Прес-реліз, 1 вересня 2017 року
ОТП Банк і BASF реалізують партнерську програму кредитування аграріїв
З метою розширення доступу до фінансових ресурсів українських агровиробників, ОТП
Банк і провідний світовий виробник засобів захисту рослин - міжнародна компанія BASF розробили партнерську програму фінансування українських аграріїв «Разом вигідніше».
Завдяки такому партнерству, за умовами програми представники аграрної галузі можуть
отримати кредити на покупку всієї широкої лінійки продукції BASF за ставкою від 13%
річних.
Дана програма передбачає банківське фінансування в рамках проекту «ОТП Агрофабрика», реалізованого спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для
надання аграріям з банком оброблюваної землі від 500 га, доступ до швидких грошей для
посівної і збиральної кампаній на найбільш оптимальних умовах.
Таким чином, попереднє рішення про фінансування приймається протягом одного
робочого дня, а кредитні кошти стають доступними на рахунку клієнта вже через 9
робочих днів. При цьому заставою можуть виступати аграрна розписка або майбутній
урожай, а також активи компанії.
«Активно надаючи широкий спектр банківських послуг агробізнесу з 1998 року, ОТП Банк
накопичив значний досвід у фінансуванні сільськогосподарських підприємств. Розробивши
спеціальну лінійку продуктів, адаптовану під потреби агросектора, ми прагнемо формувати
унікальні пропозиції за рахунок максимізації переваг від партнерських програм.
Партнерство з такою компанією як BASF, надасть українським фермерам можливість
купувати широкий спектр продукції найвищої якості за оптимальною вартістю», зазначила Ольга Волкова, начальник управління корпоративних продажів малим і
середнім клієнтам АТ «ОТП Банк».
«BASF як інноваційна компанія і один зі світових лідерів пропонує українським аграріям
високоефективні засоби захисту рослин та експертизу для надійного розвитку їхніх
господарств. Водночас завдяки постійному діалогу з аграрним ринком, ми чітко
усвідомлюємо потребу фермерів у фінансовій підтримці. Тож сьогодні ми дуже раді
розпочати нову партнерську програму кредитування, з якою ще більше українських
аграріїв зможуть своєчасно захистити посіви, зібрати здоровий і високий урожай та
впевнено дивитися в майбутнє», – зазначив Тіберіу Діма, керівник агробізнесу компанії
BASF в Україні, Республіці Молдова та країнах Кавказу.
Дотримуючись багаторічної стратегії розвитку кредитування і комплексного
обслуговування аграріїв, ОТП Банк розробив широку лінійку продуктів, адаптовану під
потреби представників саме цієї галузі – від Тарифного пакету «ОТП Агро» та спеціальних
продуктів фінансування агробізнесу.
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Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» - один з найбільших вітчизняних банків,
визнаний лідер фінансового сектора України. Банк надає повний спектр фінансових послуг
для корпоративних і приватних клієнтів, а також представників малого та середнього
бізнесу. На українському ринку він представлений з 1998 року, має стійку репутацію
соціально відповідальної, надійної і стабільної структури, що пропонує споживачам сервіси
європейської якості. Його стовідсотковим власником є найбільший угорський банк OTP
Bank Plc.
В Україні АТ «ОТП Банк» виступає флагманом банківської групи ОТП, зареєстрованої
Національним банком України, до складу якої також входять ТОВ «КУА «ОТП Капітал» та
ТОВ «ОТП Лізинг».
Слідкуйте за новинами ОТП Банку в соціальних мережах Facebook, Twitter і YouTube.
Про підрозділ засобів захисту рослин BASF
В умовах стрімкого зростання кількості населення світ все більше залежить від того,
наскільки ми здатні забезпечити сталий розвиток сільського господарства і надійний захист
навколишнього середовища. З метою задоволення цих потреб Підрозділ засобів захисту
рослин (Crop Protection) концерну BASF тісно взаємодіє з аграріями, фахівцями в сфері
сільського господарства, експертами з контролю шкідників та іншими фахівцями галузі.
Спираючись на це співробітництво, компанія BASF здійснює науково-дослідну роботу на
системній основі, розвиває інноваційний портфель продуктів і послуг і разом з командами
експертів в лабораторіях і на полях допомагає аграріям успішно вести бізнес. У 2016 році
обсяг продажів підрозділу засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF склав
більше 5,6 млрд євро.
Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із
захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 114 000 співробітників BASF
роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в
кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати,
спеціальні продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського
господарства, а також нафта і газ. У 2016 році обсяг продажів концерну склав 58 млрд
євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха
(BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за
адресою www.basf.com.
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