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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відповідно до Законів України “Про кредитні спілки”, “Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та свого Статуту кредитна спілка
надає наступні види фінансових послуг:
1) Надання кредитів членам кредитної спілки.
2) Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
3) Надання кредитів кредитним спілкам.
2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством
процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають
фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом чи спрямованих на
фінансування тероризму або розповсюдження зброї масового знищення.
3. Кредитна спілка надає фінансові послуги зазначені у п.1 Розділу 1 цього Положення, у
відповідності до вимог чинного законодавства України.
4. Кредитна спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п.1 Розділу цього
Положення, на підставі відповідних договорів про надання фінансових послуг.
5. Договори про надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам Цивільного
кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг", статтям 11 та 18 Закону України "Про захист прав споживачів",
Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 02.12.2003 № 146, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за №
1225/8546 (із змінами).
Примірні договори про надання фінансових послуг є додатками до цього Положення.
6. Зміст договору про надання фінансових послуг повинен відповідати предмету цього
договору.
7. Строк розгляду заяв до кредитної спілки щодо надання фінансових послуг та прийняття
кредитною спілкою рішень по них складає 5 (п’ять) днів.
8. Кредитна спілка забезпечує прийом внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки, проведення з цього приводу розрахунків, консультацій та надання необхідної
інформації протягом часу, встановленого внутрішнім розпорядком, затвердженим рішенням
спостережної ради кредитної спілки.
РОЗДІЛ ІІ
УМОВИ НАДАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ГЛАВА 1. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки.
1.1. Загальні питання щодо надання кредитною спілкою фінансової послуги по
залученню внесків (вкладів)членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
1.1.1. Внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок є грошові кошти в
готівковій або в безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членами на договірних
умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу
або повернення зі спливом встановленого договором строку
1.1.2. Внесок (вклад) на депозитний рахунок, а також нарахована на такий внесок
(вклад) плата (проценти) є власністю члена кредитної спілки та належить до її зобов'язань.
1.1.3. Сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, строки дії
договору, умови залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а
також повернення такого внеску (вкладу) та нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти)
визначається між кредитною спілкою та вкладником на договірних засадах.
1.1.4. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також, нарахована
на такі внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки плата (проценти)
обліковуються окремо.
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1.1.5. Кожний член кредитної спілки має право одержати належний йому внесок (вклад)
члена кредитної спілки на депозитний рахунки, а також, нараховану на такі внески (вклади)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки плату (проценти) в порядку та строки, які
визначені укладеними з членом кредитної спілки договорами.
1.2. Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
1.2.1. Види внесків (вкладів), які може залучати кредитна спілка.
1.2.1.1. Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки.
А. За строком дії:
1) короткостроковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
2) середньостроковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
3) довгостроковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.
Б. За способом виплати процентів:
1) з виплатою процентів щомісячно;
2) з виплатою процентів щокварталу;
3) з виплатою процентів в кінці дії договору.
В. За режимом довнесення суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок протягом дії договору:
1) з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок;
2) без права довнесення частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок.
Г. За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок протягом дії договору:
1) без права зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
2) з правом зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.
Виходячи із зазначених вище умов кредитна спілка залучає внески (вклади) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки за підвидами, описаними в таблиці, яка є додатком № 12
до даного Положення та його невід’ємною частиною.
1.2.2. Мінімальний та максимальний розмір вкладень за окремими видами внесків (вкладів)
на депозитний рахунок.
1.2.2.1. Мінімальний розмір вкладень за окремими видами внесків (вкладів) не може бути
меншим, ніж 50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.) та визначається рішенням спостережної ради
і зазначається у таблиці, яка є додатком № 12 до даного Положення та його невід’ємною
частиною.
1.2.2.2. Максимальний розмір вкладень одного члена кредитної спілки на депозитні
рахунки не повинен перевищувати 10 % від загальних зобов’язань кредитної спілки.
1.2.3. Мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами внесків
(вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими.
1.2.3.1. Кредитною спілкою встановлено такий мінімальний та максимальний строк дії договорів
за окремими видами внесків (вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими:
1) для короткострокового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
мінімальний строк дії договору – тридцять днів, максимальний – три місяці;
2) для середньострокового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
мінімальний строк дії договору – три місяці і один день, максимальний – дванадцять місяців;
3) для довгострокового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок мінімальний строк дії договору – дванадцять місяців і один день, максимальний – тридцять
шість місяців.
1.2.3.2. В межах строків дії договорів, зазначених у п. 1.2.3.1 цього Положення рішенням
спостережної ради можуть встановлюватись детальні (додаткові) вимоги щодо терміну дії
окремих підвидів договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки.
1.2.4. Рішенням Спостережної ради встановлюються розміри процентної ставки за кожним
з підвидів фінансової послуги, описаних в додатку №12.
1.2.5. Критеріями визначення розміру процентної ставки за кожним із підвидів внесків
(вкладів) на депозитні рахунки, визначених в додатку №12, є:
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- ринкові тенденції;
- потреби членів кредитної спілки;
- розмір суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
- строк дії договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок;
- умова беззбиткової діяльності кредитної спілки.
1.2.6. У випадку істотних змін у кредитно-фінансовій системі країни, кон'юнктури
грошових ринків, зміни облікової ставки Національного банку України, а також наявності
обставин, викликаних непереборною силою, кредитна спілка має право змінити розмір
процентної ставки в бік зменшення або збільшення. При цьому договором про залучення внеску
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок встановлюється порядок внесення таких
змін.
1.3. Порядок нарахування процентів та залучення внесків (вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки.
1.3.1. Договір по залученню внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
окрім вимог, визначених пунктом 5 цього Положення повинен містити порядок нарахування та
виплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму
розрахунку тощо), у тому числі при достроковому розірванні договору.
Примірні договори щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки, та є додатками № 1, 2, 3,
4, 5, 6 до цього Положення.
1.3.2. Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені
згідно з вимогами законодавства України, та належним чином зафіксована в комплексній
інформаційній системі кредитної спілки інформація про депозитну операцію.
1.3.3. Кредитна спілка веде облік укладених договорів залучення внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки в електронній та паперовій формах відповідно до вимог
законодавства.
1.3.4. Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на
депозитні рахунки на підставі відповідних договорів в останній день кожного місяця та в день,
визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору.
1.3.5. Нарахування процентів за договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної
спілки на депозитний рахунок відбувається за фактичну кількість днів користування кредитною
спілкою сумою внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, при цьому день
отримання кредитною спілкою суми Вкладу та день виплати суми Вкладу Вкладнику не
враховуються, крім випадків, передбачених договором про залучення внеску (вкладу) члена
кредитної спілки на депозитний рахунок. Для цілей розрахунку процентів за внесками
(вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік.
ГЛАВА 2. Надання кредитів членам кредитної спілки.
2.1. Загальні питання щодо надання кредитною спілкою фінансової послуги по
наданню кредитів членам кредитної спілки.
Кредитом наданим члену кредитної спілки є грошові кошти надані кредитною спілою
члену кредитної спілки (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі під процент, у
розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення
коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.
2.2. Умови надання кредитів членам кредитної спілки.
Кредитна спілка надає членам кредитної спілки кредити із врахуванням наступних умов
щодо:
2.2.1. строків дії договорів про надання кредиту:
1) короткострокові кредити (з терміном погашення до 3 місяців включно);
2) середньострокові кредити (з терміном погашення від 3 до 12 місяців включно);
3) довгострокові кредити (з терміном погашення понад 12 місяців).
2.2.2. цільового призначення кредитів, які може надавати кредитна спілка:
1) комерційні;
2) фермерські;
3) особисті селянські;
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4) житлові;
5) споживчі кредити (на придбання автотранспорту, побутової техніки тощо);
6) інші потреби (на оздоровлення, лікування, навчання, весілля, поховання, інші соціальні
потреби).
2.2.3. видів забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:
1) застава;
2) порука;
3) гарантія;
4) інші види забезпечення не заборонені законодавством.
2.2.4. режиму сплати процентів і основної суми кредиту:
1) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії
кредитного договору;
2) 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;
3) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
4) кредит з періодичною сплатою процентів та основної суми кредиту незмінними сумами
платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти,
нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому питома вага процентів,
які нараховуються на залишок основної суми зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.
Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою, або частинами (траншами) –
кредитна лінія.
2.3. Виходячи із зазначених вище умов кредитна спілка надає кредити членам кредитної
спілки за підвидами, описаними в атаблиці, яка є додатком № 13 до даного Положення.
2.4. Рішенням Спостережної ради встановлюються розміри процентної ставки за кожним з
підвидів кредитів. Критеріями визначення розміру процентної ставки за кожним із підвидів
кредитів, визначених у додатку № 13 цього Положення, є:
- ринкові тенденції;
- кредитний ризик;
- потреби членів кредитної спілки;
- строк дії кредитного договору;
- умова беззбиткової діяльності кредитної спілки;
- попередній досвід надання кредитів.
2.5. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки.
2.5.1. Кредитний договір крім вимог, визначених пунктом 5 Розділу 1 цього Положення
повинен містити положення про :
1) визначення термінів, які застосовуються у договорі;
2) порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність
сплати процентів та форму розрахунку, інше);
3) інформацію про забезпечення кредиту;
4) графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним;
5) строк протягом якого кредитна спілка зобов’язана надати кредит позичальнику;
6) детальний розпис загальної вартості кредиту для позичальника;
7) право дострокового повернення кредиту;
8) розмір річної процентної ставки за кредитом;
9) порядок застосування штрафних санкцій до позичальника у разі порушення ним умов
договору.
Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради кредитної
спілки та є додатками № 7, 8, 9 до цього Положення.
Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце
проживання, номери телефонів, місце роботи, інформацію про доходи позичальника, інформацію
щодо кредиту, а саме сума кредиту, строк користуванням кредитом, цільове призначення
кредиту, запропоноване забезпечення, інформацію про досвід отримання кредитів в минулому,
тощо.
2.5.2. Договори кредиту та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій
формі, відповідно до вимог законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне
за особою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.
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2.5.3. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на
підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами
укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту
відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після
отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного
розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується
календарний рік.
2.5.4. Порядок проведення оцінки платоспроможності позичальника включає в себе аналіз:
- документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту;
- інформації про позичальника.
2.5.5. Оцінка платоспроможності позичальника здійснюється на підставі документів, що
надаються позичальником, а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника та з
інших джерел.
Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає до кредитної спілки
оригінали наступних документів:

Заяву на отримання кредиту, яка має включати інформацію визначену підпунктом 2.5.1.
пункту 2.5. глави 2 розділу ІІ цього Положення;

Паспорт або документ, що його заміняє;

Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

Довідку про доходи (довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, декларація про доходи
фізичної особи, звіт суб’єкта підприємницької діяльності за 2 квартали тощо);

Довідку про доходи членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу).
У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про
надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших
документів крім перелічених вище та визначених окремим рішенням спостережної ради.
За результатами розгляду поданих документів, уповноважений працівник кредитної спілки,
надає кредитному комітету висновок щодо можливості заявника своєчасно та в повному обсязі
сплатити зобов’язання за кредитним договором кредит та свої рекомендації по задоволенню чи
відхиленню заяви члена кредитної спілки.
2.5.6. Всі документи позичальника та висновок уповноваженого працівника кредитної
спілки розглядають кредитним комітетом в порядку встановленому Положенням про кредитний
комітет.
Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту
фіксується в порядку встановленому в Положенні про кредитний комітет.
2.6. Особливості надання кредитів в режимі відновлювальної кредитної лінії.
2.6.1. Кредитна лінія передбачає можливість поетапного використання кредитних коштів
наданих кредитною спілкою члену спілки (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі
під процент, у розмірі та на умовах, встановлених договором кредитної лінії з дотриманням
вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені договором строки.
2.6.2. Кредитна лінія є відновлювальною. Відновлювальна кредитна лінія – це форма видачі
кредиту частинами (траншами) в межах певного ліміту встановленого у договорі кредитної лінії,
при якому у разі часткового або повного погашення кредиту позичальник може повторно
отримати кредит в межах зазначеного ліміту, протягом строку дії договору кредитної лінії та на
умовах договору кредитної лінії.
2.6.3. Проценти на кредит по договору відновлювальної кредитної лінії нараховуються
лише за час фактичного користування коштами.
2.6.4. Примірний договір відновлювальної кредитної лінії є видом кредитного договору.
ГЛАВА 3. Надання кредитів іншим кредитним спілкам.
3.1. Загальні питання щодо надання кредитною спілкою фінансової послуги по
наданню кредитів кредитним спілкам.
3.1.1. Кредитом наданим іншій кредитній спілці є грошові кошти надані кредитною спілою
кредитній спілці (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та
на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та
сплати процентів у визначені кредитним договором строки.
3.1.2. Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити за цільовим призначеннями
виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти. Кредитна спілка має
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право надавати кредити іншим кредитним спілкам виключно за умови дотримання вимог щодо
нормативів достатності капіталу та платоспроможності.
3.1.3. Кредити кредитним спілкам надаються в порядку та на умовах визначеними Розділу
2 даного Положення.
3.2. Умови надання кредитів кредитним спілкам.
Кредитна спілка надає кредитним спілкам кредити із врахуванням наступних умов щодо:
3.2.1. строків дії договорів про надання кредиту:
4) короткострокові кредити (з терміном погашення до 3 місяців включно);
5) середньострокові кредити (з терміном погашення від 3 до 12 місяців включно);
6) довгострокові кредити (з терміном погашення понад 12 місяців).
3.2.2. цільового призначення кредитів, які може надавати кредитна спілка:
1) кредити, надані для видачі кредитів членам кредитної спілки;
3.2.3. видів забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:
2) застава;
3) порука;
4) гарантія;
5) інші види забезпечення не заборонені законодавством.
3.2.4. режиму сплати процентів і основної суми кредиту:
1) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку
дії кредитного договору;
2) 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.
Кредит надається кредитній спілці однією сумою, або частинами (траншами) – кредитна
лінія.
3.2.5. Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих видів кредитів,
визначених п. 3.2. цього Положення, затверджується рішенням спостережної ради кредитної
спілки виходячи із потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду надання
кредитів кредитним спілкам за умови збереження доходності на рівні, що забезпечує беззбиткову
діяльність кредитної спілки.
3.3. Виходячи із зазначених вище умов кредитна спілка надає кредити кредитним спілкам
за підвидами, описаними в таблиці, яка є додатком № 14 до даного Положення.
3.4. Порядок надання кредитів кредитним спілкам.
3.4.1. Кредитний договір окрім вимог, визначених в п.5 розділу І та з урахуванням п.2.5.1
цього Положення, повинен містити найменування та місцезнаходження кредитної спілки –
позичальника.
Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради кредитної
спілки та є додатками № 10, 11 до цього Положення.
3.4.2. Заява на надання кредиту кредитній спілці розглядається за умови подання
необхідних документів:
- копія Свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія статуту кредитної спілки;
- копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи – кредитної спілки заявника;
- документи, що підтверджують платоспроможність кредитної спілки;
- копія ліцензії на здійснення діяльності по наданню кредитів членам кредитної спілки за
рахунок залучених коштів, крім внесків вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
3.4.3. Договори кредиту та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій
формі, відповідно до вимог законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне
за особою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.
3.4.4. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на
підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами
укладеного з кредитною спілкою договором. Нарахування процентів за договорами кредиту
відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня
після здійснення перерахунку суми кредиту кредитній спілці - позичальнику, а припиняється в
день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом
використовується календарний рік.
3.4.5. Порядок проведення оцінки платоспроможності позичальника включає в себе аналіз:
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- документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту;
- інформації про позичальника.
3.4.6. Оцінка платоспроможності позичальника здійснюється на підставі документів, що
надаються позичальником, а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника та з
інших джерел.
3.4.7. Для оцінки спроможності кредитної спілки заявника вчасно виконувати зобов’язання
за кредитним договором, проводиться оцінка фінансового стану, при цьому враховується
дотримання кредитною спілкою–заявником встановлених органом, уповноваженим здійснювати
державне регулювання ринків фінансових послуг, нормативів достатності капіталу,
платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності.
3.4.8. Всі документи позичальника розглядають кредитним комітетом та спостережною
радою в порядку встановленому Положенням про кредитний комітет, Положенням про
спостережну раду.
Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту
фіксується в порядку, встановленому в Положенні про кредитний комітет. Рішення спостережної
ради про надання кредиту або відмову в наданні кредиту фіксується в порядку встановленому в
Положенні про спостережну раду.
3.5. Особливості надання кредитів в режимі відновлювальної кредитної лінії.
3.5.1. Кредитна лінія передбачає можливість поетапного використання кредитних коштів
наданих кредитною спілкою кредитній спілці (позичальникові) у готівковій або безготівковій
формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених договором кредитної лінії з
дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені договором строки.
3.5.2. Кредитна лінія є відновлювальною. Відновлювальна кредитна лінія – це форма видачі
кредиту частинами (траншами) в межах певного ліміту встановленого у договорі кредитної лінії,
при якому у разі часткового або повного погашення кредиту позичальник може повторно
отримати кредит в межах зазначеного ліміту, протягом строку дії договору кредитної лінії та на
умовах договору кредитної лінії.
3.5.3. Проценти на кредит по договору відновлювальної кредитної лінії нараховуються
лише за час фактичного користування коштами.
3.5.4. Примірний договір відновлювальної кредитної лінії є видом кредитного договору.
РОЗДІЛ ІІІ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
НАДАНИХ КРЕДИТІВ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОСТРОЧЕНИХ КРЕДИТІВ,
НЕПОВЕРНЕНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ БЕЗНАДІЙНИХ КРЕДИТІВ
3.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами та оперативного
планування руху грошових потоків кредитна спілка веде належний аналітичний облік. Обов’язки
щодо організації моніторингу наданих та супроводження прострочених кредитів покладаються
на кредитний комітет кредитної спілки.
3.2 Поточний моніторинг за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється
уповноваженим працівником кредитної спілки. Зокрема, порядок здійснення моніторингу
передбачає здійснення контролю за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними
договорами платежів на підставі звірення фактично отриманих платежів, інформація про які
надходить від бухгалтерії кредитної спілки, з графіком планових платежів, встановлених
договором по цьому кредиту, виявлення порушень та доведення інформації про ці порушення до
відома кредитного комітету.
3.3. У випадку виявлення прострочення платежів уповноважений працівник кредитної
спілки вживає заходи, передбачені пунктами 3.5 - 3.7 Розділу ІІІ цього Положення.
3.4. Для окремих видів кредитів згідно затверджених рішенням спостережної ради правил і
процедур може передбачатися особливий порядок супроводження, який запроваджується
рішенням спостережної ради.
3.5. Протягом трьох місяців з моменту виявлення простроченості за кредитом кредитна
спілка повинна вжити наступні заходи для добровільного виконання позичальником своїх
договірних зобов’язань:
в термін до 30 днів прострочення - здійснює позичальникові нагадування про необхідність
виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;
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в термін від 30 днів до 60 днів прострочення платежу - надсилає позичальнику та
поручителю (у разі його наявності) листи - нагадування;
в термін від 60 днів до 90 днів прострочення платежу - надсилає позичальнику та
поручителю (у разі його наявності) рекомендовані листи - попередження.
Пролонгація – це продовження строку дії кредитного договору.
3.6. У випадку, якщо заходи визначені в п. 3.5 цього Положення не призвели до повної або
часткової сплати боргу, кредитна спілка вдається до дій, що спрямовані на стягнення боргу
примусовим шляхом, в порядку передбаченому законодавством. Перед їх вчиненням кредитна
спілка:
1) визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості. При цьому, за рішенням
спостережної ради тимчасово зупиняється нарахування процентів. Також, після зупинення
нарахування процентів, за рішенням кредитного комітету, на підставі обґрунтованої заяви
позичальника, може застосовуватись реструктуризація заборгованості.
2) визначає шляхи звернення стягнення на забезпечення кредитного договору, у разі
наявності такого забезпечення, або звернення стягнення на майно позичальника.
3) вживає заходи для встановлення місця знаходження позичальника.
3.7. Реструктуризація заборгованості за кредитним договором – це відстрочення або
розстрочення сплати заборгованості, накопиченої позичальником.
Відстрочення сплати заборгованості, накопиченої позичальником – це перенесення на
більш пізній строк сплати заборгованості.
Розстрочення сплати заборгованості, накопиченої позичальником – це розподіл суми
заборгованості на кілька платежів, які вносяться протягом визначених строків.
Реструктуризація заборгованості може здійснюватись на будь-якому етапі з моменту її
виникнення. Реструктуризація заборгованості може здійснюватись до прострочених та/або
неповернутих кредитів.
3.8. Стягнення боргу примусовим шляхом здійснюється з використанням відповідних
правових механізмів та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством.
3.9. В окремих випадках за рішенням кредитного комітету кредитна спілка може відкласти
застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням
передбачених законодавством процесуальних строків.
3.10. Кредит вважається простроченим, якщо за станом на дату, визначену умовами
кредитного договору, очікуваний платіж не надійшов повністю або надійшов частково. До суми
очікуваного платежу, залежно від визначеного договором порядку сплати процентів та суми
кредиту, можуть входити, відповідно, проценти, або проценти та частина суми кредиту, або
проценти та сума кредиту. Залишок основної суми за простроченим кредитом є базою для
розрахунку необхідного розміру резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.
Прострочений кредит - кредит, за яким прострочення очікуваного платежу на дату визначення
прострочення не перевищує 12 місяців.
Неповернений кредит - кредит, за яким прострочення очікуваного платежу на дату
визначення прострочення становить понад 12 місяців.
Безнадійний кредит – це:
- прострочений або неповернений кредит, за яким є документальне підтвердження про
неможливість стягнення;
- неповернений кредит, за яким минув строк позовної давності;
- прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про
визнання кредиту безнадійним;
- неповернений кредит, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване
рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним.
Протягом усього строку дії кредитного договору кредитна спілка здійснює контроль за
виконанням позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту,
своєчасним і повним його погашенням.
Уповноважені посадові особи кредитної спілки забезпечують належне супроводження
виданих кредитів та своєчасність проведення в разі необхідності відповідної претензійнопозовної роботи з позичальниками або гарантами чи поручителями. Погашення прострочених
кредитів може здійснюватися через звернення стягнення на заставлене майно; стягнення боргу з
позичальника в судовому порядку, в тому числі і через звернення стягнення на інше майно
позичальника; стягнення боргу з гаранта чи поручителя, тощо.
Безнадійні кредити підлягають списанню за рішенням спостережної ради кредитної спілки.
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Додаток № 1 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08..2016 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (Депозит «Лінія», «Весняний»)
м._________________
___ __________ 20__р.
Кредитна Спілка «Агат» (далі – Спілка) в особі голови Правління/представника _прізвище, ім'я, по – батькові, який діє на підставі
Статуту/доручення з однієї сторони та член Кредитної Спілки « Агат» (далі –Вкладник), _____________________з другої сторони, що їх
надалі разом іменовано «Сторони» , уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Вклад) до Спілки, а Спілка приймає Вклад на
умовах строковості, зворотності та платності в сумі, що не перевищує _________грн.___ коп. (______гривень ___ коп.).
1.2. Строк дії Договору: _______ (_____________________) місяців, початком якого є «___» _______________ 20___року, а закінченням «___» _______________ 20___року.
2. УМОВИ ВКЛАДУ
2.1. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення всієї суми Вкладу, передбаченої п. 1.1. цього Договору, або внесення першої
частини Вкладу, яка не може бути меншою ____грн._ коп. (________гривень ____ коп.), з можливістю подальшого довнесення частини
Внеску будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
У випадку внесення Вкладником Вкладу частинами, Сторони вносять зміни до графіку розрахунків шляхом укладення додаткової угоди у
письмовій формі.
2.2. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою в касу Спілки або з додаткового
пайового внеску Вкладника у Спілці (за письмовою заявою останнього) або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на
поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 7 цього Договору.
2.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі _____% (____________) процентів річних.
2.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів
на Вклад Вкладника за ставкою _____% (____________) процентів річних за фактичний строк користування Вкладом.
2.5. Нарахування процентів на Вклад починається з наступного дня після внесення Вкладником Вкладу.
2.6. Базою нарахування процентів є сума грошових коштів, яка фактично внесена Вкладником за цим Договором.
2.7. Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових
та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
2.8. Проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою Вкладу, при цьому день
отримання кредитною спілкою суми Вкладу та день виплати суми Вкладу Вкладнику не враховуються, крім випадку дострокового
розірвання, в порядку, визначеному п. 3.1.1 цього Договору.
2.9. Нарахування процентів на Вклад здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця. Сума Вкладу не збільшується на
суму нарахованих процентів.
2.10. Спілка зобов'язується повернути Вкладнику суму Вкладу, а також нараховані, але не сплачені проценти на Вклад в день, визначений
п. 1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору.
2.11. Якщо після закінчення строку дії Договору Вкладник не вимагає повернення суми Вкладу протягом 5 (п’яти) робочих днів, то Спілка
має право повернути вклад протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви Вкладником. При цьому нарахування процентів
припиняється з дня закінчення строку дії Договору.
2.12. Якщо дата повернення Вкладу та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Вклад припадає на вихідні (святкові, неробочі)
дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому
випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не
виплачуються.
2.13. Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки або шляхом безготівкового
перерахування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою заявою останнього) або на додатковий пайовий внесок Вкладника у Спілці
(за письмовою заявою останнього).
2.14. Договір укладено без права зняття частини суми Вкладу протягом дії Договору.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Вкладник має право:
3.1.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Спілку. В такому випадку Спілка протягом 30
(тридцяти) днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає Вкладнику Вклад та здійснює всі необхідні
розрахунки щодо сплати належних Вкладнику процентів в порядку,визначеному п. 2.4 цього Договору.
3.1.2. Довносити частину Вкладу будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
3.1.3. Вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за даним Договором.
3.1.4. Надати довіреність інший особі на право отримання Вкладу та нарахованих на нього процентів, оформивши її в порядку згідно
чинного законодавства України.
3.1.5. Передавати Спілці в заставу свої майнові права за цим Договором у разі отримання кредиту у Спілці.
3.2. Вкладник зобов’язується:
3.2.1. Здійснити Вклад в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та побатькові, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням
відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3. Спілка зобов’язується:
3.3.1. Прийняти від Вкладника Вклад на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.3.2. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути
на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3.3. Надавати на вимогу Вкладника інформацію про всі розрахунки за даним Договором.
3.4. Спілка має право:
3.4.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Вкладу та здійснення відповідних виплат (повернення
Вкладу та сплати нарахованих процентів) на користь Вкладника.
3.5. У випадку смерті Вкладника, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
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4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткової угоди в письмовій формі.
4.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше
впливають на виконання Спілкою умов цього Договору.
В такому випадку Спілка надсилає Вкладнику письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до цього Договору
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо Вкладник протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання листа не підписав
додаткову угоду, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку з 11 (одинадцятого) дня після одержання Вкладником
вищезазначеного листа, цей Договір розривається, Вкладнику повертається Вклад та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної
ставки, вказаної в п. 2.3. цього Договору за фактичний строк користування Вкладом.
4.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Вкладника в порядку, визначеному п. 3.1.1. цього Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
5.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
5.3. У випадку неповернення Спілкою Вкладу та суми процентів в строк, визначений у п.1.2. (з врахуванням інших вимог цього Договору),
Спілка сплачує пеню у розмірі 0,01 процента від неповерненої суми Вкладу за кожен день затримки виплати.
5.4 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.5. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд
суду за правилами підсудності, передбаченими чинним законодавством.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
із Сторін.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
6.4. Вкладник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Вкладник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою
фінансових послуг на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання
положень чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України.
6.5. Вкладник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Спілкою надана уся інформація, зазначена в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
СПІЛКА
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»

7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ВКЛАДНИК
ПІП:

Місцезнаходження (адреса):

Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Спілки
/_____________/(підпис)
М.П.
Договір отримав:
“____”_____________ 20__ р.

/___________/(підпис)

____________________/____________/

Додаток до Договору №__ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від _______ 20____ р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1.Графіком розрахунків встановлюється наступна періодичність та розміри платежів Спілки по поверненню Вкладнику Внеску та сплати
процентів за користування Внеском:
Дата
Залишок
Нарахований
До сплати
процент
Основна сума
Всього
Основна сума
Всього
Всього
2. Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору
№ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від ________ ________________ 20____ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Найменування: кредитна спілка «Агат»
Вкладник
ПІП:

/_____________/

/___________/

М.П.
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Додаток № 2 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08..2016 р.
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (Депозит «Короткостроковий»)
м._________________
___ __________ 20__р.
Кредитна Спілка «Агат» (далі – Спілка) в особі голови Правління/представника _прізвище, ім'я, по – батькові, який діє на підставі
Статуту/доручення з однієї сторони та член Кредитної Спілки « Агат» (далі – Вкладник), _____________________з другої сторони, що їх
надалі разом іменовано «Сторони» , уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Вклад) до Спілки, а Спілка приймає Вклад на
умовах строковості, зворотності та платності в сумі, _________грн.___ коп. (______гривень ___ коп.).
1.2. Строк дії Договору: _______ (_____________________) місяців, початком якого є «___» _______________ 20___року, а закінченням «___» _______________ 20___року.
2. УМОВИ ВКЛАДУ
2.1. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення всієї суми Вкладу, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
2.2. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою в касу Спілки або з додаткового
пайового внеску Вкладника у Спілці (за письмовою заявою останнього) або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на
поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 7 цього Договору.
2.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі _____% (____________) процентів річних.
2.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на
Вклад Вкладника за ставкою _____% (____________) процентів річних за фактичний строк користування Вкладом.
2.5. Нарахування процентів на Вклад починається з наступного дня після внесення Вкладником Вкладу.
2.6. Базою нарахування процентів є сума грошових коштів, яка фактично внесена Вкладником за цим Договором.
2.7. Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та
неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
2.8. Проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою Вкладу, при цьому день
отримання кредитною спілкою суми Вкладу та день виплати суми Вкладу Вкладнику не враховуються, крім випадку дострокового розірвання,
в порядку, визначеному п. 3.1.1 цього Договору.
2.9. Нарахування процентів на Вклад здійснюється Спілкою в кінці дії Договору.
2.10. Спілка зобов'язується повернути Вкладнику суму Вкладу, а також нараховані, але не сплачені проценти на Вклад в день, визначений п.
1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору.
2.11. Якщо після закінчення строку дії Договору Вкладник не вимагає повернення суми Вкладу протягом 5 (п’яти) робочих днів, то Спілка має
право повернути вклад протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви Вкладником. При цьому нарахування процентів припиняється з
дня закінчення строку дії Договору.
2.12. Якщо дата повернення Вкладу та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Вклад припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні,
їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку
після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.
2.13. Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки або шляхом безготівкового
перерахування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою заявою останнього) або на додатковий пайовий внесок Вкладника у Спілці (за
письмовою заявою останнього).
2.14. Договір укладено без права зняття частини суми Вкладу та без права довнесення частини суми Вкладу протягом дії Договору.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Вкладник має право:
3.1.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Спілку. В такому випадку Спілка протягом 30
(тридцяти) днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає Вкладнику Вклад та здійснює всі необхідні розрахунки
щодо сплати належних Вкладнику процентів в порядку, визначеному п. 2.4 цього Договору.
3.1.2. Вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за даним Договором.
3.1.3. Надати довіреність інший особі на право отримання Вкладу та нарахованих на нього процентів, оформивши її в порядку згідно чинного
законодавства України.
3.1.4. Передавати Спілці в заставу свої майнові права за цим Договором у разі отримання кредиту у Спілці.
3.2. Вкладник зобов’язується:
3.2.1. Здійснити Вклад в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та по-батькові,
а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних
документів, що підтверджують такі зміни в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3. Спілка зобов’язується:
3.3.1. Прийняти від Вкладника Вклад на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.3.2. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на
виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3.3. Надавати на вимогу Вкладника інформацію про всі розрахунки за даним Договором.
3.4. Спілка має право:
3.4.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Вкладу та здійснення відповідних виплат (повернення Вкладу
та сплати нарахованих процентів) на користь Вкладника.
3.4.2. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Вкладника рекомендованим листом не менше ніж за
10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання Договору. При цьому Спілка сплачує проценти за Вкладом згідно ставки, встановленої
п. 2.3 цього Договору. Днем припинення нарахування процентів за Вкладом є планова дата розірвання Договору, вказана Спілкою в
повідомленні про дострокове розірвання Договору. Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до
умов цього Договору упродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати, вказаної Спілкою як запланованої дати розірвання Договору.
3.5. У випадку смерті Вкладника, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним
законодавством України.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткової угоди в письмовій формі.
4.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше
впливають на виконання Спілкою умов цього Договору, інших об’єктивних причин, що виникли з незалежних від Спілки причин.
В такому випадку Спілка надсилає Вкладнику письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до цього Договору рекомендованим
листом. Якщо Вкладник протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання листа не підписав додаткову угоду, пропозиція вважається не
прийнятою. В такому випадку з 11 (одинадцятого) дня після одержання Вкладником вищезазначеного листа, цей Договір розривається,
Вкладнику повертається Вклад та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в п. 2.3. цього Договору за
фактичний строк користування Вкладом.
4.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Вкладника в порядку, визначеному п. 3.1.1. цього Договору.
4.4. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Спілки в порядку, визначеному п. 3.4.2 цього Договору.
4.5. Після розірвання цього Договору нарахування процентів на Вклад припиняється.
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5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
5.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
5.3. У випадку неповернення Спілкою Вкладу та суми процентів в строк, визначений у п.1.2. (з врахуванням інших вимог цього Договору),
Спілка сплачує пеню у розмірі 0,01 процента від неповерненої суми Вкладу за кожен день затримки виплати.
5.4 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.5. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду
за правилами підсудності, передбаченими чинним законодавством.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із
Сторін.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
6.4. Вкладник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Вкладник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою
фінансових послуг на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання
положень чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України.
6.5. Вкладник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Спілкою надана уся інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
СПІЛКА
ВКЛАДНИК
ПІП:
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
Місцезнаходження (адреса):

Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Спілки
/_____________/(підпис)
М.П.
Договір отримав:
“____”_____________ 20__ р.

/___________/(підпис)

____________________/____________/

Додаток до Договору №__ про залучення внеску (вкладу)
члена кредитної спілки на депозитний рахунок від ________ ________________ 20____ р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1.Графіком розрахунків встановлюється наступна періодичність та розміри платежів Спілки по поверненню Вкладнику Внеску та сплати
процентів за користування Внеском:
Дата
Залишок
Нарахований процент
До сплати
Основна сума

Всього

Основна сума

Всього

Всього
2. Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору №
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від ________ ________________ 20____ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Найменування: кредитна спілка «Агат»
Вкладник
ПІП:

/_____________/

/___________/

М.П.
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Додаток № 3 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08.2016 р.
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (Депозит «Житло в кредит»)
м._________________
___ __________ 20__р.
Кредитна Спілка «Агат» (далі – Спілка) в особі голови Правління/представника _прізвище, ім'я, по – батькові, який діє на підставі
Статуту/доручення з однієї сторони та член Кредитної Спілки « Агат» (далі – Вкладник), _____________________з другої сторони, що їх
надалі разом іменовано «Сторони» , уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Вклад) до Спілки, а Спілка приймає Вклад на
умовах строковості, зворотності та платності в сумі, що не перевищує _________грн.___ коп. (______гривень ___ коп.).
1.2. Строк дії Договору: _______ (_____________________) місяців, початком якого є «___» _______________ 20___року, а закінченням «___» _______________ 20___року.
2. УМОВИ ВКЛАДУ
2.1. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення всієї суми Вкладу, передбаченої п. 1.1. цього Договору, або внесення першої частини
Вкладу, яка не може бути меншою ____грн._ коп. (________гривень ____ коп.), з можливістю подальшого довнесення частини Внеску будьякого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
У випадку внесення Вкладником Вкладу частинами, Сторони вносять зміни до графіку розрахунків шляхом укладення додаткової угоди у
письмовій формі.
2.2. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою в касу Спілки або з додаткового
пайового внеску Вкладника у Спілці (за письмовою заявою останнього) або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на
поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 7 цього Договору.
2.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі _____% (____________) процентів річних.
2.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на
Вклад Вкладника за ставкою _____% (____________) процентів річних за фактичний строк користування Вкладом.
2.5. Нарахування процентів на Вклад починається з наступного дня після внесення Вкладником Вкладу.
2.6. Базою нарахування процентів є сума грошових коштів, яка фактично внесена Вкладником за цим Договором.
2.7. Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та
неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
2.8. Проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою Вкладу, при цьому день
отримання кредитною спілкою суми Вкладу та день виплати суми Вкладу Вкладнику не враховуються, крім випадку дострокового розірвання,
в порядку, визначеному п. 3.1.1 цього Договору.
2.9. Нарахування процентів на Вклад здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного кварталу. Сума Вкладу не збільшується на
суму нарахованих процентів.
2.10. Спілка зобов'язується повернути Вкладнику суму Вкладу, а також нараховані, але не сплачені проценти на Вклад в день, визначений п.
1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору.
2.11. Якщо після закінчення строку дії Договору Вкладник не вимагає повернення суми Вкладу протягом 5 (п’яти) робочих днів, то Спілка має
право повернути вклад протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви Вкладником. При цьому нарахування процентів припиняється з
дня закінчення строку дії Договору.
2.12. Якщо дата повернення Вкладу та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Вклад припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні,
їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку
після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.
2.13. Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки або шляхом безготівкового
перерахування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою заявою останнього) або на додатковий пайовий внесок Вкладника у Спілці (за
письмовою заявою останнього).
2.14. Договір укладено з правом поповнення коштів протягом дії Договору та без права зняття частини суми Вкладу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Вкладник має право:
3.1.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Спілку. В такому випадку Спілка протягом 30
(тридцяти) днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає Вкладнику Вклад та здійснює всі необхідні розрахунки
щодо сплати належних Вкладнику процентів в порядку,визначеному п. 2.4 цього Договору.
3.1.2. Довносити частину Вкладу будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
3.1.3. Вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за даним Договором.
3.1.4. Надати довіреність інший особі на право повністю розпоряджатися Вкладом та нарахованими на нього процентами згідно умов цього
Договору, оформивши в Спілці відповідні документи згідно чинного законодавства України.
3.1.5. Передавати Спілці в заставу свої майнові права за цим Договором у разі отримання кредиту у Спілці.
3.2. Вкладник зобов’язується:
3.2.1. Здійснити Вклад в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та по-батькові,
а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних
документів, що підтверджують такі зміни в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3. Спілка зобов’язується:
3.3.1. Прийняти від Вкладника Вклад на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.3.2. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на
виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3.3. Надавати на вимогу Вкладника інформацію про всі розрахунки за даним Договором.
3.4. Спілка має право:
3.4.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Вкладу та здійснення відповідних виплат (повернення Вкладу
та сплати нарахованих процентів) на користь Вкладника.
3.4.2. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Вкладника рекомендованим листом не менше ніж за
10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання Договору. При цьому Спілка сплачує проценти за Вкладом згідно ставки, встановленої
п. 2.3 цього Договору. Днем припинення нарахування процентів за Вкладом є планова дата розірвання Договору, вказана Спілкою в
повідомленні про дострокове розірвання Договору. Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до
умов цього Договору упродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати, вказаної Спілкою як запланованої дати розірвання Договору.
3.5. У випадку смерті Вкладника, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним
законодавством України.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткової угоди в письмовій формі.
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4.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше
впливають на виконання Спілкою умов цього Договору, інших об’єктивних причин, що виникли з незалежних від Спілки причин.
В такому випадку Спілка надсилає Вкладнику письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до цього Договору рекомендованим
листом. Якщо Вкладник протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання листа не підписав додаткову угоду, пропозиція вважається не
прийнятою. В такому випадку з 11 (одинадцятого) дня після одержання Вкладником вищезазначеного листа, цей Договір розривається,
Вкладнику повертається Вклад та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в п. 2.3. цього Договору за
фактичний строк користування Вкладом.
4.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Вкладника в порядку, визначеному п. 3.1.1. цього Договору.
4.4. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Спілки в порядку, визначеному п. 3.4.2 цього Договору.
4.5. Після розірвання цього Договору нарахування процентів на Вклад припиняється.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
5.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
5.3. У випадку неповернення Спілкою Вкладу та суми процентів в строк, визначений у п.1.2. (з врахуванням інших вимог цього Договору),
Спілка сплачує пеню у розмірі 0,01 процента від неповерненої суми Вкладу за кожен день затримки виплати.
5.4 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.5. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду
за правилами підсудності, передбаченими чинним законодавством.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із
Сторін.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
6.4. Вкладник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Вкладник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою
фінансових послуг на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання
положень чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України.
6.5. Вкладник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Спілкою надана уся інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
СПІЛКА
ВКЛАДНИК
ПІП:
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
Місцезнаходження (адреса):

Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Спілки
/_____________/(підпис)
М.П.
Договір отримав:
“____”_____________ 20__ р.

/___________/(підпис)

____________________/____________/

Додаток до Договору №__ про залучення внеску (вкладу)
члена кредитної спілки на депозитний рахунок від ________ ________________ 20____ р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1.Графіком розрахунків встановлюється наступна періодичність та розміри платежів Спілки по поверненню Вкладнику Внеску та сплати
процентів за користування Внеском:
Дата
Залишок
Нарахований процент
До сплати
Основна сума

Всього

Основна сума

Всього

Всього
2. Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору №
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від ________ ________________ 20____ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Найменування: кредитна спілка «Агат»
Вкладник
ПІП:

/_____________/

/___________/

М.П.
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Додаток № 4 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08.2016 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (Депозит «Квартальний»)
м._________________
___ __________ 20__р.
Кредитна Спілка «Агат» (далі – Спілка) в особі голови Правління/представника _прізвище, ім'я, по – батькові, який діє на підставі
Статуту/доручення з однієї сторони та член Кредитної Спілки « Агат» (далі –Вкладник), _____________________з другої сторони, що їх
надалі разом іменовано «Сторони» , уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Вклад) до Спілки, а Спілка приймає Вклад на
умовах строковості, зворотності та платності в сумі, що не перевищує _________грн.___ коп. (______гривень ___ коп.).
1.2. Строк дії Договору: _______ (_____________________) місяців, початком якого є «___» _______________ 20___року, а закінченням «___» _______________ 20___року.
2. УМОВИ ВКЛАДУ
2.1. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення всієї суми Вкладу, передбаченої п. 1.1. цього Договору, або внесення першої
частини Вкладу, яка не може бути меншою ____грн._ коп. (________гривень ____ коп.), з можливістю подальшого довнесення частини
Внеску будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
У випадку внесення Вкладником Вкладу частинами, Сторони вносять зміни до графіку розрахунків шляхом укладення додаткової угоди у
письмовій формі.
2.2. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою в касу Спілки або з додаткового
пайового внеску Вкладника у Спілці (за письмовою заявою останнього) або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на
поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 7 цього Договору.
2.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі _____% (____________) процентів річних.
2.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів
на Вклад Вкладника за ставкою _____% (____________) процентів річних за фактичний строк користування Вкладом.
2.5. Нарахування процентів на Вклад починається з наступного дня після внесення Вкладником Вкладу.
2.6. Базою нарахування процентів є сума грошових коштів, яка фактично внесена Вкладником за цим Договором.
2.7. Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових
та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
2.8. Проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою Вкладу, при цьому день
отримання кредитною спілкою суми Вкладу та день виплати суми Вкладу Вкладнику не враховуються, крім випадку дострокового
розірвання, в порядку, визначеному п. 3.1.1 цього Договору.
2.9. Нарахування процентів на Вклад здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного кварталу. Сума Вкладу не збільшується
на суму нарахованих процентів.
2.10. Спілка зобов'язується повернути Вкладнику суму Вкладу, а також нараховані, але не сплачені проценти на Вклад в день, визначений
п. 1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору.
2.11. Якщо після закінчення строку дії Договору Вкладник не вимагає повернення суми Вкладу протягом 5 (п’яти) робочих днів, то Спілка
має право повернути вклад протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви Вкладником. При цьому нарахування процентів
припиняється з дня закінчення строку дії Договору.
2.12. Якщо дата повернення Вкладу та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Вклад припадає на вихідні (святкові, неробочі)
дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому
випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не
виплачуються.
2.13. Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки або шляхом безготівкового
перерахування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою заявою останнього) або на додатковий пайовий внесок Вкладника у Спілці
(за письмовою заявою останнього).
2.14. Договір укладено з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії Договору у порядку, передбаченому п. 2.15. цього Договору.
2.15. Після спливу 90 днів з моменту укладення Договору або за окремим рішенням правління Спілки Вкладник має право зняти частину
суми Вкладу, попередньо подавши письмову заяву за 10 (десять) робочих днів. Розмір суми, на яку здійснюється часткове зняття Вкладу,
не повинен перевищувати 50% від суми Вкладу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Вкладник має право:
3.1.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Спілку. В такому випадку Спілка протягом 30
(тридцяти) днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає Вкладнику Вклад та здійснює всі необхідні
розрахунки щодо сплати належних Вкладнику процентів в порядку,визначеному п. 2.4 цього Договору.
3.1.2. Довносити частину Вкладу будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
3.1.3. Вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за даним Договором.
3.1.4. Надати довіреність інший особі на право отримання Вкладу та нарахованих на нього процентів, оформивши її в порядку згідно
чинного законодавства України.
3.1.5. Передавати Спілці в заставу свої майнові права за цим Договором у разі отримання кредиту у Спілці.
3.2. Вкладник зобов’язується:
3.2.1. Здійснити Вклад в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та побатькові, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням
відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3. Спілка зобов’язується:
3.3.1. Прийняти від Вкладника Вклад на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.3.2. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути
на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3.3. Надавати на вимогу Вкладника інформацію про всі розрахунки за даним Договором.
3.4. Спілка має право:
3.4.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Вкладу та здійснення відповідних виплат (повернення
Вкладу та сплати нарахованих процентів) на користь Вкладника.
3.5. У випадку смерті Вкладника, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
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4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткової угоди в письмовій формі.
4.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше
впливають на виконання Спілкою умов цього Договору.
В такому випадку Спілка надсилає Вкладнику письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до цього Договору
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо Вкладник протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання листа не підписав
додаткову угоду, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку з 11 (одинадцятого) дня після одержання Вкладником
вищезазначеного листа, цей Договір розривається, Вкладнику повертається Вклад та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної
ставки, вказаної в п. 2.3. цього Договору за фактичний строк користування Вкладом.
4.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Вкладника в порядку, визначеному п. 3.1.1. цього Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
5.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
5.3. У випадку неповернення Спілкою Вкладу та суми процентів в строк, визначений у п.1.2. (з врахуванням інших вимог цього Договору),
Спілка сплачує пеню у розмірі 0,01 процента від неповерненої суми Вкладу за кожен день затримки виплати.
5.4 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.5. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд
суду за правилами підсудності, передбаченими чинним законодавством.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
із Сторін.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
6.4. Вкладник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Вкладник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою фінансових
послуг на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень
чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України.
6.5. Вкладник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Спілкою надана уся інформація, зазначена в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
СПІЛКА
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»

7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ВКЛАДНИК
ПІП:

Місцезнаходження (адреса):

Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Спілки
/_____________/(підпис)
М.П.
Договір отримав:
“____”_____________ 20__ р.

/___________/(підпис)

____________________/____________/

Додаток до Договору №__ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від _______ 20____ р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1.Графіком розрахунків встановлюється наступна періодичність та розміри платежів Спілки по поверненню Вкладнику Внеску та сплати
процентів за користування Внеском:
Дата
Залишок
Нарахований
До сплати
процент
Основна сума
Всього
Основна сума
Всього
Всього
2. Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору
№ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від ________ ________________ 20____ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Найменування: кредитна спілка «Агат»
Вкладник
ПІП:

/_____________/

/___________/

М.П.
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Додаток № 5 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08.2016 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (Депозит «Поточний»)
м._________________
___ __________ 20__р.
Кредитна Спілка «Агат» (далі – Спілка) в особі голови Правління/представника _прізвище, ім'я, по – батькові, який діє на підставі
Статуту/доручення з однієї сторони та член Кредитної Спілки « Агат» (далі –Вкладник), _____________________з другої сторони, що їх
надалі разом іменовано «Сторони» , уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Вклад) до Спілки, а Спілка приймає Вклад на
умовах строковості, зворотності та платності в сумі, що не перевищує _________грн.___ коп. (______гривень ___ коп.).
1.2. Строк дії Договору: _______ (_____________________) місяців, початком якого є «___» _______________ 20___року, а закінченням «___» _______________ 20___року.
2. УМОВИ ВКЛАДУ
2.1. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення всієї суми Вкладу, передбаченої п. 1.1. цього Договору, або внесення першої
частини Вкладу, яка не може бути меншою ____грн._ коп. (________гривень ____ коп.), з можливістю подальшого довнесення частини
Внеску будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
У випадку внесення Вкладником Вкладу частинами, Сторони вносять зміни до графіку розрахунків шляхом укладення додаткової угоди у
письмовій формі.
2.2. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою в касу Спілки або з додаткового
пайового внеску Вкладника у Спілці (за письмовою заявою останнього) або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на
поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 7 цього Договору.
2.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі _____% (____________) процентів річних.
2.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів
на Вклад Вкладника за ставкою, передбаченою п. 2.3. Договору.
2.5. Нарахування процентів на Вклад починається з наступного дня після внесення Вкладником Вкладу.
2.6. Базою нарахування процентів є сума грошових коштів, яка фактично внесена Вкладником за цим Договором.
2.7. Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових
та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
2.8. Проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою Вкладу, при цьому день
отримання кредитною спілкою суми Вкладу та день виплати суми Вкладу Вкладнику не враховуються, крім випадку дострокового
розірвання, в порядку, визначеному п. 3.1.1 цього Договору.
2.9. Нарахування процентів на Вклад здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця. Сума Вкладу не збільшується на
суму нарахованих процентів.
2.10. Спілка зобов'язується повернути Вкладнику суму Вкладу, а також нараховані, але не сплачені проценти на Вклад в день, визначений
п. 1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору.
2.11. Якщо після закінчення строку дії Договору Вкладник не вимагає повернення суми Вкладу протягом 5 (п’яти) робочих днів, то Спілка
має право повернути вклад протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви Вкладником. При цьому нарахування процентів
припиняється з дня закінчення строку дії Договору.
2.12. Якщо дата повернення Вкладу та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Вклад припадає на вихідні (святкові, неробочі)
дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому
випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не
виплачуються.
2.13. Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки або шляхом безготівкового
перерахування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою заявою останнього) або на додатковий пайовий внесок Вкладника у Спілці
(за письмовою заявою останнього).
2.14. Договір укладено з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії Договору у порядку, передбаченому п. 2.15. цього Договору.
2.15. Вкладник має право зняти частину суми Вкладу, попередньо подавши письмову заяву за 5 (п’ять) днів. Розмір суми, на яку
здійснюється часткове зняття Вкладу, не повинен перевищувати 50% від суми Вкладу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Вкладник має право:
3.1.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Спілку. В такому випадку Спілка протягом 30
(тридцяти) днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає Вкладнику Вклад та здійснює всі необхідні
розрахунки щодо сплати належних Вкладнику процентів в порядку,визначеному п. 2.4 цього Договору, за фактичний строк користування
Вкладом.
3.1.2. Довносити частину Вкладу будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
3.1.3. Вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за даним Договором.
3.1.4. Надати довіреність інший особі на право отримання Вкладу та нарахованих на нього процентів, оформивши її в порядку згідно
чинного законодавства України.
3.1.5. Передавати Спілці в заставу свої майнові права за цим Договором у разі отримання кредиту у Спілці.
3.2. Вкладник зобов’язується:
3.2.1. Здійснити Вклад в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та побатькові, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням
відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3. Спілка зобов’язується:
3.3.1. Прийняти від Вкладника Вклад на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.3.2. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути
на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3.3. Надавати на вимогу Вкладника інформацію про всі розрахунки за даним Договором.
3.4. Спілка має право:
3.4.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Вкладу та здійснення відповідних виплат (повернення
Вкладу та сплати нарахованих процентів) на користь Вкладника.
3.5. У випадку смерті Вкладника, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
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4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткової угоди в письмовій формі.
4.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше
впливають на виконання Спілкою умов цього Договору.
В такому випадку Спілка надсилає Вкладнику письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до цього Договору
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо Вкладник протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання листа не підписав
додаткову угоду, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку з 11 (одинадцятого) дня після одержання Вкладником
вищезазначеного листа, цей Договір розривається, Вкладнику повертається Вклад та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної
ставки, вказаної в п. 2.3. цього Договору за фактичний строк користування Вкладом.
4.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Вкладника в порядку, визначеному п. 3.1.1. цього Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
5.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
5.3. У випадку неповернення Спілкою Вкладу та суми процентів в строк, визначений у п.1.2. (з врахуванням інших вимог цього Договору),
Спілка сплачує пеню у розмірі 0,01 процента від неповерненої суми Вкладу за кожен день затримки виплати.
5.4 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.5. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд
суду за правилами підсудності, передбаченими чинним законодавством.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
із Сторін.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
6.4. Вкладник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Вкладник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою фінансових
послуг на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень
чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України.
6.5. Вкладник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Спілкою надана уся інформація, зазначена в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
СПІЛКА
ВКЛАДНИК
ПІП:
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
Місцезнаходження (адреса):

Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Спілки
/_____________/(підпис)
М.П.
Договір отримав:
“____”_____________ 20__ р.

/___________/(підпис)

____________________/____________/

Додаток до Договору №__ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від _______ 20____ р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1.Графіком розрахунків встановлюється наступна періодичність та розміри платежів Спілки по поверненню Вкладнику Внеску та сплати
процентів за користування Внеском:
Дата
Залишок
Нарахований
До сплати
процент
Основна сума
Всього
Основна сума
Всього
Всього
2. Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору
№ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від ________ ________________ 20____ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Найменування: кредитна спілка «Агат»
Вкладник
ПІП:

/_____________/

/___________/

М.П.

19

Додаток № 6 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08.2016 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (Депозит «Вигідний»)
м._________________
___ __________ 20__р.
Кредитна Спілка «Агат» (далі – Спілка) в особі голови Правління/представника _прізвище, ім'я, по – батькові, який діє на підставі
Статуту/доручення з однієї сторони та член Кредитної Спілки « Агат» (далі –Вкладник), _____________________з другої сторони, що їх
надалі разом іменовано «Сторони» , уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Вклад) до Спілки, а Спілка приймає Вклад на
умовах строковості, зворотності та платності в сумі, що не перевищує _________грн.___ коп. (______гривень ___ коп.).
1.2. Строк дії Договору: _______ (_____________________) місяців, початком якого є «___» _______________ 20___року, а закінченням «___» _______________ 20___року.
2. УМОВИ ВКЛАДУ
2.1. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення всієї суми Вкладу, передбаченої п. 1.1. цього Договору, або внесення першої
частини Вкладу, яка не може бути меншою ____грн._ коп. (________гривень ____ коп.), з можливістю подальшого довнесення частини
Внеску будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
У випадку внесення Вкладником Вкладу частинами, Сторони вносять зміни до графіку розрахунків шляхом укладення додаткової угоди у
письмовій формі.
2.2. Вклад здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою в касу Спілки або з додаткового
пайового внеску Вкладника у Спілці (за письмовою заявою останнього) або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на
поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 7 цього Договору.
2.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі _____% (____________) процентів річних.
2.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів
на Вклад Вкладника за ставкою _____% (____________) процентів річних за фактичний строк користування Вкладом.
2.5. Нарахування процентів на Вклад починається з наступного дня після внесення Вкладником Вкладу.
2.6. Базою нарахування процентів є сума грошових коштів, яка фактично внесена Вкладником за цим Договором.
2.7. Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових
та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
2.8. Проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою Вкладу, при цьому день
отримання кредитною спілкою суми Вкладу та день виплати суми Вкладу Вкладнику не враховуються, крім випадку дострокового
розірвання, в порядку, визначеному п. 3.1.1 цього Договору.
2.9. Нарахування процентів на Вклад здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця. Сума Вкладу не збільшується на
суму нарахованих процентів.
2.10. Спілка зобов'язується повернути Вкладнику суму Вкладу, а також нараховані, але не сплачені проценти на Вклад в день, визначений
п. 1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору.
2.11. Якщо після закінчення строку дії Договору Вкладник не вимагає повернення суми Вкладу протягом 5 (п’яти) робочих днів, то Спілка
має право повернути вклад протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви Вкладником. При цьому нарахування процентів
припиняється з дня закінчення строку дії Договору.
2.12. Якщо дата повернення Вкладу та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Вклад припадає на вихідні (святкові, неробочі)
дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому
випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не
виплачуються.
2.13. Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки або шляхом безготівкового
перерахування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою заявою останнього) або на додатковий пайовий внесок Вкладника у Спілці
(за письмовою заявою останнього).
2.14. Договір укладено з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії Договору у порядку, передбаченому п. 2.15. цього Договору.
2.15. Після спливу 90 днів з моменту укладення Договору або за окремим рішенням правління Спілки Вкладник має право зняти частину
суми Вкладу, попередньо подавши письмову заяву за 10 (десять) робочих днів. Розмір суми, на яку здійснюється часткове зняття Вкладу,
не повинен перевищувати 50% від суми Вкладу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Вкладник має право:
3.1.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Спілку. В такому випадку Спілка протягом 30
(тридцяти) днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає Вкладнику Вклад та здійснює всі необхідні
розрахунки щодо сплати належних Вкладнику процентів в порядку,визначеному п. 2.4 цього Договору.
3.1.2. Довносити частину Вкладу будь-якого розміру в межах суми, передбаченої п. 1.1. цього Договору.
3.1.3. Вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за даним Договором.
3.1.4. Надати довіреність інший особі на право отримання Вкладу та нарахованих на нього процентів, оформивши її в порядку згідно
чинного законодавства України.
3.1.5. Передавати Спілці в заставу свої майнові права за цим Договором у разі отримання кредиту у Спілці.
3.2. Вкладник зобов’язується:
3.2.1. Здійснити Вклад в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та побатькові, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням
відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3. Спілка зобов’язується:
3.3.1. Прийняти від Вкладника Вклад на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.3.2. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути
на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
3.3.3. Надавати на вимогу Вкладника інформацію про всі розрахунки за даним Договором.
3.4. Спілка має право:
3.4.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Вкладу та здійснення відповідних виплат (повернення
Вкладу та сплати нарахованих процентів) на користь Вкладника.
3.5. У випадку смерті Вкладника, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
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4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткової угоди в письмовій формі.
4.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше
впливають на виконання Спілкою умов цього Договору.
В такому випадку Спілка надсилає Вкладнику письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до цього Договору
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо Вкладник протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання листа не підписав
додаткову угоду, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку з 11 (одинадцятого) дня після одержання Вкладником
вищезазначеного листа, цей Договір розривається, Вкладнику повертається Вклад та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної
ставки, вказаної в п. 2.3. цього Договору за фактичний строк користування Вкладом.
4.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Вкладника в порядку, визначеному п. 3.1.1. цього Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
5.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
5.3. У випадку неповернення Спілкою Вкладу та суми процентів в строк, визначений у п.1.2. (з врахуванням інших вимог цього Договору),
Спілка сплачує пеню у розмірі 0,01 процента від неповерненої суми Вкладу за кожен день затримки виплати.
5.4 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.5. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд
суду за правилами підсудності, передбаченими чинним законодавством.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
із Сторін.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
6.4. Вкладник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Вкладник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою фінансових
послуг на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень
чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України.
6.5. Вкладник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Спілкою надана уся інформація, зазначена в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
СПІЛКА
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»

7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ВКЛАДНИК
ПІП:

Місцезнаходження (адреса):

Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Спілки
/_____________/(підпис)
М.П.
Договір отримав:
“____”_____________ 20__ р.

/___________/(підпис)

____________________/____________/

Додаток до Договору №__ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від _______ 20____ р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1.Графіком розрахунків встановлюється наступна періодичність та розміри платежів Спілки по поверненню Вкладнику Внеску та сплати
процентів за користування Внеском:
Дата
Залишок
Нарахований
До сплати
процент
Основна сума
Всього
Основна сума
Всього
Всього
2. Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору
№ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від ________ ________________ 20____ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Найменування: кредитна спілка «Агат»
Вкладник
ПІП:

/_____________/

/___________/

М.П.
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Додаток № 7 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08.2016 р.

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___
(Кредити «Ощадний», «Універсальний» )
м._________________

___ __________ 20__ р.

Кредитна Спілка «Агат», іменована надалі “Кредитодавець”, в особі ___________________, що діє на підставі ________________, з однієї
сторони, та член Кредитної Спілки «Агат», ____________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що їх
надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
“Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
“Кредит” – кредитні ресурси Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою в розмірі і порядку, встановленому в
цьому Договорі.
“Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних ресурсів, наданих Позичальнику Кредитодавцем , яка знаходиться у
розпорядженні Позичальника.
“Фіксована процентна ставка” - процентна ставка, яка є незмінною протягом усього строку кредитного Договору.
Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку.
«Штрафні санкції» — пеня, штраф, які застосовуються до Позичальника в разі невиконання договірних зобов'язань.
“Пеня” - це неустойка, яка обчислюється у процентах від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов'язання за кожний
день прострочення виконання.
Пеня обчислюється тільки у процентах і є триваючою неустойкою, тобто грошовою сумою, яка нараховується за кожен день
прострочення платежу.
“Штраф” – це неустойка у вигляді грошового стягнення, яка одноразово виплачується порушником зобов'язання. Штраф
обчислюється тільки у процентах і тільки від суми порушеного зобов'язання, тобто в даному випадку штраф нараховується тільки в разі
дострокового розірвання договору за ініціативою Кредитодавця або закінчення договору при умові порушення договірних зобов'язань.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі _______________грн._____ коп. (_______________гривень
_____ коп.), на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник
зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти, а при невиконанні договірних зобов'язань — пеню та штраф, за користування
кредитом на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Сума кредиту використовується на цілі: _________________________.
1.3. Сукупна вартість кредиту складає ____% (у процентному виразі), _______ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе проценти
за користування кредитом.
1.4. УВАГА! Дана норма (п. 1.3.) діє лише за умови виконання договірних зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем.
1.5. Загальна вартість кредиту включає проценти за користування кредитом, штрафні санкції та збитки (у випадку наявності
порушень).
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Кредитодавець має право:
2.1.1. вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки цільового використання кредиту;
2.1.2. вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором;
2.1.3. вимагати від Позичальника виконання умов цього Договору шляхом листування, телефонування, особистих зустрічей, оглядом
майна, яке є в заставі, взяття заставного майна на відповідальне зберігання в кредитну спілку та іншими не забороненими чинним
законодавством способами;
2.1.4. Достроково розірвати Договір та стягнути повністю кредит, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, пеню,
нараховану згідно п. 4.6. цього Договору та штраф, нарахований згідно п. 2.1.8. даного Договору, а також звернути стягнення на майно
Позичальника, у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання кредиту за нецільовим призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше одного місяця;
в) перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 10 процентів;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 процентів від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником обов'язків, встановлених цим Договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі
втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитодавець не несе відповідальності;
д) у разі подачі Позичальником відомостей, що вплинули на видачу кредиту, які не відповідають дійсності.
2.1.5. Достроково стягнути неповернену суму кредиту, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, пеню, нараховану
згідно п. 4.7. цього Договору, а також звернути стягнення на майно Позичальника, у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання кредиту не за цільовим призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше одного місяця;
в) перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 10 процентів;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 процентів від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником обов'язків, встановлених цим Договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі
втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитодавець не несе відповідальності.
д) у разі подачі Позичальником відомостей, що вплинули на видачу кредиту, які не відповідають дійсності.
2.1.6 реалізувати заставне майно, взяте на відповідальне зберігання не менше заставної вартості, яка вказана в договорі застави (п.
5. даного Договору). При умові несплати Позичальником основної суми кредиту, процентів більше 30 (тридцяти) днів згідно графіку
розрахунків (п. 2.4.3 даного Договору).
2.1.7 у разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Кредитодавця згідно п.п. «б», «в», «г» п. 2.1.4. цього Договору,
Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 50 % (п’ятдесят процентів) від залишку основної суми боргу.
2.1.8 у випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього
Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2. Кредитодавець зобов’язаний:
2.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному
обсязі);
2.2.2. у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором за 10 днів до
початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових
фінансових та/або інших ускладнень, розглянути його впродовж 3 днів та впродовж 3 днів дати чітку і однозначну відповідь;
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2.2.3. письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, інших реквізитів Кредитодавця, визначених розділом 10
цього Договору, а також інші обставини, спроможні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний
термін з моменту виникнення таких змін.
2.3. Позичальник має право:
2.3.1. достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з фактичного залишку
і строку користування кредитом, включаючи день погашення;
2.3.2. звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати
процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин, при цьому письмове
звернення Позичальника не створює для Кредитодавця будь-яких зобов’язань;
2.3.3. протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту укладення цього Договору відкликати свою згоду на укладення цього Договору
без пояснення причин в порядку та у випадках, передбачених частинами 6, 7 статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів”;
2.3.4. вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України.
2.4. Позичальник зобов’язаний:
2.4.1. використовувати кредит на вказані в п. 1.2. цього Договору цілі;
2.4.2. надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту;
2.4.3. вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до графіка
розрахунків;
2.4.4. письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші
обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення;
2.4.5. укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором;
2.4.6. у випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з
фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення;
2.4.7. оплатити відповідним особам страхові внески по страхуванню, державне мито та/або послуги нотаріуса.
3. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
3.1. Строк дії цього Договору: ________ місяців з „___”________ 20_ року по „___”________ 20_ року.
3.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в строк не пізніше 3 робочих днів від дати підписання цього Договору.
3.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п.
3.1. цього Договору.
3.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування
суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або на додатковий пайовий внесок у кредитній спілці. Ненадання
Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту
готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником
зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 2.4.5 цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення
зобов’язання, передбаченого п. 3.2. цього Договору.
3.5. Датою отримання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця.
3.5.1. При безготівкових розрахунках датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.
3.5.2. У випадку перерахування суми кредиту на додатковий пайовий внесок у кредитній спілці (згідно заяви Позичальника) датою
отримання кредиту вважається дата переведення відповідної суми на додатковий пайовий внесок Позичальника у кредитній спілці.
3.5.3. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем
прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках - дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
3.5.4. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів у випадку погашення заборгованості за рахунок
додаткового пайового внеску Позичальника у кредитній спілці (згідно заяви Позичальника) вважається дата зняття коштів з додаткового
пайового внеску Позичальника.
4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
4.1. За користування кредитом Кредитодавець щомісячно станом на останній день місяця нараховує плату (проценти) в розмірі ____ %
річних від загальної суми залишку заборгованості Позичальника по кредиту. Процентна ставка по кредиту являється фіксованою. Залишок
заборгованості по кредиту у будь-який момент не може перевищувати суми, вказаної в п.1.1. цього Договору.
4.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та
неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
4.3. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка розрахунків, що
є невід’ємною частиною цього Договору.
4.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення
платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається
порушенням графіка розрахунків.
4.5. Погашення заборгованості по кредиту Позичальника перед Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку: в першу чергу
сплачуються всі нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах - погашається сума кредиту. Якщо Позичальник
несвоєчасно здійснив платіж і йому була нарахована пеня, то в цьому випадку погашення заборгованості Позичальника перед
Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку: в першу чергу сплачується пеня, потім всі нараховані проценти, а за відсутністю
заборгованості по процентах та пені - погашається сума кредиту.
4.6. Плата пізніше дня, визначеного Графіком, нараховується Кредитодавцем по день фактичної сплати включно. При цьому за строк з дня
сплати, визначеної Графіком до дня фактичної сплати, проценти нараховуються за ставкою, визначеною в п. 4.1. даного Договору з
нарахуванням за цей період пені в розмірі 0,05% (нуль цілих п’ять сотих процента) на залишок основної суми боргу за кожен день
прострочення платежу.
4.7. При простроченні кінцевої дати сплати кредиту та процентів, визначеної Графіком, Позичальник сплачує штраф в розмірі 100% (сто
процентів) на залишок основної суми боргу.
4.8. Прострочення кінцевої дати сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно графіка розрахунків) не зупиняє
нарахування процентів та пені, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
4.9. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у
відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього
Договору, або шляхом списання (згідно заяви Позичальника) з внесків Позичальника.
4.10. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
5.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується
___________________ (заставою, порукою, іншими видами забезпечення не забороненими законодавством) та всім належним
Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
5.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким
оформленням, покладаються на Позичальника.
5.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому
(Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
6.2. Позичальник ознайомлений зі статтями 190, 192, 209 кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 234-ІІІ.
6.3. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
6.4. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього Договору, винна Сторона відшкодовує
іншій Стороні завдані цим збитки.
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6.5. Наявність судового рішення про задоволення вимог Кредитодавця, яке не виконано Позичальником, не припиняє правовідносин
сторін кредитного договору, не звільняє останнього від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє
Кредитодавця права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України та п. 6.6. цього Договору.
6.6. У випадку прострочення виконання грошового зобов’язання Позичальник на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити суму боргу
з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 45 (сорок п’ять) процентів річних від простроченої суми.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають позасудовому врегулюванню згідно чинного законодавства.
7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом позасудового врегулювання, то такий спір підлягає передачі на
розгляд суду згідно з чинним законодавством України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів. Всі зміни, доповнення та
додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.
8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір в будь-який момент, лише за умови відсутності заборгованості
Позичальника перед Кредитодавцем щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. В цьому випадку штрафні
санкції до Позичальника не застосовуються.
9. IНШI УМОВИ
9.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову
юридичну силу.
9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
9.4. Позичальник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Позичальник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою
фінансових послуг з урахуванням ч. 3 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» на строк, що є необхідним та достатнім для
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень чинного законодавства України, якщо інший строк не
передбачено чинним законодавством України.
9.5. Позичальник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Кредитодавцем надана уся інформація, зазначена в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
Позичальник
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПІП:
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
Місцезнаходження (адреса):

Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Кредитодавця
/_____________/(підпис)
М.П.
Договір отримав:
“____”_____________ 20__ р.

/___________/(підпис)

____________________/____________/

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
Цим графіком розрахунків встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом:
Нарахований
Дата
Залишок
До сплати
процент
Процен
Основна сума
Процент
Основна сума
т

Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною
Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Найменування: Кредитна Спілка «
»
________________ ПІБ
м.п.
(підпис)
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ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ
________________ ПІБ
(підпис)

Додаток № 8 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08.2016 р.
ПРИМІРНИЙ КРЕДИТИЙ ДОГОВІР № __
(Кредит «Кредитна лінія», «Соціальний»)
м._________________

___ __________ 20_ р.

Кредитна Спілка «Агат» , іменована надалі “Кредитодавець”, в особі ___________________, що діє на підставі _____________, з однієї
сторони, та член Кредитної Спілки «Агат» ______________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що їх надалі разом
іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
“Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
“Кредитна лінія” – фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при якому Позичальник має відновлюване право на
отримання і повернення кредитних ресурсів в рамках певного ліміту, протягом певного строку.
“Кредит” – кредитні ресурси Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в розмірі і
порядку, встановленому в цьому Договорі.
“Транш” – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому
Договорі.
“Ліміт” – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту визначена
в п. 1.1. цього Договору.
“Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних ресурсів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка
знаходиться у розпорядженні Позичальника.
“Фіксована процентна ставка” - процентна ставка, яка є незмінною протягом усього строку кредитного договору.
Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку.
“Пеня” – неустойка, яка обчислюється у процентах від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов'язання за кожний день
прострочення виконання.
Пеня обчислюється тільки у процентах і є триваючою неустойкою, тобто грошовою сумою яка нараховується за кожен день
прострочення платежу.
“Штраф” - це неустойка у вигляді грошового стягнення, яка одноразово виплачується порушником зобов'язання. Штраф
обчислюється тільки у процентах і тільки від суми порушеного зобов'язання, тобто в даному випадку штраф нараховується тільки в разі
дострокового розірвання договору за ініціативою Кредитодавця або закінчення договору при умові порушення договірних зобов'язань.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець надає Позичальнику кредит у формі кредитної лінії з лімітом в сумі _______________грн._____ коп.
(_______________гривень _____ коп.), в межах якого Позичальник може отримувати будь-які суми кредиту, та зобов'язується повертати їх
на умовах, що передбачені цим Договором.
1.2. Кредит надається Кредитодавцем на цілі: _______________________________.
1.3. Сукупна вартість кредиту складає__% (у процентному виразі), _______ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе проценти за
користування кредитом.
1.4. УВАГА! Дана норма (п. 1.3.) діє лише за умови виконання договірних зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем.
1.5. Загальна вартість кредиту включає проценти за користування кредитом, штрафні санкції та збитки (у випадку наявності порушень).
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Строк дії цього Договору: ________ місяців з „___”________ 20_ року по „___”________ 20_ року.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом не пізніше 3 (трьох)
робочих днів від дати підписання цього Договору.
Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою
заявою останнього протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту надходження такої заяви (з урахуванням дотримання вимог п. 3.1.,
5.1.4 цього Договору).
2.3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю фактично отримані суми кредиту та сплатити проценти за користування
кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.
2.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування
суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або на додатковий пайовий внесок у кредитній спілці. Ненадання
Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту
готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником
зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.6. цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення
зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.5. Датою отримання кредиту вважається дата видачі усієї суми кредиту або суми першого траншу за кредитом через касу Кредитодавця.
2.5.1. При безготівкових розрахунках датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.
2.5.2. У випадку перерахування суми кредиту на додатковий пайовий внесок у кредитній спілці (згідно заяви Позичальника) датою
отримання кредиту вважається дата переведення відповідної суми на додатковий пайовий внесок Позичальника у кредитній спілці.
2.5.3. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем
прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках - дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
2.5.4. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів у випадку погашення заборгованості за рахунок
додаткового пайового внеску Позичальника у кредитній спілці (згідно заяви Позичальника) вважається дата зняття коштів з додаткового
пайового внеску Позичальника.
2.6. Даний Договір діє до повного розрахунку між Сторонами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ
3.1. За користування кредитом Кредитодавець щомісячно станом на останній день місяця нараховує плату (проценти) в розмірі ____ %
річних від загальної суми залишку заборгованості Позичальника по кредиту в рамках кредитної лінії. Процентна ставка за кредитом
являється фіксованою. Залишок заборгованості по кредиту у будь-який момент не може перевищувати суми вказаної в п.1.1. цього
Договору в якості ліміту.
3.2. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом починаючи з наступного дня за датою його
отримання та включаючи дату повернення.
3.3. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та
неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.4. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка розрахунків, що
є невід’ємною частиною цього Договору. У випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити відповідні зміни у графік
розрахунків шляхом підписання додатку №1 (графік розрахунків) до кредитного договору в день надання кожного наступного траншу.
3.5. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення
платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається
порушенням графіка розрахунків.
3.6. Погашення заборгованості Позичальника перед Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку: в першу чергу сплачуються всі
нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах - погашається сума кредиту. Якщо Позичальник несвоєчасно здійснив
платіж і йому була нарахована пеня, то в цьому випадку погашення заборгованості Позичальника перед Кредитодавцем здійснюється в
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наступному порядку: в першу чергу сплачується пеня, потім всі нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах та пені
- погашається сума кредиту.
3.7. Плата пізніше дня, визначеного Графіком, нараховується Кредитодавцем по день фактичної сплати включно. При цьому за строк з дня
сплати, визначеної Графіком до дня фактичної сплати, проценти нараховуються за ставкою, визначеною в п. 3.1. даного Договору з
нарахуванням за цей період пені в розмірі 0,05% (нуль цілих п’ять сотих процента) на залишок основної суми боргу за кожен день
прострочення платежу.
3.8. При простроченні кінцевої дати сплати кредиту та процентів, визначеної Графіком, Позичальник сплачує штраф в розмірі 100% (сто
процентів) на залишок основної суми боргу.
3.9. Прострочення кінцевої дати сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно графіка розрахунків) не зупиняє
нарахування процентів та пені, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
3.10. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням
у відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього
Договору, або шляхом списання (згідно заяви Позичальника) з внесків Позичальника.
3.11. Всі розрахунки між Сторонами за цим Договором ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується:
______________(заставою, порукою, іншими видами забезпечення не забороненими законодавством – необхідне обрати) та всім належним
Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким
оформленням, покладаються на Позичальника.
4.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, належить йому
(Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.
5. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Позичальник, крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.1.1. Використовувати кредит на вказані в п. 1.2. цього Договору цілі.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до графіка
розрахунків.
5.1.4. Звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п.
1.1. цього Договору, за умови відсутності заборгованості по сплаті кредиту і процентів згідно графіку розрахунків.
5.1.5. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, паспортних даних, сімейного
стану, прізвища, ім’я та по батькові, та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, з наданням
відповідних документів в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
5.1.6. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Вимагати надання Кредитодавцем відповідних траншів в межах ліміту, визначеного п.1.1. цього Договору, в разі дотримання
Позичальником власного обов’язку, передбаченого п. 5.1.4. цього Договору та за умови відсутності заборгованості по сплаті процентів
згідно графіку розрахунків.
5.2.2. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з фактичного
залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.3. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати
процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин, при цьому письмове
звернення Позичальника не створює для Кредитодавця будь-яких зобов’язань.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміну місцезнаходження, інших реквізитів Кредитодавця, визначених розділом 10 цього
Договору, а також інші обставини спроможні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з
моменту виникнення таких змін.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язань Позичальником перед Кредитодавцем за
цим Договором.
5.4.2. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.3. Достроково розірвати Договір та стягнути повністю кредит, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, пеню,
нараховану згідно п. 3.7. цього Договору та штраф, нарахований згідно п. 5.5. даного Договору, а також звернути стягнення на майно
Позичальника, у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання кредиту не за цільовим призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше одного місяця;
в) перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 10 процентів;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 процентів від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником обов'язків, встановлених цим Договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі
втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитодавець не несе відповідальності.
д) у разі подачі Позичальником відомостей, що вплинули на видачу кредиту, які не відповідають дійсності.
5.4.4. Достроково стягнути неповернену суму кредиту, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, пеню, нараховану
згідно п. 3.7. цього Договору, а також звернути стягнення на майно Позичальника, у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання кредиту не за цільовим призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше одного місяця;
в) перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 10 процентів;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 процентів від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником обов'язків, встановлених цим Договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі
втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитодавець не несе відповідальності.
д) у разі подачі Позичальником відомостей, що вплинули на видачу кредиту, які не відповідають дійсності.
5.5. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Кредитодавця згідно підпунктів «б», «в», «г» п. 5.4.3. цього Договору,
Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 50% (п’ятдесят процентів) від залишку основної суми боргу.
5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору
переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
6.2. Позичальник ознайомлений зі статтями 190, 192, 209 кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 234-ІІІ.
6.3. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
6.4. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього Договору, винна Сторона відшкодовує
іншій Стороні завдані цим збитки.
6.5. Наявність судового рішення про задоволення вимог Кредитодавця, яке не виконано Позичальником, не припиняє правовідносин
сторін кредитного договору, не звільняє останнього від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє
Кредитодавця права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України та п. 6.6. цього Договору.
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6.6. У випадку прострочення виконання грошового зобов’язання Позичальник на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити суму боргу
з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 45 (сорок п’ять) процентів річних від простроченої суми.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають позасудовому врегулюванню згідно чинного законодавства.
7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом позасудового врегулювання, то такий спір підлягає передачі на
розгляд суду згідно з чинним законодавством України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів. Всі зміни, доповнення та
додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.
8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Кредитодавця лише за умови відсутності
заборгованості Позичальника перед Кредитодавцем, щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. Цей Договір
вважається розірваним з моменту надходження до Кредитодавця, письмової заяви Позичальника про дострокове розірвання цього
Договору. В цьому випадку штрафні санкції до Позичальника не застосовуються.
9. IНШI УМОВИ
9.1. Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову
юридичну силу.
9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
9.4. Позичальник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Позичальник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою
фінансових послуг з урахуванням ч. 3 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» на строк, що є необхідним та достатнім для
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень чинного законодавства України, якщо інший строк не
передбачено чинним законодавством України.
9.5. Позичальник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Кредитодавцем надана уся інформація, зазначена в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
Місцезнаходження (адреса):

10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІП:
Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Кредитодавця
/_____________/(підпис)

/___________/ (підпис)

М.П.
Договір отримав: “____”_____________ 20__ р.

____________________/____________/

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
Цим графіком розрахунків встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та
сплати процентів за користування кредитом:
Дата
Залишок
Нарахований процент
До сплати
Основна сума

Процент

Основна сума

Процент

Всього
Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного
договору № ___ від „___” ________ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
________________ ПІБ
м.п.
(підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ
________________ ПІБ
(підпис)
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Додаток № 9 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»
Протокол № 45 від 12.08.2016 р.
ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___
( «Комерційний»)
м._________________

___ __________ 20__ р.

Кредитна Спілка «Агат», іменована надалі “Кредитодавець”, в особі ___________________, що діє на підставі ________________, з однієї
сторони, та член Кредитної Спілки «Агат», ____________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що їх
надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
“Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
“Кредит” – кредитні ресурси Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою в розмірі і порядку, встановленому в
цьому Договорі.
“Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних ресурсів, наданих Позичальнику Кредитодавцем , яка знаходиться у
розпорядженні Позичальника.
“Фіксована процентна ставка” - процентна ставка, яка є незмінною протягом усього строку кредитного Договору.
Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку.
«Штрафні санкції» — пеня, штраф, які застосовуються до позичальника в разі невиконання договірних зобов'язань.
“Пеня” - неустойка, яка обчислюється у процентах від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов'язання за кожний день
прострочення виконання.
Пеня обчислюється тільки у процентах і є триваючою неустойкою, тобто грошовою сумою, яка нараховується за кожен день
прострочення платежу.
“Штраф” – це неустойка у вигляді грошового стягнення, яка одноразово виплачується порушником зобов'язання. Штраф
обчислюється тільки у процентах і тільки від суми порушеного зобов'язання, тобто в даному випадку штраф нараховується тільки в разі
дострокового розірвання договору за ініціативою Кредитодавця або закінчення договору при умові порушення договірних зобов'язань.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі _______________грн._____ коп. (_______________гривень
_____ коп.), на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник
зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти, а при невиконанні договірних зобов'язань — пеню та штраф, за користування
кредитом на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Сума кредиту використовується на цілі: _________________________.
1.3. Сукупна вартість кредиту складає ____% (у процентному виразі), _______ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе
проценти за користування кредитом.
1.4. УВАГА! Дана норма (п. 1.3.) діє лише за умови виконання договірних зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем.
1.5. Загальна вартість кредиту включає проценти за користування кредитом, штрафні санкції та збитки (у випадку наявності
порушень).
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Кредитодавець має право:
2.1.1. вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки цільового використання кредиту;
2.1.2. вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором;
2.1.3. вимагати від Позичальника виконання умов цього Договору шляхом листування, телефонування, особистих зустрічей, оглядом
майна, яке є в заставі, взяття заставного майна на відповідальне зберігання в кредитну спілку та іншими не забороненими чинним
законодавством способами;
2.1.4. Достроково розірвати Договір та стягнути повністю кредит, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, пеню,
нараховану згідно п. 4.6. цього Договору та штраф, нарахований згідно п. 2.1.7. даного Договору, а також звернути стягнення на майно
Позичальника, у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання кредиту за нецільовим призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше одного місяця;
в) перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 10 процентів;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 процентів від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником обов'язків, встановлених цим Договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі
втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитодавець не несе відповідальності;
д) у разі подачі Позичальником відомостей, що вплинули на видачу кредиту, які не відповідають дійсності.
2.1.5. Достроково стягнути неповернену суму кредиту, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, пеню, нараховану
згідно п. 4.6 цього Договору, а також звернути стягнення на майно Позичальника, у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання кредиту не за цільовим призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше одного місяця;
в) перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 10 процентів;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 процентів від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником обов'язків, встановлених цим Договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі
втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитодавець не несе відповідальності;
д) у разі подачі Позичальником відомостей, що вплинули на видачу кредиту, які не відповідають дійсності.
2.1.6. реалізувати заставне майно, взяте на відповідальне зберігання не менше заставної вартості, яка вказана в договорі застави (п. 5.
даного Договору). При умові несплати Позичальником основної суми кредиту, процентів більше 30 (тридцяти) днів згідно графіку
розрахунків (п. 2.4.3 даного Договору).
2.1.7. у разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Кредитодавця згідно п.п. «б», «в», «г» п. 2.1.4. цього Договору,
Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 50 % (п’ятдесят процентів) від залишку основної суми боргу.
2.1.8. у випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього
Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.1.9. Підпункти «б», «в», «г» пунктів 2.1.4. та 2.1.5. цього Договору не застосовуються до Позичальника у випадку обрання ним при
укладенні Договору режиму сплати по кредиту, відповідно до якого основна сума кредиту та проценти за його користування сплачуються в
день закінчення строку дії Договору (п. 3.1. Договору).
2.2. Кредитодавець зобов’язаний:
2.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному
обсязі);
2.2.2. у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором за 10 днів до
початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових
фінансових та/або інших ускладнень, розглянути його впродовж 3 днів та впродовж 3 днів дати чітку і однозначну відповідь;
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2.2.3. письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, інших реквізитів Кредитодавця, визначених розділом 10
цього Договору, а також інші обставини, спроможні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний
термін з моменту виникнення таких змін.
2.3. Позичальник має право:
2.3.1. достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з фактичного залишку
і строку користування кредитом, включаючи день погашення;
2.3.2. звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати
процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин, при цьому письмове
звернення Позичальника не створює для Кредитодавця будь-яких зобов’язань;
2.3.3. протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту укладення цього Договору відкликати свою згоду на укладення цього Договору
без пояснення причин в порядку та у випадках, передбачених частинами 6, 7 статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів”;
2.3.4. вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України.
2.4. Позичальник зобов’язаний:
2.4.1. використовувати кредит на вказані в п. 1.2. цього Договору цілі;
2.4.2. надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту;
2.4.3. вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до графіка
розрахунків, а у випадку обрання Позичальником при укладенні Договору режиму сплати по кредиту, відповідно до якого основна сума
кредиту та проценти за його користування сплачуються в день закінчення строку дії Договору, - здійснити погашення кредиту та процентів
за його користування у день, зазначений у п. 3.1. в якості закінчення строку дії Договору ;
2.4.4. письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші
обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення;
2.4.5. укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором;
2.4.6. у випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з
фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення;
2.4.7. оплатити відповідним особам страхові внески по страхуванню, державне мито та/або послуги нотаріуса.
3. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
3.1. Строк дії цього Договору: ________ місяців з „___”________ 20_ року по „___”________ 20_ року.
3.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в строк не пізніше 3 робочих днів від дати підписання цього Договору.
3.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п.
3.1. цього Договору.
3.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування
суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або на додатковий пайовий внесок у кредитній спілці. Ненадання
Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту
готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником
зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 2.4.5 цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення
зобов’язання, передбаченого п. 3.2. цього Договору.
3.5. Датою отримання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця.
3.5.1. При безготівкових розрахунках датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.
3.5.2. У випадку перерахування суми кредиту на додатковий пайовий внесок у кредитній спілці (згідно заяви Позичальника) датою
отримання кредиту вважається дата переведення відповідної суми на додатковий пайовий внесок Позичальника у кредитній спілці.
3.5.3. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем
прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках - дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
3.5.4. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів у випадку погашення заборгованості за рахунок
додаткового пайового внеску Позичальника у кредитній спілці (згідно заяви Позичальника) вважається дата зняття коштів з додаткового
пайового внеску Позичальника.
4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
4.1. За користування кредитом Кредитодавець щомісячно станом на останній день місяця нараховує плату (проценти) в розмірі ____ %
річних від загальної суми залишку заборгованості Позичальника по кредиту. Процентна ставка по кредиту являється фіксованою. Залишок
заборгованості по кредиту у будь-який момент не може перевищувати суми, вказаної в п.1.1. цього Договору.
4.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та
неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
4.3. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка розрахунків, що
є невід’ємною частиною цього Договору.
4.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення
платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається
порушенням графіка розрахунків.
4.5. Погашення заборгованості по кредиту Позичальника перед Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку: в першу чергу
сплачуються всі нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах - погашається сума кредиту. Якщо Позичальник
несвоєчасно здійснив платіж і йому була нарахована пеня, то в цьому випадку погашення заборгованості Позичальника перед
Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку: в першу чергу сплачується пеня, потім всі нараховані проценти, а за відсутністю
заборгованості по процентах та пені - погашається сума кредиту.
4.6. Плата пізніше дня, визначеного Графіком, нараховується Кредитодавцем по день фактичної сплати включно. При цьому за строк з дня
сплати, визначеної Графіком до дня фактичної сплати, проценти нараховуються за ставкою, визначеною в п. 4.1. даного Договору з
нарахуванням за цей період пені в розмірі 0,05% (нуль цілих п’ять сотих процента) на залишок основної суми боргу за кожен день
прострочення платежу.
4.7. При простроченні кінцевої дати сплати кредиту та процентів, визначеної Графіком, Позичальник сплачує штраф в розмірі 100% (сто
процентів) на залишок основної суми боргу.
4.8. Прострочення кінцевої дати сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно графіка розрахунків) не зупиняє
нарахування процентів та пені, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
4.9. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у
відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього
Договору, або шляхом списання (згідно заяви Позичальника) з внесків Позичальника.
4.10. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4.11. Пункт 4.6. цього Договору не застосовується у випадку обрання Позичальником при укладенні Договору режиму сплати по кредиту,
відповідно до якого основна сума кредиту та проценти за його користування сплачуються в день закінчення строку дії Договору.
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
5.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується
___________________ (заставою, порукою, іншими видами забезпечення не забороненими законодавством) та всім належним
Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
5.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким
оформленням, покладаються на Позичальника.
5.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому
(Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.7. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
6.8. Позичальник ознайомлений зі статтями 190, 192, 209 кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 234-ІІІ.
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6.9. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору.
6.10. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього Договору, винна Сторона відшкодовує
іншій Стороні завдані цим збитки.
6.11. Наявність судового рішення про задоволення вимог Кредитодавця, яке не виконано Позичальником, не припиняє правовідносин
сторін кредитного договору, не звільняє останнього від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє
Кредитодавця права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України та п. 6.6. цього Договору.
6.12. У випадку прострочення виконання грошового зобов’язання Позичальник на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити суму боргу
з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 45 (сорок п’ять) процентів річних від простроченої суми.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають позасудовому врегулюванню згідно чинного законодавства.
7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом позасудового врегулювання, то такий спір підлягає передачі на
розгляд суду згідно з чинним законодавством України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів. Всі зміни, доповнення та
додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.
8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір в будь-який момент, лише за умови відсутності заборгованості
Позичальника перед Кредитодавцем щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. В цьому випадку штрафні
санкції до Позичальника не застосовуються.
9. IНШI УМОВИ
9.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову
юридичну силу.
9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які
інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
9.4. Позичальник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних». Позичальник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» своїм підписом підтверджує надання
беззастережної згоди на обробку своїх персональних даних, зокрема їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення з метою виконання умов даного Договору та належного надання Спілкою
фінансових послуг з урахуванням ч. 3 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» на строк, що є необхідним та достатнім для
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень чинного законодавства України, якщо інший строк не
передбачено чинним законодавством України.
9.5. Позичальник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Кредитодавцем надана уся інформація, зазначена в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
10.
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»

АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
Позичальник
ПІП:

Місцезнаходження (адреса):

Паспорт серії _______№:

Код ЄДРПОУ

виданий

П/р №

від

В

Ідентифікаційний номер:

МФО

Місце проживання (адреса):

Тел:

Тел:

року

Голова Правління/представник Кредитодавця
/_____________/(підпис)
М.П.
Договір отримав:
“____”_____________ 20__ р.

/___________/(підпис)

____________________/____________/

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
Цим графіком розрахунків встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та
сплати процентів за користування кредитом:
Дата

Залишок
Основна сума

Нарахований процент
Процент

До сплати
Основна сума

Процент

Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного
договору № ___ від „___” ________ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Найменування: Кредитна Спілка «
»
________________ ПІБ
м.п.
(підпис)
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ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ
________________ ПІБ
(підпис)

Додаток №10 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»

Протокол № 45 від 12.08.2016 р.
ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______
(з кредитними спілками)
м. Чернівці
«___»______ 20_ р.
Кредитна спілка „_________”, (далі – «Кредитодавець»), в особі голови Правління/представника прізвище, ім’я, по-батькові , що діє на
підставі Статуту з однієї сторони, та Кредитна спілка „_________”, (далі – «Позичальник») в особі голови Правління/представника прізвище, ім’я,
по-батькові, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
“Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
“Кредитна лінія” – фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при якому Позичальник має відновлюване право на отримання і
повернення кредитних ресурсів в рамках певного ліміту, протягом певного строку.
“Кредит” – кредитні ресурси Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в розмірі і порядку,
встановленому в цьому Договорі.
“Транш” – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому Договорі.
“Ліміт” – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту визначена в п. 1.1. цього
Договору.
“Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних ресурсів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка знаходиться у
розпорядженні Позичальника.
“Фіксована процентна ставка” - процентна ставка, яка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір
фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку.
“Пеня” – неустойка, яка обчислюється у процентах від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов'язання за кожний день прострочення
виконання.
Пеня обчислюється тільки у процентах і є триваючою неустойкою, тобто грошовою сумою яка нараховується за кожен день прострочення платежу.
“Штраф” - це грошова сума, яка одноразово виплачується порушником зобов'язання. Штраф обчислюється тільки у процентах і тільки від суми
порушеного зобов'язання, тобто в даному випадку штраф нараховується тільки в разі дострокового розірвання договору за ініціативою
Кредитодавця або закінчення договору при умові порушення договірних зобов'язань.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець надає Позичальнику кредит у формі кредитної лінії з лімітом в сумі ____________грн._____ коп. (_________гривень _____ коп.),
в межах якого Позичальник може отримувати будь-які суми кредиту, та зобов'язується повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором.
1.2. Кредит надається Кредитодавцем на цілі: для видачі Позичальником кредитів своїм членам.
1.3. Сукупна вартість кредиту складає ____% (у процентному виразі), _______ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе проценти за
користування кредитом.
1.4. УВАГА! Дана норма (п. 1.3.) діє лише за умови виконання договірних зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем.
1.5. Загальна вартість кредиту включає проценти за користування кредитом, штрафні санкції та збитки (у випадку наявності порушень).
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Строк дії цього Договору: ________ місяців з „___”________ 20_ року по „___”________ 20_ року.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом не пізніше 3 (трьох) робочих
днів від дати підписання цього Договору.
Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою заявою
останнього протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту надходження такої заяви (з урахуванням дотримання вимог п. 3.1., 5.1.4 цього
Договору).
2.3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю фактично отримані суми кредиту та сплатити проценти за користування кредитом до
закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.
2.4. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання
Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) чи ухилення іншим способом від отримання кредиту, а також
невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.6. цього Договору, звільняє Кредитодавця від
відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.5. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідних сум з рахунку Кредитодавця. Датою повернення кредиту так само як і датою
фактичної сплати процентів, вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових
розрахунках - дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
2.6. Даний Договір діє до повного розрахунку між сторонами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавця.
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ
3.1. За користування кредитом Кредитодавець щомісячно станом на останній день місяця нараховує плату (проценти) в розмірі ____ % річних від
загальної суми залишку заборгованості Позичальника по кредиту в рамках кредитної лінії. Процентна ставка за кредитом являється фіксованою.
Залишок заборгованості по кредиту у будь-який момент не може перевищувати суми вказаної в п.1.1. цього Договору в якості ліміту.
3.2. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом починаючи з наступного дня за датою його отримання та
включаючи дату повернення.
3.3. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів
включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.4. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка розрахунків, що є
невід’ємною частиною цього Договору. У випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити відповідні зміни у графік
розрахунків шляхом підписання додатку №1 (графік розрахунків) до кредитного договору в день надання кожного наступного траншу.
3.5. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів
відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням графіка
розрахунків.
3.6. Погашення заборгованості Позичальника перед Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку: в першу чергу сплачуються всі нараховані
проценти, а за відсутності заборгованості по процентах - погашається сума кредиту. Якщо Позичальник несвоєчасно здійснив платіж і йому була
нарахована пеня, то в цьому випадку погашення заборгованості Позичальника перед Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку: в першу
чергу сплачується пеня, потім всі нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах та пені - погашається сума кредиту.
3.7. Плата пізніше дня, визначеного Графіком, але не пізніше кінцевої дати дії Договору, нараховується Кредитодавцем по день фактичної сплати
включно. При цьому за строк з дня сплати, визначеної Графіком до дня фактичної сплати, проценти нараховуються за ставкою, визначеною в п. 3.1.
даного Договору з нарахуванням за цей період пені в розмірі 10% (десять процентів) на залишок основної суми боргу.
3.8. При простроченні кінцевої дати сплати кредиту та процентів, визначеної Графіком, Позичальник сплачує штраф в розмірі 100% (сто процентів)
на залишок основної суми боргу.
3.9. Прострочення кінцевої дати сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно графіка розрахунків) не зупиняє нарахування
процентів та пені, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
3.10. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом перерахування коштів на поточний рахунок
Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору.
3.11. Всі розрахунки між Сторонами за цим Договором ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується:
_____________________________________(заставою, порукою, іншими видами забезпечення не забороненими законодавством – необхідне обрати)
та всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким
оформленням, покладаються на Позичальника.
4.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, належить йому
(Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.
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5. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Позичальник, крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.1.1. Використовувати кредит на вказані в п. 1.2. цього Договору цілі.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до графіка розрахунків.
5.1.4. Звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п. 1.1. цього
Договору, за умови відсутності заборгованості по сплаті кредиту і процентів згідно графіку розрахунків.
5.1.5. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місцезнаходження, контактних телефонів, рахунку та інших обставин, здатних вплинути на
виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних документів в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.
5.1.6. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Вимагати надання Кредитодавцем відповідних траншів в межах ліміту, визначеного п.1.1. цього Договору, в разі дотримання Позичальником
власного обов’язку, передбаченого п. 5.1.4. цього Договору та за умови відсутності заборгованості по сплаті процентів згідно графіку розрахунків.
5.2.2. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з фактичного залишку і строку
користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.3. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі
виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин, при цьому письмове звернення Позичальника не
створює для Кредитодавця будь-яких зобов’язань.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміну місцезнаходження, інших реквізитів Кредитодавця, визначених розділом 10 цього Договору, а
також інші обставини спроможні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту виникнення
таких змін.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язань Позичальником перед Кредитодавцем за цим
Договором.
5.4.2. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.3. Достроково розірвати та стягнути повністю кредит, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, пеню, нараховану згідно п.
3.7. цього Договору та штраф, нарахований згідно п. 5.5. даного Договору, а також звернути стягнення на майно Позичальника, у разі наявності хоча
б однієї із зазначених обставин:
а) використання кредиту не за цільовим призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше одного місяця;
в) перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 10 процентів;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 10 процентів від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником обов'язків, встановлених цим Договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі втрати забезпечення
виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитодавець не несе відповідальності.
д) тимчасового зупинення дії або анулювання ліцензії позичальника на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених
коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
5.5. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Кредитодавця згідно підпунктів «б», «в», «г» п. 5.4.3. цього Договору, Позичальник
сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 50% (п’ятдесят процентів) від залишку основної суми боргу.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
6.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
цього Договору.
6.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього Договору, винна Сторона відшкодовує іншій
Стороні завдані цим збитки.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають позасудовому врегулюванню згідно чинного законодавства.
7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом позасудового врегулювання, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду
згідно з чинним законодавством України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів. Всі зміни, доповнення та додатки до
цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.
8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Кредитодавця лише за умови відсутності
заборгованості Позичальника перед Кредитодавцем, щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. Цей Договір
вважається розірваним з моменту надходження до Кредитодавця, письмової заяви Позичальника про дострокове розірвання цього Договору. В
цьому випадку штрафні санкції до Позичальника не застосовуються.
9. IНШI УМОВИ
9.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України „Про інформацію”) та може
бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
9.2. Цей Договір складено в 3 (трьох) оригінальних примірниках українською мовою: два для Позичальника та один для Кредитодавця, що мають
однакову юридичну силу.
9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні
або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
9.5. Позичальник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Кредитодавцем надана уся інформація, зазначена в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
Найменування: Кредитна Спілка «___________»
Місцезнаходження (адреса):
Місцезнаходження (адреса):
Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ

П/р №

П/р №

МФО

МФО

Тел:
Голова Правління/представник Кредитодавця

Тел:
Голова Правління/представник Кредитодавця

/_____________/(підпис)

/_____________/(підпис) М.П.

М.П. Договір отримав: “____”_____________ 20__ р. _______________/____________/
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
Цим графіком розрахунків встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом:
Дата

Залишок
Основна сума

Нарахований процент
Процент

До сплати
Основна сума

Процент
Всього
Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного
договору № ___ від „___” ________ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
м.п.
(підпис)
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ПОЗИЧАЛЬНИК
Найменування: Кредитна Спілка «___»
м.п.
(підпис)

Додаток № 11 до Положення про фінансові послуги Кредитної Спілки «Агат»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради кредитної спілки «Агат»

Протокол № 45 від 12.08.2016 р.
ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___
(з кредитними спілками)
Кредитна спілка „_________”, (далі – «Кредитодавець»), в особі голови Правління/представника прізвище, ім’я, по-батькові , що діє на підставі
Статуту з однієї сторони, та Кредитна спілка „_________”, (далі – «Позичальник») в особі голови Правління/представника прізвище, ім’я, побатькові, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
“Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
“Кредит” – кредитні ресурси Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.
“Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних ресурсів, наданих Позичальнику Кредитодавцем , яка знаходиться у розпорядженні
Позичальника.
“Фіксована процентна ставка” - процентна ставка, яка є незмінною протягом усього строку кредитного Договору. Встановлений Договором розмір
фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку.
«Штрафні санкції» — пеня, штраф, які застосовуються до позичальника в разі невиконання договірних зобов'язань.
“Пеня” - неустойка, яка обчислюється у процентах від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов'язання за кожний день прострочення
виконання.
Пеня обчислюється тільки у процентах і є триваючою неустойкою, тобто грошовою сумою, яка нараховується за кожен день прострочення платежу.
“Штраф” - це грошова сума, яка одноразово виплачується порушником зобов'язання. Штраф обчислюється тільки у процентах і тільки
від суми порушеного зобов'язання, тобто в даному випадку штраф нараховується тільки в разі дострокового розірвання договору за ініціативою
Кредитодавця або закінчення договору при умові порушення договірних зобов'язань.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі _______________грн._____ коп. (_______________гривень _____ коп.), на
засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та
сплатити проценти, а при невиконанні договірних зобов'язань — пеню та штраф, за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Сума кредиту використовується на цілі: для видачі Позичальником кредитів своїм членам.
1.3. Сукупна вартість кредиту складає_% (у процентному виразі),__ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе проценти за користування кредитом.
1.4. УВАГА! Дана норма (п. 1.3.) діє лише за умови виконання договірних зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем.
1.5. Загальна вартість кредиту включає проценти за користування кредитом, штрафні санкції та збитки (у випадку наявності порушень).
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Кредитодавець має право:
2.1.1. вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки цільового використання кредиту;
2.1.2. вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим
Договором;
2.1.3. вимагати від Позичальника виконання умов цього Договору шляхом листування, телефонування, особистих зуcтрічей, оглядом майна, яке є в
заставі, взяття заставного майна на відповідальне зберігання в кредитну спілку та іншими не забороненими чинним законодавством способами;
2.1.4. Достроково розірвати Договір та стягнути повністю кредит, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, пеню, нараховану
згідно п. 4.7. цього Договору та штраф, нарахований згідно п. 2.1.7. даного Договору, а також звернути стягнення на майно Позичальника, у разі
наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання кредиту за нецільовим призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше одного місяця;
в) перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 10 процентів;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 10 процентів від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником обов'язків, встановлених цим Договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі втрати забезпечення
виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитодавець не несе відповідальності;
д) тимчасового зупинення дії або анулювання ліцензії позичальника на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених
коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
2.1.5. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Кредитодавця згідно підпунктів «б», «в», «г» п. 2.1.4. цього Договору, Позичальник
сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 50% (п’ятдесят процентів) від залишку основної суми боргу.
2.2. Кредитодавець зобов’язаний:
2.2.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);
2.2.2. у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором за 10 днів до початку строку
або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших
ускладнень, розглянути його впродовж 3 днів та впродовж 3 днів дати чітку і однозначну відповідь;
2.2.3. письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, інших реквізитів Кредитодавця, визначених розділом 10 цього Договору, а
також інші обставини, спроможні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний термін з моменту таких змін.
2.3. Позичальник має право:
2.3.1. достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з фактичного залишку і строку
користування кредитом, включаючи день погашення;
2.3.2. звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі
виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин, при цьому письмове звернення Позичальника не
створює для Кредитодавця будь-яких зобов’язань;
2.3.3. вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України.
2.4. Позичальник зобов’язаний:
2.4.1. використовувати кредит на вказані в п. 1.2. цього Договору цілі;
2.4.2. надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту;
2.4.3. вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до графіка розрахунків;
2.4.4. письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місцезнаходження, інших реквізитів та інші обставини, що здатні вплинути на виконання
зобов’язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення;
2.4.5. укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором;
2.4.6. у випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з
фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення;
2.4.7. оплатити відповідним особам страхові внески по страхуванню, державне мито та/або послуги нотаріуса.
3. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
3.1. Строк дії цього Договору: ________ місяців з „___”________ 20_ року по „___”________ 20_ року.
3.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в строк не пізніше 3 робочих днів від дати підписання цього Договору.
3.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 3.1. цього
Договору.
3.4. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання
Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) чи ухилення іншим способом від отримання кредиту, а також
невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 2.4.5 цього Договору, звільняє Кредитодавця від
відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 3.2. цього Договору.
3.5. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту так само
як і датою сплати процентів вважається дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
4.1. За користування кредитом Кредитодавець щомісячно станом на останній день місяця нараховує плату (проценти) в розмірі ____ % річних від
загальної суми залишку заборгованості Позичальника по кредиту. Процентна ставка по кредиту являється фіксованою. Залишок заборгованості по
кредиту у будь-який момент не може перевищувати суми, вказаної в п.1.1. цього Договору.
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4.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів
включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
4.3. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка розрахунків, що є
невід’ємною частиною цього Договору.
4.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів
відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням графіка
розрахунків.
4.5. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку: першочергово проценти, а в наступну чергу – сума
кредиту.
4.6. Погашення заборгованості по кредиту Позичальника перед Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку: в першу чергу сплачуються всі
нараховані проценти, а за відсутності заборгованості по процентах - погашається сума кредиту. Якщо Позичальник несвоєчасно здійснив платіж і
йому була нарахована пеня, то в цьому випадку погашення заборгованості Позичальника перед Кредитодавцем здійснюється в наступному порядку:
в першу чергу сплачується пеня, потім всі нараховані проценти, а за відсутністю заборгованості по процентах та пені - погашається сума кредиту.
4.7. Плата пізніше дня, визначеного Графіком, але не пізніше кінцевої дати дії Договору, нараховується Кредитодавцем по день фактичної сплати
включно. При цьому за строк з дня сплати, визначеної Графіком до дня фактичної сплати, проценти нараховуються за ставкою, визначеною в п. 4.1.
даного Договору з нарахуванням за цей період пені в розмірі 10% (десять процентів) на залишок основної суми боргу.
4.8. При простроченні кінцевої дати сплати кредиту та процентів, визначеної Графіком, Позичальник сплачує штраф в розмірі 100% (сто процентів)
на залишок основної суми боргу.
4.9. Прострочення кінцевої дати сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно графіка розрахунків) не зупиняє нарахування
процентів та пені, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
4.10. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом перерахування коштів на поточний рахунок
Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору.
4.11. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
5.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується
___________________ (заставою, порукою, іншими видами забезпечення не забороненими законодавством) та всім належним Позичальнику на
праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
5.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким
оформленням, покладаються на Позичальника.
5.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому
(Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1.Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
6.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
цього Договору.
6.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього Договору, винна Сторона відшкодовує іншій
Стороні завдані цим збитки.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають позасудовому врегулюванню згідно чинного законодавства.
7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом позасудового врегулювання, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду
згідно з чинним законодавством України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів. Всі зміни, доповнення та додатки до
цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.
8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір в будь який момент, лише за умови відсутності заборгованості Позичальника перед
Кредитодавцем щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. В цьому випадку штрафні санкції до Позичальника не
застосовуються.
9. IНШI УМОВИ
9.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України „Про інформацію”) та може
бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
9.2. Цей Договір складено в 3 (трьох) оригінальних примірниках українською мовою: два для Позичальника та один для Кредитодавця, що мають
однакову юридичну силу.
9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні
або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
9.5. Позичальник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Кредитодавцем надана уся інформація, зазначена в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Найменування: Кредитна Спілка «Агат»
Найменування: Кредитна Спілка «___________»
Місцезнаходження (адреса):
Місцезнаходження (адреса):
Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ

П/р №

П/р №

МФО

МФО

Тел:

Тел:

Голова Правління/представник Кредитодавця

Голова Правління/представник Кредитодавця

/_____________/(підпис)

/_____________/(підпис)

М.П.

Договір отримав: “____”_____________ 20__ р.

____________________/____________/

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
Цим графіком розрахунків встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та
сплати процентів за користування кредитом:
Дата
Залишок
Нарахований процент
До сплати
Основна сума

Процент

Основна сума

Процент

Всього
Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного
договору № ___ від „___” ________ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Найменування: Кредитна Спілка «Агат»

Найменування: Кредитна Спілка «___»
м.п.
(підпис)
м.п.

34

(підпис)

Підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Депозит «Лінія»
Депозит «Короткостроковий»
Депозит «Житло в кредит»
Депозит «Квартальний»
Депозит «Поточний»
Депозит «Вигідний»
Депозит «Весняний»

Критерії розмежування підвидів Внесків
Спосіб виплати процентів

Строк дії

Підвиди Внесків

Додаток 12.

Короткостроковий

Середньостроковий

Довгостроковий

щомісячно

щокварталу

в кінці
дії
договору

+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
-

+
-

Умовні позначки: «+» - передбачає наявність такого критерію в зазначеному підвиді;

Можливість довнесення
частини суми Вкладу
протягом дії договору

Можливість зняття
частини суми
Вкладу протягом
дії договору

+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

«-» - не передбачає наявності такого критерію в зазначеному підвиді

Опис до Додатку 12 (Підвиди Вкладів).
Депозит «Лінія»:
Строк укладення договору – середньостроковий, довгостроковий.
Спосіб виплати процентів – щомісячно.
З правом довнесення частини суми Вкладу протягом дії договору і
без права зняття частини суми Вкладу протягом дії договору.
Мінімальна сума Вкладу – 200,00 (двісті) грн.

Депозит «Короткостроковий»:
Строк укладення договору – короткостроковий.
Спосіб виплати процентів – в кінці дії договору.
Без права довнесення частини суми Вкладу протягом дії
договору і без права зняття частини суми Вкладу протягом дії
договору.
Мінімальна сума Вкладу – 500,00 (п’ятсот) грн.

Депозит «Житло в кредит»:
Строк укладення договору – довгостроковий.
Спосіб виплати процентів – щокварталу.
З правом довнесення частини суми Вкладу протягом дії
договору і без права зняття частини суми Вкладу протягом
дії договору.
Мінімальна сума Вкладу – 50,00 (п’ятдесят) грн.

Депозит «Квартальний»:
Строк укладення договору – середньостроковий, довгостроковий.
Спосіб виплати процентів – щокварталу.
З правом довнесення частини суми Вкладу протягом дії договору і
з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії договору.
Мінімальна сума Вкладу – 5000,00 (п’ять тисяч)грн.

Депозит «Поточний»:
Строк укладення договору –середньостроковий,
довгостроковий.
Спосіб виплати процентів – щомісячно.
З правом довнесення частини суми Вкладу протягом дії
договору і з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії
договору.
Мінімальна сума Вкладу – 200,00 (двісті) грн.

Депозит «Вигідний»:
Строк укладення договору – середньостроковий,
довгостроковий.
Спосіб виплати процентів – щомісячно.
З правом довнесення частини суми Вкладу протягом дії
договору і з правом зняття частини суми Вкладу протягом
дії договору.
Мінімальна сума Вкладу – 10000,00 (десять тисяч) грн.

Депозит «Весняний»:
Строк укладення договору – довгостроковий.
Спосіб виплати процентів – щомісячно.
З правом довнесення частини суми Вкладу протягом дії договору і
без права зняття частини суми Вкладу протягом дії договору.
Мінімальна сума Вкладу – 1000,00 (одна тисяча) грн.

Підвиди кредитів членам кредитної спілки
Порядок
видачі

Інші потреби

кредит видається
однією сумою

кредитна лінія

застава

порука

−

х

х

х

х

−

−

х

−

х

х

−

х

х

х

Кредит «Універсальний»
Кредит «Кредитна
лінія»
Кредит "Соціальний"
Кредит "Комерційний"

х

−

х

х

х

х

−

−

х

−

х

х

−

х

х

х

−

х

х

−

х

х

х

х

−

х

−

−

−

−

х

х

х

х

−
−

х
х

х
х

−
х

−
−

−
−

−
−

−
−

х
−

х
−

−
х

−
х

−
х

−
х

х
−

х
х

х
х

х
х

інші види
забезпечення не
заборонені
законодавством

Житлові

−

х

кредит з періодичною
сплатою % та основної
суми кредиту незмінними
сумами платежу протягом
всього терміну дії
договору

Особисті селянські

−

кредит зі сплатою % та
основної суми кредиту в
кінці строку дії договору

Фермерські

х
−

кредит з періодичною
сплатою % та
періодичною сплатою
основної суми кредиту

Споживчі

Кредит «Ощадний»

Підвиди умов надання
кредитів членам
кредитної спілки

кредит з періодичною
сплатою% та сплатою
основної суми кредиту в
кінці строку дії договору

Комерційні

Види забезпечення

Довгостроковий

Режим сплати

Середньостроковий

Цільове призначення

Короткостроковий

Строковість

Додаток 13

Умовні позначки: «х» - передбачає наявність такого критерію в зазначеному підвиді;
«-» - не передбачає наявності такого критерію в зазначеному підвиді
ОПИС ДО ДОДАТКУ 13

Кредит «Ощадний»
Строк користування кредитом - короткостроковий (до 3
місяців)
Цільове призначення – споживчі, фермерські, особисті
селянські, житлові.
Режим сплати – кредит з періодичною сплатою
процентів і періодичною сплатою основної суми
кредиту; кредит з періодичною сплатою % та основної
суми кредиту незмінними сумами платежу протягом
всього терміну дії договору
Порядок видачі – кредит видається однією сумою
Вид забезпечення – застава та/або порука та інші види
забезпечення не заборонені законодавством
Кредит «Соціальний»
Строк користування кредитом - середньостроковий (від
3 до 12 місяців), довгостроковий (понад 12 місяців)
Цільове призначення – інші потреби.
Режим сплати – Кредит з періодичною сплатою% та
сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії
договору.
Порядок видачі – кредитна лінія.
Вид забезпечення – застава та/або порука та інші види
забезпечення не заборонені законодавством.

Кредит «Універсальний»
Строк користування кредитом - середньостроковий (від 3
до 12 місяців), довгостроковий (понад 12 місяців)
Цільове призначення – споживчі, фермерські, особисті
селянські, житлові.
Режим сплати – кредит з періодичною сплатою процентів
і періодичною сплатою основної суми кредиту; кредит з
періодичною сплатою % та основної суми кредиту
незмінними сумами платежу протягом всього терміну дії
договору
Порядок видачі – кредит видається однією сумою
Вид забезпечення – застава та/або порука та інші види
забезпечення не заборонені законодавством
Кредит «Комерційний»
Строк користування кредитом - середньостроковий (від 3
до 12 місяців), довгостроковий (понад 12 місяців)
Цільове призначення – комерційні.
Режим сплати – кредит з періодичною сплатою процентів
і періодичною сплатою основної суми кредиту; кредит з
періодичною сплатою % та основної суми кредиту
незмінними сумами платежу протягом всього терміну дії
договору, кредит зі сплатою % та основної суми кредиту
в кінці строку дії договору
Порядок видачі – кредит видається однією сумою
Вид забезпечення – застава та/або порука та інші види
забезпечення не заборонені законодавством

Кредит «Кредитна лінія»
Строк користування кредитом - середньостроковий (від 3
до 12 місяців), довгостроковий (понад 12 місяців)
Цільове призначення – споживчі, фермерські, особисті
селянські, житлові.
Режим сплати – Кредит з періодичною сплатою % та
сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії договору.
Порядок видачі – кредитна лінія.
Вид забезпечення – застава та/або порука та інші види
забезпечення не заборонені законодавством.

Додаток 14
Підвиди кредитів кредитним спілкам
Строковість

Цільове призначення

Режим сплати

Порядок видачі

Види забезпечення

короткостроковий

середньостроковий

довгостроковий

кредити, наданні для
видачі кредитів членам
кредитної спілки
Позичальника

кредит з
періодичною
сплатою
процентів і
сплатою
основної
суми
кредиту в
кінці строку
дії
кредитного
договору

Кредитна лінія

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

Кредит

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

Підвиди умов надання кредитів
членам кредитної спілки

кредит з
періодичною
сплатою
процентів і
періодичною
сплатою
основної
суми кредиту

кредит
видається
однією
сумою

кредитна
лінія

застава

порука

Інші види
забезпечення
не заборонені
законодавством

Умовні позначки:
«+» - передбачає наявність такого критерію в зазначеному підвиді;
«-» - не передбачає наявності такого критерію в зазначеному підвиді
Опис до Додатку 14
(Підвиди кредитів кредитним спілкам)
Кредит «Кредитна лінія»
Строк користування кредитом - короткостроковий, середньостроковий,
довгостроковий
Цільове призначення – кредити, надані для видачі кредитів членам кредитної спілки
Позичальника.
Режим сплати – кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми
кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
Порядок видачі – кредитна лінія
Вид забезпечення – застава та/або порука, інші види забезпечення, не заборонені
законодавством

Кредит
Строк користування кредитом - короткостроковий,
середньостроковий, довгостроковий
Цільове призначення – кредити, надані для видачі кредитів
членам кредитної спілки Позичальника.
Режим сплати – кредит з періодичною сплатою процентів і
періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту.
Порядок видачі – кредит видається однією сумою
Вид забезпечення – застава та/або порука, інші види
забезпечення, не заборонені законодавством

