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Форвардна програма 
2020

Обирай найкраще!
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Ключові умови для Аграрія

або

Умови фінансування

Обсяг поставки під форвард:

ПШЕНИЦЯ

від 100
тонн

КУКУРУДЗА

тонн

ЖИТО

тонн

предоплата

від вартості
контракту

відсоткова ставка

у доларах США*

до100% 8.8%

відсоткова ставка

у гривні

17.5%

* фінансування у гривнях з прив’язкою до офіційного курсу долара США встановленого НБУ на дату підписання форвардного контракту 

від 100 від 50
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Умови фінансування

• Форвардний контракт – надання фінансування та/або мінеральних 
добрив з розрахунком вирощеною продукцією після збору врожаю 

• Грошові кошти  - в структурі надання фінансування до 50% від суми 
контракту

• Застава – майбутній урожай 2020 

• Типи застав – договір застави (150% від суми контракту), товарна аграрна 
розписка (120% від суми контакту), фінансова аграрна розписка (120% від 
суми контракту)

• Для запобігання ризиків непоставки товару через кліматичні загрози, ПАТ 
Аграрний фонд буде додатково страхувати майбутній урожай 

• Поставка урожаю – EXW елеватор-партнер або СРТ
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Етапи укладання

• Надання заяви з пакетом документів 

• Попереднє рішення щодо заключення Форвардного контракту – 5 діб

• Підписання Форвардного контракту  - 10 діб

• Оформлення застави майбутнього урожаю через погоджений вид застави
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Як працює Форвардний контракт?

Подача
визначених
документів

Перевірка 
документів 

та прийняття 
рішення

Підписання
форвардного

контракту

Страхування
майбутнього 

врожаю

Поставка
мінеральних 

добрив

Розрахунок 
вирощеною 
продукцією
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Чому нам довіряють?

• Цілеспрямована співпраця з малим та середнім товаровиробником

• Найнижча реальна відсоткова ставка на ринку аграрного фінансування

• Можливість оформлення форвардних контрактів в гривні та з прив’язкою 
до іноземної валюти

• Гнучкість оформлення застави – використовуємо всі наявні механізми –
Договір застави, Товарна та Фінансова аграрна розписка

• Закриття Форвардного контракту за ринковою ціною в регіоні

• Розгалужена мережа складів зберігання з покриттям усієї території 
України 
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Асортимент мінеральних добрив

Сульфат амонію (добривний)

Діамофоска

Вапняково-аміачна селітра

Карбамідно-аміачна сумішАміачна селітра

Карбамід

Суперагро

(КАС)

(ВАС)

(NPK 10:26:26)(NP 12:24)

Марки  Б

Марки  Б
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Як зв’язатися?

Контактна лінія – 044 ХХХ-ХХ-ХХ 


