
 

                       ІНФОРМАЦІЯ   ДЛЯ  CПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Умови надання  кредиту : 
Цільова група споживачів – члени кредитної спілки 

 

Перелік різновидів споживчих  кредитів: 

         * Річні процентні ставки (затверджені рішенням  спостережної ради, Протокол №8 

від 30 листопада 2020 року), чинні з 01 грудня 2020 року. 

* Забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором в обов’язковому 

порядку повинно бути  у вигляді застави внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 

депозитний рахунок. 

 

 

 

За цільовим призначенням 

кредиту 

За строком 

кредитування 

Річна процентна 

ставка* 

Реальна процентна 

ставка  

Вид забезпечення 

Кредити, надані на ведення  

особистих селянських 

господарств; 

Кредити, надані на 

придбання, будівництво, 

ремонт, реконструкцію 

нерухомого майна; 

Споживчі кредити;                   

- придбання 

автотранспорту; 

- придбання аудіо-, відео-, 

побутової техніки та 

комп’ютерів; 

- інші потреби. 

від 1 до 24 

місяців 

(включно) 

Річна процентна 

ставка -58 % 

 

Реальна процентна 

ставка - 76,2% 

 

Порука 

 

Кредити, надані на ведення  

особистих селянських 

господарств; 

Кредити, надані на 

придбання, будівництво, 

ремонт, реконструкцію 

нерухомого майна; 

Споживчі кредити в т.ч. 

- придбання 

автотранспорту; 

- придбання аудіо-, відео-, 

побутової        техніки та 

комп’ютерів; 

- інші потреби.  

від 1 до 24 

місяців 

(включно) 

Річна процентна 

ставка  за договором 

про залучення внеску 

(вкладу) 

 члена КС на 

депозитний 

 рахунок + 2 % 

Майнові права на 

внесок (вклад) члена 

КС на депозитний 

рахунок 

Розмір кредиту не 

повинен 

перевищувати розмір 

внеску (вкладу) члена 

КС на депозитний 

рахунок у кредитній 

спілці* 

 

Річна процентна 

ставка  за договором 

про залучення внеску 

(вкладу)                

члена КС на 

депозитний рахунок + 

3 % 

Річна процентна 

ставка  за договором 

про залучення внеску 

(вкладу)  

члена КС на 

депозитний рахунок + 

4 % 



 

 

 Максимальна сума/ліміт кредиту, гривень. 

Суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального 

розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до 

максимального). 

Мінімальний розмір кредиту - 6600 грн. 

Максимального розмір кредиту- 100000 грн.  

 

За порядком видачі: 

1) кредит видається однією сумою; 

 

За типом процентної ставки: 

1) фіксована. 

 

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту: 

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії 

кредитного договору; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в 

кінці строку дії кредитного договору; 

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток 

основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми 

наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, 

нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за 

кредитом;  

 

  За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами: 

1) застава; 

2) порука; 

3) інші види забезпечення не заборонені законодавством. 

 

Необхідність укладання споживачем договору про надання супровідних послуг 

немає. 

 

 Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у 

якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою 

надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту: 

     - умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, 

статті 523,  553-559 Цивільного кодексу України. 

     - умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, 

статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України. 

     - поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа. 

 

За способом надання кредиту: 

1) готівковим шляхом; 

2) безготівковим шляхом. 

 

            Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту:  

        У відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати пов’язані з таким 

оформленням (оплата послуг реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), 

покладаються  на  Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню 

окремим договором. 

 

             Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: 

       Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням кредитного 

договору, одержанням, обслуговуванням та погашенням кредиту не передбачена. 



           

         Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті 

отримання фінансової послуги:  

         При отриманні кредиту  податки і збори за рахунок  члена кредитної спілки не 

отримуються. 

 

 Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою 

внаслідок  припинення надання фінансової послуги:.  

  Позичальник має право достроково  повернути кредит та сплатити проценти за 

користування  кредитом   виходячи з фактичного залишку і строку користування 

кредитом, включаючи день погашення. Штрафних санкцій за дострокове повернення 

кредиту немає. 

  

 

        Договір про надання фінансових послуг: 

      Примірний договір про споживчий кредит розміщений у розділі «Правила надання 

фінансових послуг»  даного веб-сайту, який включає: 

а) наявність у Споживача права на відмову від договору про надання фінансових 

послуг; 

б) строк, протягом якого Споживача може бути використано право на відмову від 

договору, а також інші умови використання права на відмову від договору; 

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); 

г) наявність у Споживача права розірвати чи припинити договір, права дострокового 

виконання договору, а також наслідки таких дій; 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору; 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової 

згоди Споживача фінансової послуги; 

є) окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у частинах другій та третій 

статті 9 «Інформація, яка надається Споживачу до укладення договору про споживчий 

кредит» Закону України «Про споживче кредитування». 

 


