
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ФАСАДІВ CAPAROL
Тепло. Красиво. Надійно.

За детальною консультацією, 
теплотехнічними розрахунками, 
рекомендаціями з виконання 
робіт звертайтеся:

Дані Умови кредитування не є рекламою та надаються виключно з метою попереднього 
ознайомлення з умовами кредитування у АТ «КБ «ГЛОБУС».

Ліцензія НБУ №240 від 21.01.2019р                                                                                         !
www.capatect.ua



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ФАСАДІВ CAPAROL
Тепло. Красиво. Надійно.

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ
на утеплення для забудовників



Чому саме система утеплення Caparol?

CAPATECT STANDARD
Вигідна теплоізоляція фасадів

Традиційна мінеральна система з гарантією 
зменшення енерговитрат - вигідне рішення для 
фасаду.

Переваги 

✓ найкраща традиційна мінеральна система 

✓ 25 років експлуатації без ремонту

✓ вигідне рішення для фасаду

✓ перевірені німецькі технології 

    

    

    

    

Теплоізоляція

Привабливість

Довговічність

від 270 грн/м2



Capatect STANDARD А
негорюча система 

Теплоізоляційна плита

Клей для теплоізоляційних плит 

Армувальний шар

Грунтовий шар

Фасадна штукатурка 

Покриття фарбою (обов'язково 
для Mineral Fassadenputz)

Capatect MW-Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und Armierungmasse 176 
або Dämmkleber 175

Capatect Klebe- und Armierungmasse 176 
та Capatect Gewebe 645

Capatect Putzgrund 605 
або Capatect Putzgrund 605 Grau

Capatect Mineral Fassadenputz K15, K20, R20  
або Capatect Silikon Putz K15, K20, R20, 
або Capatect Si-Si Fassadenputz K15, K20, R20

Capatect Silikat Fassadenfarbe 
або Capatect Silikon Fassadenfarbe
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Чому саме система утеплення Caparol?



Capatect STANDARD В
важкозаймиста система

Теплоізоляційна плита

Клей для теплоізоляційних плит 

Армувальний шар

Грунтовий шар

Фасадна штукатурка 

Покриття фарбою (обов'язково 
для Mineral Fassadenputz)

Capatect EPS-Fassadendämmplatte 600

Capatect Dämmkleber 175

Capatect Klebe- und Armierungmasse 176 
та Capatect Gewebe 645

Capatect Putzgrund 605 
або Capatect Putzgrund 605 Grau

Capatect Acryl Fassadenputz K15, K20, R20 
або Capatect Mineral Fassadenputz K15, K20, R20,  
або Capatect Si-Si Fassadenputz K15, K20, R20, 
або Capatect Silikon Putz K15, K20, R20

Capatect Silikat Fassadenfarbe 
або Capatect Silikon Fassadenfarbe

Чому саме система утеплення Caparol?
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Які умови кредитування?

Система 
утеплення, 

що 
купується в 

кредит

Процентна 
ставка

Система утеплення Capatect 
Standard з фінішною 

декоративною мінеральною 
штукатуркою та фарбуванням 

силікатною фарбою

річних

Система утеплення Capatect 
Standard з фінішної 
силікат-силіконової 

штукатуркою

Система утеплення Capatect 
Standard з фінішної 

силіконової штукатуркою

5% річних3% річних1%

Група товарів 1 Група товарів 2 Група товарів 3

Одноразова комісія за 
здійснення операції по 
видачі кредиту – 1,00% 
від суми кредиту.                                  

Фіксована ставка на весь 
період кредитування.                                                                                                 

Термін розгляду 
кредитної заявки 1- 3 дні, 
за наявності повного 
пакету документів.                                      

Строк кредиту
до 6 місяців

Процентна ставка
від 1% до 5% річних*

Максимальна сума кредиту –
2 500 000,00 грн. 

*Процентна ставка залежить від 
компонентів системи утеплення
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Які документи потрібні для оформлення кредиту?

Для фізичної особи - підприємця:
• Копія паспорта громадянина України/документ, який 
підтверджує право постійного проживання в Україні;

• Ідентифікаційний номер;

• Документи, які підтверджують фінансовий стан 
Позичальника:

Річна податкова декларація підприємця та декларація за 
останній звітній період (якщо підприємець звітує 
щоквартально);

Відомість по 31-му балансовому рахунку в електронному  
вигляді за останні 12 місяців; 

• Свідоцтво про одруження/розлучення або рішення 
суду якщо Позичальник перебував / перебуває у шлюбі; 

• Рахунок - фактура від продавця на обрані 
продукти/систему утеплення.

Для юридичної особи:
• Копія належним чином зареєстрованого установчого 
документа (статуту/засновницького договору/установчого 
акта/положення) із усіма змінами і доповненнями. 

• Рішення уповноваженого органу управління юридичної 
особи про одержання кредиту;

• Копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) 
про призначення посадових осіб, що мають право підпису 
договорів, комерційних і фінансових документів, засвідчені 
підписом керівника та печаткою юридичної особи, копії їх 
паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів 
засвідчена підписом власника;

• Документи, які підтверджують фінансовий стан Позичаль-
ника:

• Річну фінансову звітність підприємства (баланс та звіт про 
фінансові результати) та звітність за останній звітній період 
(якщо юридична особа звітує щоквартально), засвідчені підпи-
сом керівника та печаткою юридичної особи;

• Відомість по 31-му балансовому рахунку в електронному  
вигляді за останні 12 місяців 

• Рахунок - фактура від продавця щодо обраних лакофарб 
них виробів та їх вартості 

Документи по забезпеченню

Банк має право вимагати від Клієнтів надання будь-яких інших 
документів, в разі необхідності визначення платоспроможності 
Клієнта або підтвердження його повноважень. Зазначений 
перелік не є вичерпним.
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Етап 4.
Сплачуєте перший 

внесок згідно 
рахунку-фактури.

Що треба зробити для отримання кредиту?

Етап 1.
Обираєте тип системи 

утеплення Capatect 
Standard.

Етап 2.
Надаєте усі потрібні 

документи до банку та 
отримуєте 

підтвердження від 
банку про отримання 

кредиту.

Етап 3.
Отримуєте кошти у 
кредит від банку.


