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Голові правління 
АТ «Укрексімбанк»
Гриценку О.В.

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації
відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком

1. Особа 

Ђ Юридична особа                             Ђ   Фізична особа – підприємець
Ђ Код згідно з ЄДРПОУ              ____________________________________________________

Ђ Реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________

Ђ Серія та номер паспорта*______________________________________________________
2. Найменування фермерського господарства (сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу) або прізвище, ім’я, по батькові засновника фермерського господарства
____________________________________________________
3. Місцезнаходження або місце проживання_______________________________________

4. Документи:
Ђ копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації**) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та списку його членів;
Ђ відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (щодо сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу);
Ђ копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу – баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстрованих у поточному році);
Ђ çãîäà çàÿâíèêà ùîäî íàäàííÿ ïðî íüîãî Ì³íàãðîïîë³òèêè ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ àáî ì³ñòèòü ïåðñîíàëüí³ äàí³, çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ óïîâíîâàæåíèì  áàíêîì;
Ђ íîìåð òà äàòà óêëàäàííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó______________________________________
Ђ ñóìà êðåäèòó_________________________________________________________________
Ђ â³äñîòêîâà ñòàâêà áàíêó çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì_________________________________
Ђ òåðì³í ä³¿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê)_________________________________
Ђ ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ êðåäèòó ____________________________________________________
Ђ âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ïðî òå, ùî:
       Ђ íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
       Ђ íå ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿;                 Ђ íå âèçíàíî áàíêðóòîì;


Ђ äîâ³äêà, ÷èííà íà äàòó ïîäàííÿ çàÿâêè, ïðî â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ ç ïîäàòê³â, çáîð³â, ïëàòåæ³â, êîíòðîëü çà ñïðàâëÿííÿì ÿêèõ ïîêëàäåíî íà îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â, – ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³ àáî ñôîðìîâàíà â åëåêòðîííîìó êàá³íåò³ ïëàòíèêà ïîäàòê³â íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÄÔÑ



5. Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó îòðèìóâà÷à ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè çà çàëó÷åíèì êðåäèòîì, íàäàíèì óïîâíîâàæåíèì áàíêîì, äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè:	
Ђ êîä  çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ áàíêó __________________________________________________

Ђ ÌÔÎ       __________________________________________________

Ђ íîìåð ïîòî÷íîãî ðàõóíêó _____________________________________________________

Ђ íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíî¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè_________________________________


6. Îçíàéîìëåíî
Ђ ç âèìîãàìè ïóíêò³â 11, 13 Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåò³ äëÿ íàäàííÿ ï³äòðèìêè ðîçâèòêó ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè  â³ä 07 ëþòîãî 2018 ðîêó  ¹ 106 (ç³ çì³íàìè), îçíàéîìëåíèé (îçíàéîìëåíà).
7. ²íôîðìàö³ÿ, íàâåäåíà ó çàÿâö³, º äîñòîâ³ðíîþ.
8. Ï³äïèñàíò
Äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè: 
Ђ êåð³âíèê
Ђ  óïîâíîâàæåíà îñîáà 





Äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ:
Ђ ï³äïðèºìåöü
Ђ ïðåäñòàâíèê






  ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ  (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â / ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà*) 


__________________________________
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³)
___________________
(ï³äïèñ)
«____»__________ 20__ ðîêó
Ì.Ï.




____________________________
* Ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó â ïàñïîðò³).
** Ó ðàç³ îäíîîñ³áíîãî âåäåííÿ òàêîãî ãîñïîäàðñòâà.

