 
умовах, 
оплата 

рахунку-
фактури.

Господар 
закриває 

заборгованість 
перед банком 

згідно з 
встановленим 

графіком 
платежів.

Опціонально – якщо 

Господар не має 

затвердженого кредитного 

ліміту в Банку.



Як це працює?

9

З Агропакетом ADAMA ДЖЕРЕЛО:Стандартна пропозиція Банку, 

вартість кредиту:

Кредит $100 000 на термін 6 місяців (погашення у кінці строку)*

$8 000
(14% річних за 6 міс. + 1% комісії за 

видачу траншу)

З Агропакетом ADAMA ДЖЕРЕЛО:

Кредит $100 000 на термін 12 місяців (погашення у кінці строку)*
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$5 
(0,01% річних за 6 міс. + 0% комісії 

за видачу траншу)

Стандартна пропозиція Банку, 

вартість кредиту:

$15 000
(14% річних за 12 міс. + 1% комісії 

за видачу траншу)

$6 250
(0,01% річних за перші 6 міс. + 

12,5% річних за наступні 6 міс. 
+ 0% комісії за видачу траншу)

* Розрахунок прикладу проведено на умовах 
Райффайзен Банк
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Переваги Агропакета ADAMA 
ДЖЕРЕЛО для Господаря

Комплексна підтримка від надійного 

міжнародного партнера щодо 

агротехнологій та питань фінансування

Широкий вибір надійних Банків-партнерів у

сфері агрокредитування

Оптимізація витрат на продукти ADAMA –

закупівля на умовах передоплати

Вигідні умови кредитування на закупівлю

продуктів ADAMA – від 0,01% річних
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Як приєднатись до Агропакету 
ADAMA ДЖЕРЕЛО

зв’яжіться з 

представником ADAMA

або Дистриб’ютора

на приєднання до 

Агропакета ADAMA 

ДЖЕРЕЛО, вкажіть:

• бажаний обсяг 

закупівлі

• обраний Банк-Партнер

поставки ЗЗР

Обирайте 

продукти ADAMA
Надішліть 

Заявку 

Підпишіть 

Договір



serhii.nadtochii@adama.com

+380 66 215 90 90

Звертайтеся до менеджерів ADAMA у Вашому регіоні за контактами на сайті 

ua.adama.com/contact або до Відділу розвитку бізнесу:

Контакти
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Сергій

Надточій
Менеджер Агропакету 

ADAMA ДЖЕРЕЛО

kseniia.gorodetska@adama.com

+380 50 878 58 00

Ксенія 

Городецька
Керівник відділу в 

регіонах Центр, Схід

ihor.savinov@adama.com

+380 50 315 26 23

Ігор

Савінов
Керівник відділу в регіонах 

Південь, Захід

ADAMA Fin –

фінансовий помічник 

у Вашому смартфоні

Всі можливості Агропакетів, 

аналітика аграрних ринків та 

актуальні ціни завжди з Вами у 

мобільному додатку ADAMA Fin

Завантажуйте ADAMA Fin!

mailto:serhii.nadtochii@adama.com
mailto:serhii.nadtochii@adama.com
mailto:seniia.gorodetska@adama.com
mailto:ihor.savinov@adama.com


www.adama.com/ukraine

Чуємо                       Вивчаємо                   Робимо


