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Львів

ОдесаПроКредит Банк розпочав свою діяльність в Україні 2001 року. 
За час своєї роботи Банк пройшов шлях від фінансової устано-
ви, що кредитувала переважно дрібний і малий бізнес, до бан-
ку, що є одним із лідерів по роботі з бізнес-клієнтами, а також 
надійним партнером для вкладників – фізичних осіб.

Запрошуємо познайомитися з нашим Банком, його акціонера-
ми, принципами ведення бізнесу і послугами, які ми пропонує-
мо. Сподіваємося, що Вас зацікавить партнерство з ПроКредит 
Банком, і будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів.



Сергій Ковальчук,
генеральний директор ТОВ  “Видавничий дім  “Укрпол”

• виробництво упаковки та етикеток для харчових, фармацевтичних
   та промислових товарів 
• друк книжково-журнальної та рекламно-інформаційної продукції

м. Стрий, Львівська обл.
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Бізнес-клієнтам ПроКредит Банк в Україні пропонує: 

Розрахунково-касове обслуговування
Забезпечення ефективної діяльності Вашого підприємства, своєчасні розрахунки 
з постачальниками і покупцями, оперативне і безпечне управління грошовими кош-
тами.

Інтернет-банкінг
Управління фінансами бізнесу і проведення операцій за рахунком без відвідування 
банку. Надання доступу до рахунків компанії в будь-який час, незалежно від Вашого 
місцезнаходження.

Фінансування бізнесу
ПроКредит Банк пропонує підприємствам широкий спектр інструментів для розвит-
ку бізнесу з прозорими умовами і без прихованих платежів та комісій.  Всі наші по-
слуги були спеціально розроблені, щоб відповідати вимогам малого та середнього 
бізнесу в Україні.

Документарні операції та векселі
Документарні інструменти  забезпечують можливість мінімізувати ризики при про-
веденні операцій, пов’язаних з рівнем довіри між контрагентами, їх надійністю і 
досвідом.
Такими рішеннями є документарний акредитив, банківська гарантія, документарне 
інкасо та вексель.

Приватним клієнтам ПроКредит Банк в Україні пропонує:

Клієнти банку мають можливість отримати цілодобовий та безпечний доступ до по-
слуг ПроКредит Банку за допомогою онлайн-сервісів: системи e-banking та відповід-
ного мобільного додатка. 

Приватним Підприємцям

За єдину фіксовану місячну плату приватний підприємець отримує необхідні онлайн-
сервіси для обслуговування власного бізнесу та особистих потреб. 

24/7 Zones

Цілодобовий доступ до найнеобхідніших банківських послуг для всіх клієнтів Про-
Кредит Банку.
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Embassy of Canada
in Ukraine 

The Royal Norwegian
Embassy in Ukraine

Embassy of the United 
States of America
in Ukraine

Embassy of the Federal 
Republic of Germany

in Ukraine

Embassy of Finland 
in Ukraine

Embassy of  
Switzerland in Ukraine

Embassy of the 
Republic of Lithuania 
in Ukraine

Embassy of Georgia 
in Ukraine

Embassy of Spain 
in Ukraine

Нам довіряють провідні інституційні клієнти:

Embassy of the 
Kingdom of the 
Netherlands in Ukraine



Геннадій Уманський, 
генеральний директор ТОВ “НВП ТЕКО ЛТД”

• виробництво телекомунікаційних шаф та іншого 
   обладнання зв’язку 

м. Харків



Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsich

FitchRatings

ПроКредит Банк — частина міжнародної групи 
«ПроКредит»

 ПроКредит Холдинг,  Франкфурт-на-Майні, 
              Німеччина

Материнська компанія глобальної групи 
ПроКредит банків

• Забезпечує  на 100 %  акціонерним 
    капіталом

• Визначає напрям розвитку ПроКредит
    банків

• Визначає кадрову політику

• Здійснює централізоване управління 
    ризиками

Банк дотримується міжнародних стандартів 
управління

BaFin (Федеральне управління фінансо-
вого нагляду Німеччини) здійснює нагляд 
за діяльністю ПроКредит Банку в Україні 
як частини групи ПроКредит

Рейтинги від міжнародного рейтингового агент-
ства Fitch Ratings (Лондон)

ПроКредит Банку першому в Україні 
було присвоєно найвищий рейтинг «ААА 
(ukr)»
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Poland

Belarus

Turkey

Sl ovakia
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Hungary
Austria

Sl ovenia

Greece

Syria

Russia

Montenegro

Croatia
Italy

Germany

Switzerland

France

Kosovo, 
Pristina

Macedonia,
Skopje

Thessaloni ki,
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Albania, 
Tirana

Bosnia and 
Herzegovina,
Sarajevo

Bulgaria,
Sof ia

Georgia,

Tbilisi

Moldova,
Chisinau

Romania,
Buchares t

Ser bia, 
Belgrade

Frankfurt am Main, 

(ProCredit Bank,

ProCredit Holding)

Ukraine,
Kyiv

Геннадій Уманський, 
генеральний директор ТОВ “НВП ТЕКО ЛТД”

• виробництво телекомунікаційних шаф та іншого 
   обладнання зв’язку 

м. Харків



Роман Шпаченко,
директор  ТОВ “Білоцерківський завод препаративних форм”
група компаній ALFA Smart Agro

• виробництво засобів захисту рослин та мікродобрив

м. Біла Церква, Київська обл.



Важливість моніторингу щодо відмивання грошей

Етична поведінка є невід’ємною складовою бізнес-моделі всіх банків групи ПроКредит. 
Тому запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та шахрайським 
діям також є дуже важливою складовою. ПроКредит банки не ставляться поблажливо 
до жодної обманної діяльності або будь-якої іншої сумнівної поведінки з боку своїх 
клієнтів або співробітників.

Значні суми грошей, які були отримані шляхом дуже сумнівних або незаконних дій, 
перебувають в грошовому обігу по всьому світу. Ухилення від сплати податків та 
податкове шахрайство, корупція, торгівля наркотиками, хабарі, покривання проституції, 
торгівля людьми, діяльність кримінальних угрупувань або організована злочинність, 
а також службові злочини – ось лише найвідоміші джерела незаконного оволодіння 
грошима. Ці незаконні гроші можуть призвести до значних втрат, особливо у менш 
розвинутих економічних умовах та країнах з недостатньо розвинутими юридичними 
системами. Відмивання грошей є не лише руйнуючим для вільної конкуренції, воно 
також підтримує збиткові економічні структури, які мають негативний вплив, що 
поширюється далеко за межі фінансових ринків. І на останок, відмивання грошей 
призводить до проникнення криміналу в усі сфери бізнесу та збільшує залежність 
економічно слабких країн від організованої злочинності. Відмивання грошей 
забезпечує прибутковість криміналу та можливість поширення корупції.

Безперечно, ПроКредит банки є фінансовими установами з відповідальним підходом, 
які повністю дотримуються всіх регулюючих вимог щодо запобігання відмиванню 
грошей та фінансуванню тероризму. Більш того, положення групи щодо запобігання 
відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які часто у багатьох аспектах є

значно суворішими, ніж існуючі законодавчі вимоги в країнах нашої діяльності, 
є обов’язковими для виконання для усіх наших банків.

Група ПроКредит перебуває під наглядом Федерального управління фінансового 
нагляду Німеччини (BaFin). Тому вимоги, викладені в Акті Німеччини щодо відмивання 
грошей, застосовуються по всій групі як мінімальні вимоги для всіх банків ПроКредит. 

Як материнська компанія для групи ПроКредит, ПроКредит Холдинг є відповідальним 
за забезпечення відповідності всієї групи вказаним вимогам.

Всі ділові стосунки, які класифікуються як підозрілі, негайно припиняються. У всіх 
банків ПроКредит є керівник та співробітники із запобігання відмиванню грошей, які 
призначені для забезпечення співпраці з виконавчими органами, а також з керівником 
групи із запобігання відмиванню грошей ПроКредит Холдингу. Цей керівник є 
контактною особою для виконавчих органів як у Німеччині, так і за кордоном.

Наш Кодекс Поведінки та Перелік виключень письмово регламентують ці політики, 
що встановлюють ключові правила та положення, яких зобов’язані дотримуватися 
всі співробітники банків ПроКредит. Положення по групі в цілому щодо запобігання 
відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та шахрайській діяльності – Політика 
групи щодо запобігання відмиванню грошей (Group AML Policy) та Політика групи 
щодо запобігання шахрайству (Group Fraud Prevention Policy), разом з їх супутніми 
директивами – визначають порядок застосування основних принципів на практиці. 
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Фінансовий моніторинг



Анатолій Клименко,
власник ТОВ “МВК  “Єкатеринославський”

• молочно-виробничий комплекс
• розведення великої рогатої худоби молочних порід
• розведення племінних порід великої рогатої худоби (Brown Swiss)

Чумаківська сільрада, Дніпропетровська обл.

Банк для бізнесу в Україні



МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВСІХ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ НАЙКРАЩОЮ СІЛЬГОСПТЕХНІКОЮ

AGROTECHNOLOGIES

AGRICULTURE

Стабільному розвитку Вашого бізнесу сприятимуть:

•  робота з персональним менеджером
•  конкурентна вартість кредитних ресурсів
•  швидке та якісне обслуговування
•  сучасні технології банківської справи
•  співпраця з надійним німецьким банком

Відповідальне кредитування

•  Банк кредитує бізнес та агробізнес
• видачі кредиту передує ретельний фінансовий аналіз підприєм-
     ства-позичальника
•  Банк має список виключень, тобто перелік напрямів, які Банк не
   кредитує, бо вони мають негативні соціальні наслідки або нега-
     тивний вплив на навколишнє середовище

Програма партнерства

У рамках Програми партнерства спільно з провідними українськими 
компаніями та дистриб’юторами іноземних брендів ПроКредит Банк 
пропонує Вам скористатися вигідними рішеннями з фінансування легкового 
та комерційного транспорту, нерухомості, виробничого обладнання, 
агротехніки, а також з отримання обігових коштів та реалізації інших бізнес-
цілей. 

Чинна редакція від  27.03.2020 р.Наші партнери:

11

� � � � � � � � � � � � � � � �

Програми кредитування

• Спеціальні умови кредитування від Фонду розвитку підпри-
      ємництва   

•   Програма InnovFin – фінансування інноваційних проєктів

•  Програма фінансово-кредитної підтримки підприємств у м. Києві

•  Спеціальні умови кредитування від Європейського Інвестиційного 
     Банку

•  Програма в рамках Угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону    
     вільної торгівлі



Віктор Лебединський, генеральний директор, засновник 
Юрій Лебединський, виконавчий директор
ПСП “Вільшанське” 

• виробництво м’яса та молока
• вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

с. Вільшана, Дворічанський р-н, Харківська обл.



Розрахунково-касове обслуговування в ПроКредит Банку – це:

•  прозорі тарифи на обслуговування

•  професійний сервіс і висока якість обслуговування

•  лояльні умови  для початку співпраці

•  дистанційне управління Вашим поточним рахунком в ПроКредит Банку за допомогою
    послуги e-Banking

Документарні операції

Документарний акредитив
Банківська гарантія
Документарне інкасо

Документарні інструменти регулюються уніфікованими міжнародними правилами і 
забезпечують можливість мінімізувати ризики при проведенні зовнішньоекономіч-
них операцій, пов’язаних з рівнем довіри між контрагентами, їх надійністю і досвідом,
а також оптимізувати витрати, які пов’язані з розрахунками.

Документарні інструменти в межах країни допоможуть Вам:

•  при участі в тендерах

•  при проведенні розрахунків між контрагентами

• у дотриманні вимог законодавства щодо окремих видів діяльності, напри-
    клад, туристичного бізнесу

Співпраця з ПроКредит Банком надасть Вам можливість підтвердження документарних 
інструментів першокласними світовими банками, оскільки:

•   ПроКредит Банк має найвищий в Україні рейтинг незалежного міжнародного 
     рейтингового агентства Fitch (Лондон)

•  ПроКредит Банк має прямі кореспондентські відносини з провідними світо-   
     вими банками

•   ПроКредит Банк є учасником Програми сприяння розвитку торгівлі Європей-
     ського банку реконструкції і розвитку
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Обслуговування бізнес-клієнтів

                                                 ТАРИФИ ЗА ДОКУМЕНТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ   

Відкриття акредитиву/надання гарантії/внесення змін 
в строки або суму

з грошовим покриттям

без грошового покриття

1% річних
 

3% річних                 

Підтвердження акредитиву/гарантії  від 1% річних

                
                                                    

               ПРИВАТНИЙ 
              ПІДПРИЄМЕЦЬ

• Відкриття поточних та ощадних рахунків

• Підключення до системи e-Banking

• Відкриття карток Visa Business
 

               

            650 грн                 250 грн

Вартість платежів в системі e-Banking             

2%

   Безкоштовно

   Безкоштовно

     650 грн                                      250 грн                       Щомісячна плата

Видача готівкових коштів

  Придбання іноземної валюти на МВРУ 0,2%

 
  Продаж валюти на МВРУ 0,1%

  Перерахування коштів
  на рахунок в іншому банку в іноземної валюті 750 грн

Валютні операції

 ТАРИФИ ТА УМОВИ   БІЗНЕС-КЛІЄНТ



Зелене фінансування

Іван Крутилко,
власник ТОВ “Енергопарк Поділля”

•  наземна фотоелектрична станція
    потужністю 6,6 МВт 
    Хмельницька обл.
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ПроКредит Еко

Невід’ємною частиною філософії ПроКредит є екологічно дружній підхід до ве-
дення бізнесу, який застосовується в усіх напрямах діяльності нашого Банку.  

Свідченнями цього є:

•  кредитна політика, що виключає кредитування екологічно шкідливих  підпри-
    ємств
•  зелені кредити на підвищення енергоефективності малого та середнього біз-
    несу
•  політика зеленого офісу

ПроКредит Банк став першим банком в Україні, який сертифікував свою систе-
му екологічного менеджменту і отримав сертифікат відповідності системи стан-
дарту ISO 14001 : 2015.

Зелене фінансування

Банк фінансує інвестиції, що мають чистий позитивний вплив на довкілля, за допомо-
гою зелених кредитів.  Такі кредити видаються на інвестиції у енергоефективність, від-
новлювані джерела енергії та захист довкілля. Також в портфелі банку значна частина 
виробників органічної продукції. Банк свідомо прагне збільшити частку зелених креди-
тів у своєму  портфелі до 20%. Станом на 31 грудня 2019 року частка зелених кредитів 
– 18,4% від загального кредитного портфелю банку.

Отримати зелене фінансування від банку можуть  бізнес-клієнти на такі цілі:

Напрямок                                   Інвестиція

Відновлювана
енергетика 

Енергоефективність

Захист довкілля

 •  сонячні електростанції
 •  виробництво енергії з біомаси
 •  біогазові заводи

•  високоефективні машини та устаткування для вироб-
    ництва 
•  сільськогосподарська техніка
•  системи опалення, вентиляції, охолодження, oсвітлен-
     ня
•  зрошувальні системи

•   обладнання для ресурсо-ефективного  виробництва
•   системи переробки та утилізації відходів
•   системи очищення води та повітря
• oбладнання для мінімальної та нульової технології 
     землеробства
• інвестиції в органічне землеробство та виробництво
    органічних продуктів

• максимальний термін фінансування - 84 місяці

• інвестиція клієнта -  від 20% вартості проєкту

• максимальна сума фінансування - 10 млн євро

• забезпечення - корпоративні права на об’єкт відновлюваної енергетики, а 
    також додаткова застава,  не пов’язана з проєктом (необхідний розмір заста-
    ви визначається на кредитному комітеті)

• можливе відстрочення погашення капіталу до 12 місяців та адаптація графіка 
   на весь термін  кредиту згідно сезонності у виробітку електроенергії

Умови кредитування проєктів з відновлюваної енергетики:



Німецький онлайн банк для 
приватних клієнтів та приватних підприємців



Поточний рахунок в UAH /USD/EUR

Платіжна картка Visa Classic в UAH/USD/EUR
• розрахунок та зняття готівки в будь-якій країні світу

• розрахунок за допомогою технології Visa payWave     

Ощадний рахунок FlexSave
• доступ до рахунку 24/7

• безкоштовні перекази в національній валюті

•  щомісячна виплата відсотків

Строковий депозит
• конкурентні відсоткові ставки

• щомісячна виплата відсотків

• відкриття депозиту проводиться в системі e-banking

Овердрафт FlexFund              
• можливість отримати овердрафт у розмірі двох регулярних щомісячних   

   надходжень

• FlexFund – швидкий та гнучкий доступ до додаткових коштів у будь-який час

• для отримання FlexFund залиште заявку онлайн

ТАРИФИ ТА УМОВИ ДЛЯ ПРИВАТНИХ КЛІЄНТІВ 
Чинні з 01.07.2018 р.

Щомісячна плата за обслуговування поточного рахунку        UAH               USD              EUR

   165 грн            85 грн          85 грн

•  Випуск платіжної картки Visa Classic 
•  Переказ коштів в UAH на рахунки фізичних або 
     юридичних осіб 
•   e-Banking, мобільний додаток (дистанційне 
     управління рахунками)
•  Внесення готівки на рахунок 
•  Безготівкове зарахування коштів на рахунок
•  Онлайн купівля/продаж/обмін іноземної валюти

                      Безкоштовно

Зони самообслуговування 24/7

У всіх відділеннях Банку обладнані комфортабельні, безпечні і багато-
функціональні зони 24/7, що дозволяє більше не проводити операції 
з готівкою в операційному залі. 

Кожна зона 24/7 обладнана:
•  банкоматом з функцією поповнення /зняття грошових коштів у гривні

•  електронним депозитним сейфом з функцією поповнення 

     UAH/USD/EUR

•  Інтернет-банкінг терміналом

•  зоною Wi-Fi

17

Обслуговування приватних клієнтів

Мобільний додаток для приватних клієнтів 

• інтуїтивно зрозумілий та легкий в користуванні 

• високі стандарти безпеки

• Apple -Pay

• Google Pay

Обслуговування приватних підприємців

ТАРИФИ ТА УМОВИ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
Чинні з 13.01.2020 р.

Обслуговування поточних рахунків у наступних валютах:
UAH/USD/EUR/GBP/PLN/CHF/RUB/СNY

                              UAH             

                            250 грн          

• Підключення та обслуговування системи e-Banking та 
    надання в користування OTP-токена   
•  Надання послуги SMS-інформування щодо руху коштів   
    по рахункам      
•  Перерахування коштів у національній валюті 
•  Картка Visa Business 
•  Надання довідки про відкриття рахунку

                      Безкоштовно

В подарунок:

Перший місяць обслуговування безкоштовно

Безкоштовне обслуговування як фізичної особи

Стабільному розвитку Вашого бізнесу сприятимуть:

•  Надання до банку документів онлайн

•  Оперативне та кваліфіковане супроводження ваших контрактів

•  Зарахування експортної виручки протягом доби

•  Продаж валюти на валютному ринку за привабливим тарифом – 0,1%



Тренінговий центр ПроКредит Банку, 
Україна, м. Київ

ProCredit Academy, 
Німеччина, м. Фюрт

Розвиток персоналу



Наш підхід у роботі з персоналом

ПроКредит Банк – це місце для людей дії, цілеспрямованих та рішучих, які розділяють 

наші корпоративні цінності та кодекс поведінки. Ми вважаємо, що наші співробітники 

не повинні відповідати єдиним стандартам. Навпаки, нам імпонують працівники з різ-

ною освітою, досвідом і особистими якостями. 

Кожен з наших співробітників робить свій внесок в успіх організації і бачить результати 

своєї роботи. Проста організаційна структура і пряма ієрархія дозволяють легко розпо-

діляти між собою обов’язки заради досягнення спільної мети. 

ПроКредит Банк як організація постійно вдосконалюється і прагне бути на крок попере-

ду мінливих умов, у яких працює. Група ПроКредит інвестує значні кошти у тренінги для 

вдосконалення нашої організації. Відчуття спільної справи і мова також культивуються 

завдяки тренінгам на рівні групи з гуманітарних наук, етики, англійської мови. 

Наші відносини з клієнтами, партнерами і співробітниками є чесними і відкритими. 

Ми застосовуємо такі самі принципи і до нашого процесу підбору персоналу.  Усі май-

бутні співробітники проходять через однаковий процес підбору персоналу та ProCredit 

Onboarding Programme.
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ProCredit Onboarding Programme – це інтенсивний шестимісячний тренінг, основною 

метою якого є адаптація нових співробітників у команду ПроКредит Банку. Він поєднує 

теоретичні та практичні блоки та показує, що означає працювати у нашій організації, 

допомагає нам оцінити Вашу здатність справлятися із завданнями, які є частиною на-

шої повсякденної роботи. Програма є дуже динамічною та вимогливою. Вона перед-

бачає роботу в команді, підготовку проєктів та презентацій, вивчення і обговорення 

різноманітних понять та критичну оцінку шаблонних рішень. 

•  Етапи відбору проходять у тренінговому центрі у Києві

•  Теоретична частина ProCredit Onboarding Programme проходить у  тренінгово-

    му центрі у  м. Белград, Сербія 

•  Практичні заняття проходять у відділеннях  Банку в Україні 

• Офіційне працевлаштування в ПроКредит Банку в Україні з першого дня 

     участі в Onboarding Programme

ПроКредит Академія

Персонал є основною цінністю ПроКредит Банку. Розвиток наших співробітників – це 

запорука нашого успіху. Саме тому навіть після закінчення Програми процес навчання 

та вдосконалення наших працівників не припиняється. З метою покращення знань у 

сфері банкінгу, а також розвитку логічного та критичного мислення на рівні групи діє 

Академія, яка знаходиться у місті Фюрт, Німеччина.  Кожен із співробітників має мож-

ливість пройти відбір до Академії і вдосконалити свої менеджерські навики та поділи-

тися досвідом із колегами з інших Банків Групи.



Повний спектр банківських послуг. Ліцензія НБУ №195 від 13.10.2011р.р.

www.procreditbank.com.ua


