
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Cпостережної  Ради 

кредитної спілки „Кредит-СоюЗ” 

Протокол № 18  від  04.02.2022 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» 

(редакція від 04.02.2022) 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (кредитна спілка «Кредит-

СоюЗ» далі по тексту – Спілка) є внутрішніми правилами про надання фінансових послуг Спілкою. 

Відповідно до законодавства України, Статуту, Спілка надає наступні види фінансових послуг: 

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

1.2.При наданні фінансових послуг Спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо 

фінансового моніторингу з виявлення 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. 

1.3.Спілка надає фінансові послуги визначені у пп. 1.1. цього Положення, у відповідності до вимог 

чинного законодавства України. 

1.4.Спілка здійснює надання фінансових послуг, визначених у пп. 1.1.  цього Положення, на підставі 

відповідних договорів. 

Зміст договору про надання Спілкою фінансових послуг повинен відповідати предмету цього договору. 

1.5. Договори про надання фінансових послуг підлягають зберіганню не менше ніж п’ять років після 

закінчення строку дії договору, якщо інше не встановлено законодавством України. 

2. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, в тому числі 

через відокремлені підрозділи. 

2.1. Загальні питання здійснення діяльності по залученню фінансових активів із зобов’язанням 

щодо наступного їх повернення.  

2.1.1. Спілка залучає наступні види внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки: 

 внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на вимогу; 

 строкові внески (вклади) члена кредитної спілки. 

2.1.2. Строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – строковий внесок 

(вклад) - грошові кошти, внесені до Спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під 

процент із зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку. 

2.1.3. Внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу (далі - Внесок (вклад) на 

вимогу) - грошові кошти, внесені до Спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під 

процент із зобов'язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу 

протягом дії договору. 

2.1.4. Строковий Внесок (вклад) та Внесок (вклад) на вимогу (далі разом у тексті – внески (вклади), а 

також нарахована на такий внесок (вклад) плата (проценти) є власністю члена Спілки та належить до її 

зобов'язань.  

2.1.5. Внески (вклади), а також нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти) обліковуються 

окремо. 

2.1.6. Спілка веде облік укладених договорів про залучення внесків (вкладів) членів Спілки з 

дотриманням вимог встановлених правилами здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, 

затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 30 

грудня 2011 року N 821 (далі - Правила здійснення депозитних операцій), з урахуванням внесених змін. 

2.1.7. Спілка залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти 

інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено 

рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може 

перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу Спілки на момент залучення. 

Залучення кредитів банків, кредитів об’єднаної кредитної спілки, кредитів інших фінансових установ, – 

здійснюється у відповідності до чинного законодавства та умов надання кредитів, встановлених 

відповідними банками, об’єднаною кредитною спілкою, фінансовими установами.  

Спілка також може залучати кошти від установ та організацій на підставі договорів про залучення 

коштів відповідно до підпунктів 2.5. – 2.5.2 цього положення. 

2.1.8. Члени Спілки та вкладники за договорами про залучення коштів мають право одержати належні їм 

кошти, внески (вклади), а також нараховану на такі кошти, внески (вклади) плату (проценти) в порядку та 

строки, які визначені укладеними з ними договорами. 
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2.2. Умови залучення внесків (вкладів) членів Спілки. 

2.2.1. Спілка може залучати внески (вклади)  із застосуванням наступних умов:  

За строками внесення внесків (вкладів) згідно таких видів1 : 
1) внески (вклади) за строком внесення від 1 дня  до 2  місяців  (включно); 

2) внески (вклади) за строком внесення більше 2 місяців  до 5 місяців (включно); 

3) внески (вклади) за строком внесення більше 5  місяців  до 8 місяців (включно); 

4) внески (вклади) за строком внесення більше 8 місяців до 11 місяців (включно); 

5) внески (вклади) за строком внесення більше 11місяців до 17 місяців(включно); 

6) внески (вклади) за строком внесення більше 17місяців до 23 місяців (включно);  

7) внески (вклади) за строком внесення більше 23місяців до 36 місяців(включно). 

8) внески (вклади) за строком внесення більше 36 місяців до 216 місяців(включно). 

(Строк внесення внесків (вкладів) – строк, на який член Спілки вносить грошові кошти (внесок 

(вклад) відповідно до укладених договорів про залучення внесків (вкладів), та по завершенні якого 

внесок (вклад) підлягає до повернення члену спілки. 

За способом виплати процентів: 

1) з виплатою процентів щомісяця; 

2) з виплатою процентів в кінці дії договору. 

За режимом поповнення суми внеску (вкладу) протягом дії договору: 

1) без права поповнення суми внеску (вкладу); 

2) з правом поповнення суми внеску (вкладу). 

За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору: 

1) без права зняття частини суми внеску (вкладу); 

2) з правом зняття частини суми внеску (вкладу). 

За можливістю щомісячного додавання процентів до суми внеску (вкладу) члена Спілки на 

депозитний рахунок (капіталізація процентів): 

1) з можливістю щомісячного додавання процентів до суми внеску (вкладу) члена Спілки на депозитний 

рахунок; 

2) без можливості щомісячного додавання процентів до суми внеску (вкладу) члена Спілки на 

депозитний рахунок. 

Щодо можливості застосування у договорах про залучення внесків (вкладів) змінних процентів: 

1) Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку, встановленого 

договором про залучення внеску (вкладу), то: договір про залучення внеску (вкладу) вважається припиненим 

з дати вказаної у договорі; внесок (вклад), знаходиться у Спілці до звернення вкладника за отриманням 

внеску (вкладу), при цьому Спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.  

2) Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад), та встановлений договором 

розмір процентів який виплачується не може бути односторонньо зменшений Спілкою, якщо інше не 

встановлено законом. 

3) Якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу), внесок (вклад) повертається члену 

Спілки до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким 

внеском (вкладом) виплачуються в розмірі, які визначені відповідним договором для таких випадків, з 

дотриманням вимог законодавства.  

4) Всі зміни до договорів про залучення внесків (вкладів), в тому числі і щодо процентної ставки, 

вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання сторонами додаткових 

договорів.  

Зміни до договору про залучення внеску (вкладу) вступають в дію з дня підписання додаткового 

договору.  

Спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) членів 

Спілки. Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів) на 

депозитні рахунки зазначені в цьому Положенні, відбувається з урахуванням особливостей, встановлених в 

цьому Положенні, та за наступними критеріями – строку дії договору, способу виплати процентів, режиму 

поповнення (до внесення) та зняття частини внеску, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та 

попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги 

процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність Спілки. Розмір плати 

(процентів) затверджується рішенням спостережної ради Спілки.  

 
2.2.2. Мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами строкових внесків 

(вкладів).  

Для договорів про залучення строкових внесків (вкладів) встановлюються наступні мінімальні та 

максимальні строки дії договорів: 

                                                 
1 Даний пункт поширюється на строкові внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки ) 
 



  

1) внески (вклади) за строком внесення від 1 дня  до 2  місяців  (включно) 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 1 день; максимальний 2 місяці.  

2) внески (вклади) за строком внесення більше 2 місяців  до 5 місяців (включно) 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 2 місяці і 1 день; максимальний 5 місяців.  

3) внески (вклади) за строком внесення більше 5  місяців  до 8 місяців (включно) 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 5 місяців і 1 день; максимальний 8 місяців.  

4) внески (вклади) за строком внесення більше 8 місяців до 11 місяців (включно) 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 8 місяців і 1 день; максимальний 11 місяців.  

5) внески (вклади) за строком внесення більше 11місяців до 17 місяців(включно) 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 11 місяців і 1 день; максимальний 17 

місяців.  

6) внески (вклади) за строком внесення більше 17місяців до 23 місяців (включно) 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 17 місяців і 1 день; максимальний 23 місяці.  

7) внески (вклади) за строком внесення більше 23місяців до 36 місяців(включно) 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 23 місяці і 1 день; максимальний 36 місяців.  

8) внески (вклади) за строком внесення більше 36місяців до 216 місяців(включно) 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 36 місяців і 1 день; максимальний 216 

місяців.  

 

2.2.3. Мінімальний та максимальний розмір вкладень за окремими видами внесків (вкладів)  

За строковими внесками (вкладами) та внесками (вкладами) на вимогу, за умови, що зобов’язання 

Спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань Спілки, 

мінімальні та максимальні розміри вкладень за одним договором становлять: 

-         мінімальний – 300 (триста) гривень; 

-         максимальний – 2 000 000 (два мільйони) гривень. 

 

2.3. Порядок нарахування процентів та залучення внесків (вкладів) членів Спілки 
 

2.3.1. Порядок залучення внесків (вкладів) 

2.3.1.1. Для розміщення внеску (вкладу) у Спілці член Спілки подає до Спілки заяву. Голова правління 

Спілки, або уповноважені головою правління особи, в межах наданих їм головою правління повноважень, 

розглядають заяву та приймають рішення про залучення внеску (вкладу) або відмову в залученні, в строк - 15 

робочих днів з дня надходження заяви до Спілки. 

2.3.1.2. Спілка забезпечує прийом внесків (вкладів), проведення з цього приводу розрахунків, 

консультацій та надання необхідної інформації протягом часу, визначеного внутрішнім розпорядком, 

затвердженим рішенням спостережної ради Спілки.  

2.3.1.3. Договір про залучення внеску (вкладу) укладається у письмовій формі і має бути підписаний 

сторонами договору або уповноваженими ними особами. Один примірник договору про залучення внеску 

(вкладу) зберігається у Спілці. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) Спілка 

зобов’язана надати члену Спілки (або уповноваженій ним особі), який підписав цей договір. 

2.3.1.4. Примірні договори щодо залучення внесків (вкладів) є додатками до цього Положення. 
 

2.3.2. Порядок нарахування процентів за внесками (вкладами). 

2.3.2.1. Спілка нараховує та виплачує вкладникові проценти на суму внеску (вкладу) в розмірі, який 

встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу). 

2.3.2.2. Спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на підставі відповідних 

договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом Спілки 

договору. Для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) членів Спілки  на депозитні рахунки 

використовується календарний рік. 

2.3.2.3. Нарахування процентів за договором залучення внеску (вкладу) проводиться за період (строк) на 

який внесено внесок (вклад) відповідно до договору, а у випадку дострокового розірвання (припинення) 

договору – з дати внесення внеску (вкладу) до дати дострокового розірвання (припинення) договору. Для 

нарахування процентів враховується день внесення вкладником коштів Спілці та не враховується день 

передбачений договором для повернення коштів вкладнику. 

 

2.4. Порядок та терміни повернення окремих видів зворотних внесків (вкладів) на вимогу члена 

Спілки.  
 

2.4.1. Повернення всіх зворотних внесків (вкладів) на вимогу члена Спілки здійснюється з дотриманням 

наступного порядку та термінів. 

2.4.2. Спілка повертає внески (вклади) та сплачує нараховані проценти у строки, що визначені умовами 

договору про залучення внеску (вкладу) між членом Спілки (вкладником) і Спілкою.  



  

За договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок 

Спілка зобов’язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом) із закінченням 

строку, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 

депозитний рахунок.  

Повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена Спілки на депозитний рахунок та 

нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена Спілки на депозитний рахунок до закінчення строку 

його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового 

внеску (вкладу) члена Спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або 

ліквідації Спілки.  

За договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу 

Спілка зобов’язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані проценти на першу вимогу 

вкладника.  

У разі отримання Спілкою письмової вимоги члена Спілки про повернення внеску (вкладу) на 

депозитний рахунок або його частини Спілка зобов'язана: 

- прийняти письмову вимогу шляхом зазначення на ній дати отримання, підпису уповноваженої особи, 

прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки Спілки (за наявності); 

- зареєструвати письмову вимогу члена Спілки згідно з положенням про документообіг, затвердженим 

кредитною спілкою; 

- виконати вимогу відповідно до умов договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 

депозитний рахунок. 

У разі неможливості виконання Спілкою вимоги члена Спілки про повернення внеску (вкладу) або його 

частини Спілка зобов'язана видати вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне 

виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, 

прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і проставленням відбитка печатки Спілки (за наявності). 

 

2.5. Залучення коштів від установ та організацій на підставі договору про залучення коштів.  

Спілка залучає кредити банків, об’єднаної кредитної спілки, інших установ та організацій – згідно 

договорів та умов та відповідних установ і організацій, або згідно примірного договору Спілки та умов 

визначених цим положенням.   

 
2.5.1. Умови залучення коштів від установ та організацій. 

Спілка може залучати кошти від установ і організацій  із застосуванням наступних умов:  

За строками внесення коштів :  від 1 дня  до 216  місяців  (включно). 
За способом виплати процентів: 

1) з виплатою процентів щомісяця; 

2) з виплатою процентів в кінці дії договору. 

За режимом поповнення суми внеску (вкладу) протягом дії договору: 

1) без права поповнення суми коштів за договором; 

2) з правом поповнення суми коштів за договором. 

За режимом зняття частини суми коштів протягом дії договору без розірвання договору:   без права 

зняття частини суми коштів. 

Щодо можливості застосування у договорах про залучення внесків (вкладів) змінних процентів: 

1) Якщо Вкладник не вимагає повернення суми коштів у зв’язку із закінченням строку, встановленого 

договором про залучення коштів, то: договір про залучення коштів вважається припиненим з дати вказаної у 

договорі; кошти, внесені вкладником знаходиться у Спілці до звернення вкладника за отриманням коштів, 

при цьому Спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.  

2) Якщо відповідно до договору про залучення коштів, кошти повертаються вкладнику до закінчення 

строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) 

виплачуються в розмірі, які визначені відповідним договором для таких випадків, з дотриманням вимог 

законодавства.  

3) Всі зміни до договорів про залучення коштів, в тому числі і щодо процентної ставки, вносяться за 

взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання сторонами додаткових договорів.  

Спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на залучені кошти від установ 

та організацій за договорами залучення коштів (крім випадків залучення кредитів банків, об’єднаної 

кредитної спілки, коштів інших установ і організацій на умовах визначених цими установами і 

організаціями). Визначення розміру процентної ставки відбувається з урахуванням особливостей, 

встановлених в цьому Положенні, виходячи з потреб Спілки, ринкових тенденцій та попереднього досвіду 

залучення коштів, за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує 

беззбиткову діяльність Спілки. Розмір плати (процентів) затверджується рішенням спостережної ради 

Спілки.  

Мінімальний та максимальний строк дії договорів про залучення коштів від установ і організацій: від 1 

дня  до 216  місяців  (включно). 
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Мінімальний та максимальний розмір суми залучення коштів за окремими договорами:  

-         мінімальний – 300 (триста) гривень; 

-         максимальний – 2 000 000 (два мільйони) гривень. 

 

2.5.2. Порядок залучення коштів установ та організацій за договорами залучення коштів (крім випадків 

залучення кредитів банків, об’єднаної кредитної спілки, коштів інших установ і організацій на умовах 

визначених цими установами і організаціями): 

для розміщення коштів у Спілці установа чи організація подає до Спілки заяву. Голова правління 

Спілки, або уповноважені головою правління особи, в межах наданих їм головою правління повноважень, 

розглядають заяву та приймають рішення про залучення внеску (вкладу) або відмову в залученні, в строк - 15 

робочих днів з дня надходження заяви до Спілки. 

Договір про залучення коштів укладається у письмовій формі і має бути підписаний сторонами договору 

або уповноваженими ними особами. Один примірник договору про залучення коштів зберігається у Спілці. 

Другий примірник договору про залучення коштів Спілка надає вкладнику. 

Примірний договір щодо залучення коштів є додатком до цього Положення. 

Спілка нараховує та виплачує вкладникові проценти на суму залучених коштів в розмірі, який 

встановлюється в договорі про залучення коштів. Спілка здійснює нарахування плати (процентів) на 

залучені кошти на підставі відповідних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений 

умовами укладеного із Вкладником договору. Для цілей розрахунку процентів за залученими коштами 

використовується календарний рік. Нарахування процентів за договором залучення коштів проводиться за 

період (строк) на який внесено внесок (вклад) відповідно до договору, а у випадку дострокового розірвання 

(припинення) договору – з дати залучення коштів до дати дострокового розірвання (припинення) договору. 

Для нарахування процентів враховується день внесення вкладником коштів Спілці та не враховується день 

передбачений договором для повернення коштів вкладнику.   

 

3.  Надання кредитів членам Спілки за рахунок власних коштів, а також надання фінансових 

кредитів за рахунок залучених коштів, у тому числі через відокремлені підрозділи. 

3.1. Загальні питання здійснення діяльності з надання кредитів членам Спілки. 

Кредитом наданим члену Спілки є грошові кошти надані Спілою члену 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. 

3.2. Умови надання кредитів членам Спілки. 

3.2.1.Спілка надає членам Спілки наступні види кредитів. 

За строком дії договору: 

1) Від 1 місяця до 120 місяців.  

За цільовим призначенням: 

1) комерційні кредити; 

2) кредити на ведення фермерських господарств; 

3) кредити на ведення особистих селянських господарств; 

4) кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла; 

5) споживчі кредити:  

- навчання; лікування;  відпочинок;  побутові потреби;  газифікація; придбання товарів; інші споживчі 

кредити. 

6) інші потреби. 

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту: 

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

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

договору кредиту; 

3) кредит із кількамісячною відсутністю сплати  процентів та/або основної суми кредиту з подальшою 

періодичною сплатою процентів та рівних частин основної суми кредиту;  

4) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми 

кредиту;  

5) кредит з періодичною сплатою процентів та періодичною сплатою не рівних частин основної суми; 

За порядком надання: 

1)Кредит надається однією сумою; 

2)Кредит надається у формі кредитної лінії. 

Виходячи із зазначених вище критеріїв Спілка надає кредити членам Спілки за підвидами, 

затвердженими рішенням спостережної ради Спілки. 

Спілка надає кредити за умови наявності забезпечення виконання зобов’язань за кредитними 

договорами. Видами забезпечення можуть бути: застава; порука; гарантія; інші види забезпечення, не 

заборонені законодавством. 

3.2.2. Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих підвидів кредитів, визначених п. 3.2.1. 



  

цього Положення, затверджується рішенням спостережної ради Спілки виходячи із потреб членства, 

ринкових тенденцій та попереднього досвіду надання кредитів членам Спілки за умови збереження 

доходності на рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність Спілки.  

3.3. Порядок надання кредитів членам Спілки по всіх видах (підвидах) кредитів, в тому числі через 

відокремлені підрозділи.  

3.3.1.Кредитний договір крім вимог, визначених п.1.4. цього Положення повинен відповідати вимогам, 

які встановлені законами України. 

Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради Спілки та додаються  до 

цього Положення. 

Заяви про надання кредиту (або документи які надаються/заповнюються позичальником крім заяви про 

надання кредиту) повинні містити інформацію про особу позичальника, місце проживання, місце роботи або 

інше джерело доходів, інформацію про щомісячні доходи позичальника та членів його родини, інформацію 

щодо кредиту, а саме сума кредиту, строк користуванням кредитом, призначення кредиту, інформацію про 

досвід отримання кредитів в минулому, тощо.  

3.3.2. Договори кредиту та договори якими забезпечується виконання зобов’язань по договорам кредиту 

(договори забезпечення) повинні бути укладені у письмовій формі, відповідно до вимог цивільного 

законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за собою недійсності основного 

зобов’язання – кредитного договору. 

3.3.3. Спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних 

договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом Спілки 

договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається згідно умов відповідних укладених 

договорів кредиту. Нарахування процентів може призупинятись у відповідності до чинного законодавства та 

рішень уповноважених органів Спілки. Проценти, нарахування яких було призупинено – можуть  

донараховуватись відповідно законодавства та рішень уповноважених органів Спілки. Для цілей розрахунку 

процентів за кредитом використовується календарний рік. 

3.3.4.До укладення договору кредиту Спілка, використовуючи свої професійні можливості, здійснює 

оцінку кредитоспроможності позичальника, враховуючи строк, на який надається кредит, суму кредиту, 

доходи позичальника, мету отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання позичальником 

зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями. 

3.3.5. Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється на підставі достатньої інформації, 

отриманої від позичальника, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.  

Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник надає до Спілки копії (та/або) оригінали 

наступних документів: 

 Заяву на отримання кредиту;  

 Паспорт або документ, що його заміняє; 

 Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (крім випадків, коли позичальник з релігійних 

переконань, або з інших законних підстав, не має ідентифікаційного номеру); 

 Довідка про доходи позичальника (довідка про заробітну плату, тощо), або декларація про доходи 

та витрати чи інші документи які свідчать про доходи і кредитоспроможність позичальника. Декларація про 

доходи і витрати може бути частиною заяви на отримання кредиту; 

 Довідку про доходи членів родини, або інші документи які свідчать про кредитоспроможність 

членів родини (у випадку якщо кредитоспроможність позичальника оцінюється в контексті сукупного 

сімейного доходу та витрат). 

При наданні комерційних кредитів та кредитів на ведення фермерських господарств Спілка може 

вимагати від позичальника, крім вище зазначених документів надання копії та оригінали документів, що 

підтверджують реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, документи, що підтверджують реєстрацію 

платника податків, внесків в Пенсійний фонд, фонди соціального страхування, наявні ліцензії, дозволи, 

фінансову та/або іншу звітність, тощо. 

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу 

кредитоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації у наданих 

документах для прийняття рішення про надання кредиту Спілка має право вимагати від позичальника 

надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.  

3.3.6. За результатами розгляду поданих документів, інспектор кредитний надає кредитному комітету 

заявку із інформацією щодо доходів заявника, можливого забезпечення у випадку позитивного рішення про 

надання кредиту, кредитної історії заявника, іншу інформацію, надання якої кредитному комітету визначено 

кредитним комітетом або головою правління та свої рекомендації по задоволенню чи відхиленню заяви 

члена Спілки. 

3.3.7. Питання про надання кредиту розглядається кредитним комітетом. кредитний комітет може 

надати право окремим членам кредитного комітету самостійно приймати рішення про надання кредиту  до 

певної суми, встановленої кредитним комітетом. 

3.3.8. При здійснені діяльності з надання кредитів членам Спілки через відокремлені підрозділи Спілки 

оцінку кредитоспроможності позичальника, укладення кредитних договорів, у передбачених випадках 

договору забезпечення кредиту та інших необхідних документів, видачу кредиту, моніторинг наданих 



  

кредитів, супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних здійснює відокремлений 

підрозділ.  

3.3.9. Строк розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним встановлюється від 1 дня 

до 15-ти днів. 

3.4. Мінімальний та максимальний розмір всіх кредитів, крім кредитів юридичним особам, а також 

кредитів з цільовими призначеннями «комерційні кредити», «кредити на ведення фермерських господарств»: 

-         мінімальний – 300 (триста) гривень; 

-         максимальний – 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, але не більше 20 відсотків від капіталу 

кредитної спілки. 

Мінімальний та максимальний розмір кредитів юридичним особам, а також кредитів з цільовими 

призначеннями «комерційні кредити», «кредити на ведення фермерських господарств»: 

-         мінімальний – 300 (триста) гривень; 

-         максимальний – не більше 20 відсотків від капіталу кредитної спілки. 

3.4.1.Кредитний комітет у виключних випадках може відступити від вимог п.3.4. цього положення і 

надати кредит менше 300 грн. або більше 10 000 000 грн., але в будь-якому випадку сума кредиту не повинна 

перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки. 

3.4.2.У випадку, якщо законодавством України обмежується максимально можливий розмір певного 

виду кредиту певною сумою, яка менше ніж максимальна сума визначена пунктом 3.4. цього Положення, то  

максимальний розмір відповідного кредиту становить максимально можливу суму визначену 

законодавством. 

 

4. Надання кредитів іншим кредитним спілкам (за рахунок власних коштів, а також за рахунок 

залучених коштів), у тому числі через відокремлені підрозділи (за умови, якщо положенням про 

відповідний відокремлений підрозділ передбачений такий вид фінансових послуг). 

4.1. Загальні умови надання кредитів кредитним спілкам. 

4.1.1. Кредитом наданим іншій кредитній спілці є грошові кошти надані Спілою кредитній спілці 

(позичальникові) під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням 

вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки. 

4.1.2. Спілка надає іншим кредитним спілкам кредити за цільовим призначенням для надання кредитів 

кредитною спілкою своїм членам. У виключних випадках, – за іншими цільовими призначеннями, якщо це 

на момент надання кредиту не буде заборонятись законодавством. Спілка має право надавати кредити іншим 

кредитним спілкам виключно за умови дотримання вимог щодо нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності. 

4.1.3. Кредити кредитним спілкам надаються у порядку та на умовах визначеним Розділом 3 даного 

Положення за винятком особливостей встановлених в даному Розділі.  

4.2. Умови надання кредитів кредитним спілкам. 

4.2.1. Кредити іншим кредитним спілкам надаються за процентною ставкою, встановленою рішенням 

спостережної ради Спілки.  

4.3. Порядок надання кредитів кредитним спілкам. 

4.3.1. Кредитний договір повинен відповідати вимогам, які встановлені законами України. 

Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради Спілки та додаються до цього 

Положення. 

4.3.2. Спілка при розгляді заяви на надання кредиту кредитній спілці може вимагати подання необхідних 

документів, в тому числі: 

 - копія свідоцтва про державну реєстрацію; 

 - копія статуту кредитної спілки; 

 - копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи – кредитної спілки заявника; 

 - звітні дані за останній звітний період, складені з дотриманням законодавства України; 

 - копія ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

4.3.3. Для оцінки спроможності кредитної спілки заявника вчасно виконувати зобов’язання за кредитним 

договором, проводиться оцінка фінансового стану, при цьому може враховуватися дотримання кредитною 

спілкою – заявником встановлених законодавством України нормативів достатності капіталу, 

платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності. 

4.3.4. Спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних 

договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного договору. Нарахування 

процентів за договорами кредиту відбувається згідно умов відповідних укладених договорів кредиту. 

Нарахування процентів може призупинятись у відповідності до чинного законодавства та рішень 

уповноважених органів Спілки. Проценти, нарахування яких було призупинено – можуть  донараховуватись 

відповідно законодавства та рішень уповноважених органів Спілки. 

Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік. 

 

 5. Порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених кредитів,  





Додаток № 1 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)

<ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР  №  [НомерДок]>
<Залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

 "Без права поповнення" >

<[НасПункт]> <[ДатаДок]>
<Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі [Представитель], що  діє на підставі [Условие], з одного боку, та [ЧленКС] (далі -
ЧленКС), з другого боку , уклали цей Договір про наступне:>

<1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ>
<1.1.  ЧленКС  вносить  внесок(вклад)  на  депозитний  рахунок  (далі  -  Внесок)  на  умовах  зворотності  та  платності  в  розмірі  [СумГрн]
([СуммаВзносаСтрока]),  на строк [СрокВзносаСтрока] (строк внесення Внеску), до [ДатаОкончанияСтрока] >
<1.2. КС нараховує та сплачує ЧленуКС проценти виходячи з розміру: [Проц]  ([СуммаПроцСтрока]) процентів річних від суми Внеску.
Сплата процентів відбувається згідно з умовами цього договору.>

<2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН>
<2.1. ЧленКС зобов'язується внести Внесок у повній сумі, вказаній в п.1.1. Договору не пізніше [ДатаДок].>
<2.2. КС зобов'язується повернути ЧленуКС суму Внеску та проценти на Внесок відповідно до умов цього договору. Якщо ЧленКС не
вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку дії цього договору (або у зв'язку із його достроковим розірванням чи
припиненням)  цей договір  не  вважається  продовженим.  Після закінчення строку дії  цього договору (чи його дострокового розірвання
або припинення) КС ніяких нарахувань на Внесок та проценти не робить. Якщо ЧленКС не звернувся за Внеском після закінчення дії
цього договору, то КС надсилає за останнім відомим місцем проживання ЧленаКС письмове повідомлення про закінчення договору не
пізніше як на 60-й день після закінчення дії Договору.>
<2.3.  КС  має  право  самостійно  направляти  Внесок  та  проценти  за  цим  договором  на  погашення  зобов'язань  ЧленаКС  за  договорами
кредиту  в  КС,  а  у  випадку  застави  майнових  прав  щодо  Внеску,  процентів  за  Внеском  -  направити  їх  на  погашення  зобов'язань
забезпечених договором застави.>
<2.4. ЧленКС при зверненні до КС за отриманням процентів або свого Внеску, повинен пред'явити паспорт.>
<2.5. ЧленКС підписанням цього договору підтверджує що кошти, які він вноситеме як Внесок - мають законні джерела походження. >
<2.6. ЧленКС зобов’язаний інформувати КС про настання суттєвих змін в його діяльності та\або зміну іншої інформації, що надавалася
ним КС (в тому числі у зв’язку із закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих КС документів;
втрати  чинності/обміну  ідентифікаційного  документа  ЧленаКС  (чи  його  представника);  набуття  ЧленомКС  та/або  членами  його  сім’ї
та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб, внесення ЧленаКС до переліку терористів за рішенням суду; зміни
місця проживання ЧленаКС. Таке інформування здійснюється ЧленомКС шляхом надання КС протягом 20 днів з дня виникнення змін
необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни.>
<2.7. Кожна із сторін має право вимагати від іншої сторони виконання її обов'язків.>

<3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН>
<3.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з чинним законодавством.>

<4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ>
<4.1.  Внесення  Внеску  та  поповнення  Внеску  здійснюються  безготівково  на  рахунок  КС  або  за  згодою  сторін  в  інший  спосіб,  в  т.ч.
шляхом направлення/зарахування коштів належних ЧленуКС за іншими договорами. Повернення Внеску та виплата процентів ЧленуКС
здійснюються готівкою через касу КС, або за згодою сторін в інший спосіб. >
<4.2.  Виплати  процентів  ЧленуКС  здійснюються  в  дні  сплати  вказані  в  п.7.1  цього  договору.  Повернення  Внеску  здійснюється  в
останній день дії цього договору. Якщо строк виплати припадає на неробочі, св'яткові чи вихідні дні, то виплати здійснюються в перший
робочий день, наступний за ними. >
<4.3.  Якщо  ЧленуКС  протягом  одного  дня  має  бути  виплачена  сума,  яка  перевищує  дозволену  законодавством  суму  готівкових
розрахунків  із  особою  за  один  день,  кошти  виплачуються  частинами  протягом  кількох  робочих  днів  починаючи  від  дня,  визначеного
іншими пунктами цього договору для виплати коштів, - кожна із частин в межах дозволених законодавством для готівкових розрахунків,
або за домовленістю сторін виплати ЧленуКС здійснюються в інший спосіб. >
<4.4. У випадку, якщо ЧленКС не звернувся за отриманням Внеску (процентів) в день (дні), визначений(і) в п.4.2., п.4.3. цього договору,
виплата Внеску, процентів відбувається протягом 7 (семи) робочих днів з дня звернення ЧленаКС.>
<4.5. При виплаті ЧленуКС процентів, КС як податковий агент, утримує з процентних доходів ЧленаКС на користь держави податок з
доходів фізичних осіб (18% від суми процентів) та військовий збір (1,5% від суми процентів). Якщо законодавством передбачатимуться
інші розміри ставок податків, зборів, - утримуватимуться суми згідно з законодавством.>

<4.6. Всі розрахунки між КС та ЧленомКС здійснюються у національній валюті України. Днем внесення Внеску чи поповнення Внеску
при безготівковому перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок КС.>

<5. СТРОКИ ДОГОВОРУ>
<5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його обома Сторонами та  діє до [УгодаДо].  Договір припиняє свою дію після
завершення строку на який він укладений, та при його достроковому розірванні чи достроковому припинені.>
<5.2. Строк дії цього Договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.>
<5.3. При рахуванні строків по цьому Договору під терміном рік розуміється календарний рік, котрий складається з 365 днів.>
<5.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.>



<6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ>
<6.1.Дострокове припинення, розірвання, зміна, доповнення цього договору в односторонньому порядку не допускаються.>
<6.32.Дострокове прпинення та  розірвання цього Договору,  внесення змін та  доповнень до нього (в  тому числі  зміна істотих умов),  -
можливі за згодою сторін в наступному порядку. Одна сторона пропонує іншій припинити /розірвати /змінити /доповнити Договір. При
цьому, пропозиції КС про зміну істотних умов Договору, здійснюються у строк 20 днів від прийняття рішення КС про доцільність зміни
істотних умов, - шляхом направлення ЧленуКС повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.
Інша  сторона  в  20ти  денний  строк  від  отримання  пропозиції  достроково  припинити  /розірвати  /змінити  /доповнити  Договір  дає
відповідь. При згоді сторін, Договір достороково припиняється /розривається /змінюється /доповнюється в дату погоджену сторонами -
шляхом  підписання  сторонами  додаткового  договору  чи  додатку  до  Договору.  При  достроковому  припиненні  договору  робиться
перерахунок  процентів:  замість  процентної  ставки,  вставновленної  в  п.1.2.  цього  договору,  застосовується  інша  процентна  ставка  -  6
(шість) процентів річних за період до дати припинення дії договору. За згодою сторін перерахунок процентної ставки не здійснюється. >
<6.3.Повернення Внеску і  виплата процентів ЧленуКС при достроковому припиненні (розірванні) цього договору здійснюється в день
припинення  (розірвання)  договору,  з  урахуванням  п.4.3.  цього  договору.  Якщо  дата  розірвання  договору  припадає  на  вихідний
(святковий,   неробочий)  день,  то  повернення  Внеску  і  виплата  процентів  відбувається  в  перший  робочий  день  що  слідує  за  ним.  До
повернення Внеску, ЧленКС зобов'язаний повернути КС надлишково отримані проценти.>
<6.4.ЧленКС  не  має  права  на  повернення  йому  частки  Внеску,  і  на  отримання  процентів  до  настання  передбачених  цим  договором
відповідних строків (термінів) або випадків припинення договору.>
<6.5.ЧленКС підтверджує, що: 1) отримав у письмовій формі від КС до укладення Договору інформацію вказану в частині 2 ст.12 Закону
України  "Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг";  2)  інформація  надана  з  дотриманням  вимог
законодавства та забезпечує правильне розуміння ЧленомКС суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.>
<6.6.Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ"
(редакція від 04.02.2022).    >

<7. ВИПЛАТА ПРОЦЕНТІВ ЧЛЕНУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ>
<7.1.Після  внесення  ЧленомКС  Внеску  відповідно  до  цього  договору,  та  до  дня  закінчення  дії  цього  договору  проценти  по  договору
сплачуються наступним чином(з урахуванням п.4.5 цього договору):>

Дата сплати Сума процентів (грн.)
Утримання* (грн.)

До сплати* (грн.)
ПДФО Військовий збір

<ДепозитДата> <ДепозитСумма> <НДФЛ> <ВоенныйСбор> <КОплате>
Всього: <ДепозитИтого> <ИтогНДФЛ><ИтогВоенныйСбор> <ИтогКОплате>

<* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на користь держави будуть утримані інші
суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть іншими з урахуванням інших сум утримання.>

<АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:>
<КС: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ"> <Член КС (ПІБ): [ЧленКС]>
<Код за ЄДРПОУ 25204519> <Місце (адреса) проживання: [АдресПроживания]>
<Місцезнаходження (адреса): [ОрганизацияАдрес]> <[ИнформацияОбИдентификационномДокументе]>
<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>

<Тел./факс: [ОрганизацияТелефоны]> <Тел. [Тлф_дом]>

Підпис Підпис



Додаток № 2 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)

<ПРИМІРНИЙ   ДОГОВІР  №  [НомерДок]  Залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки 
на депозитний рахунок. "З правом поповнення" (з капіталізацією %)>

<НасПункт> <ДатаДок>
<Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі  [Представитель], що  діє на підставі [Условие], з одного боку, та [ЧленКС] (далі -
ЧленКС), з другого боку, уклали цей Договір про наступне:>

<1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ>
<1.1.ЧленКС  вносить  внесок  (вклад)  на  депозитний  рахунок  (далі  -  Внесок)  на  умовах  зворотності  та  платності  в  розмірі  [СумГрн]
([СуммаВзносаСтрока]), на строк [СрокВзносаСтрока] (строк внесення Внеску), до [ДатаОкончанияСтрока], з правом його поповнення.
Сума поповнення не менш [МинПопол] гривень.>
<1.2.КС нараховує та сплачує ЧленуКС проценти виходячи з розміру: [Проц]  ([СуммаПроцСтрока]) процентів [ВидПроцента] від суми
Внеску.  Сплата  процентів  ЧленуКС  відбувається  згідно  з  умовами  цього  договору.  Проценти  нараховуються  щомісячно  і  в  дату
нарахування додаються до суми внеску.>

<2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН.>
<2.1.  ЧленКС  зобов'язується  внести  Внесок  у  повній  сумі,  вказаній  в  п.1.1.  Договору  не  пізніше  [ДатаДок]  р.  Поповнення  Внеску
можливі протягом строку дії цього договору.>
<2.2. КС зобов'язується повернути ЧленуКС суму Внеску та проценти на Внесок відповідно до умов цього договору. Якщо ЧленКС не
вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку дії цього договору (або у зв'язку із його достроковим розірванням чи
припиненням)  цей договір  не  вважається  продовженим.  Після закінчення строку дії  цього договору (чи його дострокового розірвання
або припинення) КС ніяких нарахувань на Внесок та проценти не робить. Якщо ЧленКС не звернувся за Внеском після закінчення дії
цього договору, то КС надсилає за останнім відомим місцем проживання ЧленаКС письмове повідомлення про закінчення договору не
пізніше як на 60-й день після закінчення дії Договору.>
<2.3.  КС  має  право  самостійно  направляти  Внесок  та  проценти  за  цим  договором  на  погашення  зобов'язань  ЧленаКС  за  договорами
кредиту  в  КС,  а  у  випадку  застави  майнових  прав  щодо  Внеску,  процентів  за  Внеском  -  направити  їх  на  погашення  зобов'язань
забезпечених договором застави.>
<2.4. ЧленКС при зверненні до КС за отриманням процентів або свого Внеску, повинен пред'явити паспорт.>
<2.5. ЧленКС підписанням цього договору підтверджує що кошти, які він вноситеме як Внесок - мають законні джерела походження.>
<2.6. ЧленКС зобов’язаний інформувати КС про настання суттєвих змін в його діяльності та\або зміну іншої інформації, що надавалася
ним КС (в тому числі у зв’язку із закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих КС документів;
втрати  чинності/обміну  ідентифікаційного  документа  ЧленаКС  (чи  його  представника);  набуття  ЧленомКС  та/або  членами  його  сім’ї
та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб, внесення ЧленаКС до переліку терористів за рішенням суду; зміни
місця проживання ЧленаКС. Таке інформування здійснюється ЧленомКС шляхом надання КС протягом 20 днів з дня виникнення змін
необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни.>
<2.7. Кожна із сторін має право вимагати від іншої сторони виконання її обов'язків.>

<3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.>
<3.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з чинним законодавством.>

<4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ.>
<4.1.  Внесення  Внеску  та  поповнення  Внеску  здійснюються  безготівково  на  рахунок  КС  або  за  згодою  сторін  в  інший  спосіб,  в  т.ч.
шляхом направлення/зарахування коштів належних ЧленуКС за іншими договорами. Повернення Внеску та виплата процентів ЧленуКС
здійснюються готівкою через касу КС, або за згодою сторін в інший спосіб.>
<4.2. Капіталізація процентів ЧленуКС здійснюються в дні капіталізації, вказані в п.7.1 цього договору. У випадках зміни суми Внеску,
наступні   капіталізація  процентів  ЧленуКС  здійснюються  згідно  додатків  до  цього  договору,  а  якщо  таких  не  укладатиметься  -  то
щомісячно в дати, що відповідають даті укладання договору. Повернення Внеску здійснюється в останній день дії цього договору. Якщо
строк виплати припадає на неробочі, св'яткові чи вихідні дні, то виплати здійснюються в перший робочий день, наступний за ними. >
<4.3.  Якщо  ЧленуКС  протягом  одного  дня  має  бути  виплачена  сума,  яка  перевищує  дозволену  законодавством  суму  готівкових
розрахунків  із  особою  за  один  день,  кошти  виплачуються  частинами  протягом  кількох  робочих  днів  починаючи  від  дня,  визначеного
іншими пунктами цього договору для виплати коштів, - кожна із частин в межах дозволених законодавством для готівкових розрахунків,
або за домовленістю сторін виплати ЧленуКС здійснюються в інший спосіб.>
<4.4. У випадку, якщо ЧленКС не звернувся за отриманням Внеску (процентів) в день (дні), визначений(і) в п.4.2., п.4.3. цього договору,
виплата Внеску, процентів відбувається протягом 7 (семи) робочих днів з дня звернення ЧленаКС.>
<4.5. При капіталізації ЧленуКС процентів, КС як податковий агент, утримує з процентних доходів ЧленаКС на користь держави податок
з доходів фізичних осіб (1,5% від суми процентів) та військовий збір (18% від суми процентів). Якщо законодавством передбачатимуться
інші розміри ставок податків, зборів, - утримуватимуться суми згідно з законодавством.>
<4.6. При зміні суми Внеску додаток із оновленим графіком виплат процентів ЧленуКС укладається на вимогу однієї із сторін. В інших
випадках укладання додатку не є обов'язковим.>
<4.7. Всі розрахунки між КС та ЧленомКС здійснюються у національній валюті України. Днем внесення Внеску чи поповнення Внеску
при безготівковому перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок КС.>

<5. СТРОКИ ДОГОВОРУ.>
<5.1.  Цей договір вступає в силу з  моменту підписання його обома Сторонами та  діє  до [УгодаДо] Договір припиняє свою дію після
завершення строку на який він укладений, та при його достроковому припиненні.>
<5.2. Строк дії цього договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.>
<5.3. При рахуванні строків по цьому договору під терміном рік розуміється календарний рік, котрий складається з 365 днів.>
<5.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.>

<6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.>
<6.1. Дострокове припинення, розірвання, зміна, доповнення цього договору в односторонньому порядку не допускаються.>



<6.2.Дострокове  прпинення  та  розірвання  цього  Договору,  внесення  змін  та  доповнень  до  нього  (в  тому  числі  зміна  істотих  умов),  -
можливі за згодою сторін в наступному порядку. Одна сторона пропонує іншій припинити /розірвати /змінити /доповнити Договір. При
цьому, пропозиції КС про зміну істотних умов Договору, здійснюються у строк 20 днів від прийняття рішення КС про доцільність зміни
істотних умов, - шляхом направлення ЧленуКС повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.
Інша  сторона  в  20ти  денний  строк  від  отримання  пропозиції  достроково  припинити  /розірвати  /змінити  /доповнити  Договір  дає
відповідь. При згоді сторін, Договір достороково припиняється /розривається /змінюється /доповнюється в дату погоджену сторонами -
шляхом  підписання  сторонами  додаткового  договору  чи  додатку  до  Договору.  При  достроковому  припиненні  договору  робиться
перерахунок  процентів:  замість  процентної  ставки,  вставновленної  в  п.1.2.  цього  договору,  застосовується  інша  процентна  ставка  -  6
(шість) процентів річних за період до дати припинення дії договору. За згодою сторін перерахунок процентної ставки не здійснюється. >
<6.3.Повернення Внеску і  виплата процентів ЧленуКС при достроковому припиненні (розірванні) цього договору здійснюється в день
припинення  (розірвання)  договору,  з  урахуванням  п.4.3.  цього  договору.  Якщо  дата  розірвання  договору  припадає  на  вихідний
(святковий,  неробочий)  день,  то  повернення  Внеску  і  виплата  процентів  відбувається  в  перший  робочий  день  що  слідує  за  ним.  До
повернення Внеску, ЧленКС зобов'язаний повернути КС надлишково отримані проценти.>
<6.4.ЧленКС  не  має  права  на  повернення  йому  частки  Внеску,  і  на  отримання  процентів  до  настання  передбачених  цим  договором
відповідних строків (термінів) або випадків припинення договору. >
<6.5.ЧленКС підтверджує, що: 1)отримав у письмовій формі від КС до укладення Договору інформацію вказану в частині 2 ст.12 Закону
України  "Про фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг";  2)інформація  надана  КС з  дотриманням вимог
законодавства та забезпечує правильне розуміння ЧленомКС суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.>
<6.6.Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ"
(редакція від 04.02.2022).>

<7. КАПІТАЛІЗАЦІЯ  ПРОЦЕНТІВ.>
<       7.1. Після внесення Внеску ЧленомКС відповідно до цього договору, та до дня закінчення дії цього договору (а у випадку зміни
суми Внеску - до зміни суми Внеску) проценти по договору капіталізуються наступним чином(з урахуванням п.4.5 цього договору):>

Дата 
капіталізації Сума до капіталізації (грн.)

Утримання* (грн.)
До сплати* (грн.)

ПДФО Військовий збір
<ДепозитДата> <ДепозитСумма> <НДФЛ> <ВоенныйСбор> <КОплате>

Всього: <ДепозитИтого> <ИтогНДФЛ><ИтогВоенныйСбор> <ИтогКОплате>
<* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на користь держави будуть утримані інші
суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть іншими з урахуванням інших сум утримання.>

<РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН>
<КС: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ"> <Член КС (ПІБ): [ЧленКС]>
<Код за ЄДРПОУ: 25204519> <Місце (адреса) проживання: [АдресПроживания]>
<Місцезнаходження (адреса): [ОрганизацияАдрес]> <[ИнформацияОбИдентификационномДокументе]>
<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>

<Тел./факс: [ОрганизацияТелефоны]> <Тел. [Тлф_дом]>

<Я,  [ЧленКС],  отримав(ла)  один  примірник  договору   Залучення  строкового  внеску  (вкладу)  члена  кредитної  спілки  на  депозитний
рахунок  №[НомерДок]  від  [ДатаДок]  р.  одразу  після  його  підписання,  але  до  початку  надання  мені  фінансової  послуги,  до  внесення
мною коштів за цим договором. До підписання договору отримав(ла) в писькмовій формі проект договору та ознайомився(лась) із ним,
включно із платежами і витратами за договором.>

<[ДатаДок]> Член КС



Додаток № 3 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)

<ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР  №  [НомерДок]  Залученя внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 
депозитний  рахунок на вимогу.  "З правом поповнення, зняття частини вкладу">

<[НасПункт]> <[ДатаДок]>
<Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі [Представитель], що  діє на підставі [Условие], з одного боку, та [ЧленКС] (далі -
ЧленКС), з другого боку, уклали цей Договір про наступне:>

<1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ>
<1.1.ЧленКС  вносить  внесок  (вклад)  на  депозитний  рахунок  (далі  -  Внесок)  на  умовах  зворотності   та  платності  в  розмірі  [СумГрн]
([СуммаВзносаСтрока]),   на  строк  [СрокВзносаСтрока],  тобто  до  [ДатаОкончанияСтрока],  з  правом  його  поповнення  та  часткового
зняття.  Сума  поповнення  не  менше  [МинПопол]  грн.  Сума  часткового  зняття  не  менше  100  грн.  Сума  залишку  Внеску  повинна
становити не менше 300 грн. >
<1.2.КС нараховує та сплачує ЧленуКС проценти виходячи з розміру: [Проц] ([СуммаПроцСтрока]) процентів річних від суми Внеску.
Сплата процентів відбувається згідно з умовами цього договору.>

<2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН>
<2.1.ЧленКС зобов'язується внести Внесок у повній сумі, вказаній в п.1.1. Договору не пізніше [ДатаДок].  Поповнення Внеску, зняття
частини Внеску можливі протягом строку дії цього договору.>
<2.2. КС зобов'язується повернути ЧленуКС суму Внеску та проценти на Внесок відповідно до умов цього договору. Якщо ЧленКС не
вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку дії цього договору (або у зв'язку із його достроковим розірванням чи
припиненням)  цей договір  не  вважається  продовженим.  Після закінчення строку дії  цього договору (чи його дострокового розірвання
або припинення) КС ніяких нарахувань на Внесок та проценти не робить. Якщо ЧленКС не звернувся за Внеском після закінчення дії
цього договору, то КС надсилає за останнім відомим місцем проживання ЧленаКС письмове повідомлення про закінчення договору не
пізніше як на 60-й день після закінчення дії Договору.>
<2.3.КС  має  право  самостійно  направляти  Внесок  та  проценти  за  цим  договором  на  погашення  зобов'язань  ЧленаКС  за  договорами
кредиту  в  КС,  а  у  випадку  застави  майнових  прав  щодо  Внеску,  процентів  за  Внеском  -  направити  їх  на  погашення  зобов'язань
забезпечених договором застави.>
<2.4.ЧленКС при зверненні до КС за отриманням процентів або свого Внеску, повинен пред'явити паспорт.>
<2.5.ЧленКС підписанням цього договору підтверджує що кошти, які він вноситеме як Внесок - мають законні джерела походження. >
<2.6.ЧленКС зобов’язаний інформувати КС про настання суттєвих змін в його діяльності та\або зміну іншої інформації, що надавалася
ним КС (в тому числі у зв’язку із закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих КС документів;
втрати  чинності/обміну  ідентифікаційного  документа  ЧленаКС  (чи  його  представника);  набуття  ЧленомКС  та/або  членами  його  сім’ї
та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб, внесення ЧленаКС до переліку терористів за рішенням суду; зміни
місця проживання ЧленаКС. Таке інформування здійснюється ЧленомКС шляхом надання КС протягом 20 днів з дня виникнення змін
необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни.>
<2.7. Кожна із сторін має право вимагати від іншої сторони виконання її обов'язків.>

<3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН>
<3.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього договору згідно з чинним законодавством.>

<4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ>
<4.1.  Внесення  Внеску  та  поповнення  Внеску  здійснюються  безготівково  на  рахунок  КС  або  за  згодою  сторін  в  інший  спосіб,  в  т.ч.
шляхом направлення/зарахування коштів належних ЧленуКС за іншими договорами. Повернення Внеску та виплата процентів ЧленуКС
здійснюються готівкою через касу КС, або за згодою сторін в інший спосіб. >
<4.2. Виплати процентів ЧленуКС здійснюються в дні сплати, вказані в п.7.1. цього договору. У випадках зміни суми Внеску, наступні
виплати процентів ЧленуКС здійснюються згідно додатків до цього договору, а якщо таких не укладатиметься - то щомісячно в дати, що
відповідають даті укладання договору. Виплата ЧленуКС частини Внеску здійснюється за його зверненням. Повернення частини Внеску
протягом  одного  дня  до  3000  грн.  включно  проводиться  в  день  звернення,  в  інших  випадках  -  протягом  7  (семи)  робочих  днів  з  дня
звернення. Повернення Внеску (у випадку зняття частини Внеску протягом дії договору - залишку Внеску) здійснюється в останній день
дії  цього  Договору.  Якщо  строк  виплати  припадає  на  неробочі,  св'яткові  чи  вихідні  дні,  то  виплати  здійснюються  в  перший  робочий
день, наступний за ними. >
<4.3.  Якщо  ЧленуКС  протягом  одного  дня  має  бути  виплачена  сума,  яка  перевищує  дозволену  законодавством  суму  готівкових
розрахунків  із  особою  за  один  день,  кошти  виплачуються  ЧленуКС  частинами  протягом  кількох  робочих  днів  починаючи  від  дня,
визначеного іншими пунктами цього договору для виплати коштів, - кожна із частин в межах дозволених законодавством для готівкових
розрахунків, або за домовленістю сторін виплати ЧленуКС здійснюються в інший спосіб.>
<4.4. У випадку, якщо ЧленКС не звернувся за отриманням Внеску (процентів) в день (дні), визначений(і) в п.4.2., п.4.3. цього договору,
виплата Внеску, процентів відбувається протягом 7 (семи) робочих днів з дня звернення ЧленаКС.>
<4.5. При виплаті ЧленуКС процентів, КС як податковий агент, утримує з процентних доходів ЧленаКС на користь держави податок з
доходів фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%). Якщо законодавством передбачатимуться інші розміри ставок податків, зборів, -
утримуватимуться суми згідно з законодавством.>
<4.6. При зміні суми Внеску додаток із оновленим графіком виплат процентів ЧленуКС укладається на вимогу однієї із сторін. В інших
випадках укладання додатку не є обов'язковим.>
<4.7. Всі розрахунки між КС та ЧленомКС здійснюються у національній валюті України. Днем внесення Внеску чи поповнення Внеску
при безготівковому перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок КС.>

<5. СТРОКИ ДОГОВОРУ>
<5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання Його обома Сторонами та діє до [УгодаДо]. Договір припиняє свою дію після
завершення строку на який він укладений, та при його достроковому припиненні. Строк дії цього Договору може бути продовжений за
взаємною згодою Сторін.>
<5.2. При розрахунку строків по цьому Договору під терміном рік розуміється календарний рік (365 днів).>
<5.3.Цей Договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Оба примірника мають однакову юридичну силу.>

<6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ>
<6.1.Дострокове припинення, розірвання, зміна, доповнення цього договору в односторонньому порядку не допускаються.>



<6.2.Дострокове  прпинення  та  розірвання  цього  Договору,  внесення  змін  та  доповнень  до  нього  (в  тому  числі  зміна  істотих  умов),  -
можливі за згодою сторін в наступному порядку. Одна сторона пропонує іншій припинити /розірвати /змінити /доповнити Договір. При
цьому, пропозиції КС про зміну істотних умов Договору, здійснюються у строк 20 днів від прийняття рішення КС про доцільність зміни
істотних умов, - шляхом направлення ЧленуКС повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.
Інша  сторона  в  20ти  денний  строк  від  отримання  пропозиції  достроково  припинити  /розірвати  /змінити  /доповнити  Договір  дає
відповідь. При згоді сторін, Договір достороково припиняється /розривається /змінюється /доповнюється в дату погоджену сторонами -
шляхом  підписання  сторонами  додаткового  договору  чи  додатку  до  Договору.  При  достроковому  припиненні  договору  робиться
перерахунок  процентів:  замість  процентної  ставки,  вставновленної  в  п.1.2.  цього  договору,  застосовується  інша  процентна  ставка  -  6
(шість) процентів річних за період до дати припинення дії договору. За згодою сторін перерахунок процентної ставки не здійснюється. >
<6.3.Повернення Внеску і  виплата процентів ЧленуКС при достроковому припиненні (розірванні) цього договору здійснюється в день
припинення  (розірвання)  договору,  з  урахуванням  п.4.3.  цього  договору.  Якщо  дата  розірвання  договору  припадає  на  вихідний
(святковий,   неробочий)  день,  то  повернення  Внеску  і  виплата  процентів  відбувається  в  перший  робочий  день  що  слідує  за  ним.  До
повернення Внеску, ЧленКС зобов'язаний повернути КС надлишково отримані проценти.>
<6.4.ЧленКС підтверджує, що: 1) отримав у письмовій формі від КС до укладення Договору інформацію вказану в частині 2 ст.12 Закону
України  "Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг";  2)  інформація  надана  з  дотриманням  вимог
законодавства та забезпечує правильне розуміння ЧленомКС суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.>
<6.5.Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ"
(редакція від 04.02.2022). >

<7. ВИПЛАТА ПРОЦЕНТІВ ЧЛЕНУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ>
<       7.1. Після внесення Внеску Членом КС відповідно до цього договору, та до дня закінчення дії цього договору (а у випадку зміни
суми Внеску - до зміни суми Внеску) проценти по договору сплачуються наступним чином(з урахуванням п.4.5 цього договору):>

Дата сплати Сума процентів (грн.)
Утримання* (грн.)

До сплати* (грн.)
ПДФО Військовий збір

<ДепозитДата> <ДепозитСумма> <НДФЛ> <ВоенныйСбор> <КОплате>
Всього: <ДепозитИтого> <ИтогНДФЛ><ИтогВоенныйСбор> <ИтогКОплате>

<* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на користь держави будуть утримані інші
суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть іншими з урахуванням інших сум утримання.>

<АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН>
<КС: [ОрганизацияПолнНаименование]> <Член КС (ПІБ): [ЧленКС]>
<Код за ЄДРПОУ [ОрганизацияЕДРПОУ]> <Місце (адреса) проживання: [АдресПроживания]>
<Місцезнаходження (адреса): [ОрганизацияАдрес]> <[ИнформацияОбИдентификационномДокументе]>
<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>
<Тел./факс: [ОрганизацияТелефоны]> <Тел. [Тлф_дом]>

Підпис Підпис



Додаток № 4 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)

<ПРИМІРНИЙ   ДОГОВІР  №  [НомерДок]  Залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки 
на депозитний рахунок. "З правом поповнення" (без капіталізації %)>

<НасПункт> <ДатаДок>
<Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі  [Представитель] , що  діє на підставі [Условие], з одного боку, та [ЧленКС] (далі
- ЧленКС), з другого боку, уклали цей Договір про наступне:>

<1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ>
<1.1.  ЧленКС  вносить  внесок  (вклад)  на  депозитний  рахунок  (далі  -  Внесок)  на  умовах  зворотності  та  платності  в  розмірі  [СумГрн]
([СуммаВзносаСтрока]), на строк [СрокВзносаСтрока] (строк внесення Внеску), до [ДатаОкончанияСтрока], з правом його поповнення.
Сума поповнення не менш [МинПопол] гривень.>
<1.2. КС нараховує та сплачує ЧленуКС проценти виходячи з розміру: [Проц]  ([СуммаПроцСтрока]) процентів річних від суми Внеску.
Сплата процентів ЧленуКС відбувається згідно з умовами цього договору. >

<2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН>
<2.1. ЧленКС зобов'язується внести Внесок у повній сумі, вказаній в п.1.1. Договору не пізніше [ДатаДок] Поповнення Внеску можливі
протягом строку дії цього договору.>
<2.2. КС зобов'язується повернути ЧленуКС суму Внеску та проценти на Внесок відповідно до умов цього договору. Якщо ЧленКС не
вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку дії цього договору (або у зв'язку із його достроковим розірванням чи
припиненням)  цей договір  не  вважається  продовженим.  Після закінчення строку дії  цього договору (чи його дострокового розірвання
або припинення) КС ніяких нарахувань на Внесок та проценти не робить. Якщо ЧленКС не звернувся за Внеском після закінчення дії
цього договору, то КС надсилає за останнім відомим місцем проживання ЧленаКС письмове повідомлення про закінчення договору не
пізніше як на 60-й день після закінчення дії Договору.>
<2.3.  КС  має  право  самостійно  направляти  Внесок  та  проценти  за  цим  договором  на  погашення  зобов'язань  ЧленаКС  за  договорами
кредиту  в  КС,  а  у  випадку  застави  майнових  прав  щодо  Внеску,  процентів  за  Внеском  -  направити  їх  на  погашення  зобов'язань
забезпечених договором застави.>
<2.4. ЧленКС при зверненні до КС за отриманням процентів або свого Внеску, повинен пред'явити паспорт.>
<2.5. ЧленКС підписанням цього договору підтверджує що кошти, які він вноситеме як Внесок - мають законні джерела походження. >
<2.6. ЧленКС зобов’язаний інформувати КС про настання суттєвих змін в його діяльності та\або зміну іншої інформації, що надавалася
ним КС (в тому числі у зв’язку із закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих КС документів;
втрати  чинності/обміну  ідентифікаційного  документа  ЧленаКС  (чи  його  представника);  набуття  ЧленомКС  та/або  членами  його  сім’ї
та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб, внесення ЧленаКС до переліку терористів за рішенням суду; зміни
місця проживання ЧленаКС. Таке інформування здійснюється ЧленомКС шляхом надання КС протягом 20 днів з дня виникнення змін
необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни.>
<2.7. Кожна із сторін має право вимагати від іншої сторони виконання її обов'язків.>

<3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН>
<3.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з чинним законодавством.>

<4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ>
<4.1.  Внесення  Внеску  та  поповнення  Внеску  здійснюються  безготівково  на  рахунок  КС  або  за  згодою  сторін  в  інший  спосіб,  в  т.ч.
шляхом направлення/зарахування коштів належних ЧленуКС за іншими договорами. Повернення Внеску та виплата процентів ЧленуКС
здійснюються готівкою через касу КС, або за згодою сторін в інший спосіб. >
<4.2.Виплати процентів ЧленуКС здійснюються в дні сплати/капіталізації, вказані в п.7.1 цього договору. У випадках зміни суми Внеску,
наступні виплати процентів ЧленуКС здійснюються згідно додатків до цього договору, а якщо таких не укладатиметься - то щомісячно в
дати,  що  відповідають  даті  укладання  договору.  Повернення  Внеску  здійснюється  в  останній  день  дії  цього  договору.  Якщо  строк
виплати припадає на неробочі, св'яткові чи вихідні дні, то виплати здійснюються в перший робочий день, наступний за ними. >
<4.3.  Якщо  ЧленуКС  протягом  одного  дня  має  бути  виплачена  сума,  яка  перевищує  дозволену  законодавством  суму  готівкових
розрахунків  із  особою  за  один  день,  кошти  виплачуються  частинами  протягом  кількох  робочих  днів  починаючи  від  дня,  визначеного
іншими пунктами цього договору для виплати коштів, - кожна із частин в межах дозволених законодавством для готівкових розрахунків,
або за домовленістю сторін виплати ЧленуКС здійснюються в інший спосіб.  >
<4.4. У випадку, якщо ЧленКС не звернувся за отриманням Внеску (процентів) в день (дні), визначений(і) в п.4.2., п.4.3. цього договору,
виплата Внеску, процентів відбувається протягом 7 (семи) робочих днів з дня звернення ЧленаКС.>
<4.5.При виплаті  ЧленуКС процентів,  КС як податковий агент,  утримує з  процентних доходів  ЧленаКС на користь держави податок з
доходів фізичних осіб (18% від суми процентів) та військовий збір (1,5% від суми процентів). Якщо законодавством передбачатимуться
інші розміри ставок податків, зборів, - утримуватимуться суми згідно з законодавством.>
<4.6. При зміні суми Внеску додаток із оновленим графіком виплат процентів ЧленуКС укладається на вимогу однієї із сторін. В інших
випадках укладання додатку не є обов'язковим.>
<4.7. Всі розрахунки між КС та ЧленомКС здійснюються у національній валюті України. Днем внесення Внеску чи поповнення Внеску
при безготівковому перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок КС.>

<5. СТРОКИ ДОГОВОРУ>
<5.1.  Цей договір вступає в силу з  моменту підписання його обома Сторонами та  діє  до [УгодаДо] Договір припиняє свою дію після
завершення строку на який він укладений, та при його достроковому припиненні.>
<5.2. Строк дії цього договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.>
<5.3. При рахуванні строків по цьому договору під терміном рік розуміється календарний рік, котрий складається з 365 днів.>
<5.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.>

<6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ>
<6.1.Дострокове припинення, розірвання, зміна, доповнення цього договору в односторонньому порядку не допускаються.>



<6.2.Дострокове прпинення та розірвання цього Договору, внесення змін та доповнень до нього (в тому числі зміна істотих умов), -
можливі  за  згодою сторін  в  наступному порядку.  Одна  сторона  пропонує  іншій  припинити /розірвати  /змінити /доповнити Договір.
При  цьому,  пропозиції  КС  про  зміну  істотних  умов  Договору,  здійснюються  у  строк  20  днів  від  прийняття  рішення  КС  про
доцільність зміни істотних умов, - шляхом направлення ЧленуКС повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення
такого  повідомлення.  Інша  сторона  в  20ти  денний  строк  від  отримання  пропозиції  достроково  припинити  /розірвати  /змінити
/доповнити  Договір  дає  відповідь.  При  згоді  сторін,  Договір  достороково  припиняється  /розривається  /змінюється  /доповнюється  в
дату  погоджену  сторонами  -  шляхом  підписання  сторонами  додаткового  договору  чи  додатку  до  Договору.  При  достроковому
припиненні  договору  робиться  перерахунок  процентів:  замість  процентної  ставки,  вставновленної  в  п.1.2.  цього  договору,
застосовується  інша  процентна  ставка  -  6  (шість)  процентів  річних  за  період  до  дати  припинення  дії  договору.  За  згодою  сторін
перерахунок процентної ставки не здійснюється. >
<6.3. Повернення Внеску і виплата процентів ЧленуКС при достроковому припиненні (розірванні) цього договору здійснюється в день
припинення  (розірвання)  договору,  з  урахуванням  п.4.3.  цього  договору.  Якщо  дата  розірвання  договору  припадає  на  вихідний
(святковий,  неробочий)  день,  то  повернення  Внеску  і  виплата  процентів  відбувається  в  перший робочий день  що слідує  за  ним.  До
повернення Внеску, ЧленКС зобов'язаний повернути КС надлишково отримані проценти.>
<6.4.ЧленКС не  має  права  на  повернення  йому  частки  Внеску,  і  на  отримання  процентів  до  настання  передбачених  цим договором
відповідних строків (термінів) або випадків припинення договору. >
<6.5.ЧленКС  підтверджує,  що:  1)отримав  у  письмовій  формі  від  КС  до  укладення  Договору  інформацію  вказану  в  частині  2  ст.12
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; 2)інформація надана КС з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння ЧленомКС суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.>
<6.6.Посилання  на  внутрішні  правила  надання  фінансових  послуг:  Положення  про  фінансові  послуги  кредитної  спілки
"Кредит-СоюЗ" (редакція від 04.02.2022). >

<7. ВИПЛАТА ПРОЦЕНТІВ ЧЛЕНУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ>
<7.1.Після внесення Внеску Членом КС відповідно до цього договору, та до дня закінчення дії цього договору проценти по договору
сплачуються наступним чином(з урахуванням п.4.5 цього договору):>

Дата сплати Сума процентів (грн.)
Утримання* (грн.)

До сплати* (грн.)
ПДФО Військовий збір

<ДепозитДата> <ДепозитСумма> <НДФЛ> <ВоенныйСбор> <КОплате>
Всього: <ДепозитИтого> <ИтогНДФЛ><ИтогВоенныйСбор> <ИтогКОплате>

<* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на користь держави будуть утримані
інші суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть іншими з урахуванням інших сум утримання.>

<АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН>
<КС: [ОрганизацияПолнНаименование]> <Член КС (ПІБ): [ЧленКС]>
<Код за ЄДРПОУ: 25204519> <Місце (адреса) проживання: [АдресПроживания]>

<Місцезнаходження (адреса): 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, буд.250.> <[ИнформацияОбИдентификационномДокументе]>

<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>
<Тел./факс: [ОрганизацияТелефоны]> <Тел. [Тлф_дом]>

Підпис Підпис



Додаток № 5 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022) 

                          

 ДОДАТОК  ДОДАТОК   

 
до договору №[НомерДок] від [ДатаДок]"Залучення строкового внеску (вкладу) 

членів кредитної спілки на депозитний рахунок "З правом поповнення".  
до договору №[НомерДок] від [ДатаДок]"Залучення строкового внеску (вкладу) 

членів кредитної спілки на депозитний рахунок "З правом поповнення".   

                          

 [НасПункт]       
[ДатаПе

чати]  [НасПункт]       
[ДатаПеч

ати]   

                          

 

    Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі  [Представитель], що діє на 

підставі [Условие], з одного боку, та  [ЧленКС] (далі - ЧленКС), адреса проживання 

[АдресПроживания],  з другого боку, уклали цей додаток до договору  № [НомерДок]  

від [ДатаДок] (далі - Договір), про наступне:  

    Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі  [Представитель], що діє на 

підставі [Условие], з одного боку, та  [ЧленКС] (далі - ЧленКС), адреса проживання 

[АдресПроживания],  з другого боку, уклали цей додаток до договору  № [НомерДок]  

від [ДатаДок] (далі - Договір), про наступне:   

     1. Сума Внеска ЧленаКС:      1. Сума Внеска ЧленаКС:   

   
Дата 

Початковий 

залишок, грн. 

Сумма 

попвнення 

Внеску, грн 

Сума залишку 

Внеску, грн. 
     

Дата 
Початковий 

залишок, грн. 

Сумма 

попвнення 

Внеску, грн 

Сума 

залишку 

Внеску, грн.     

   

ДепозитВзн

осыДата 

ДепозитНачальн

ыйОстаток 

ДепозитСуммаП

ополнения 

ДепозитСумма

Остатка      

ДепозитВзн

осыДата 

ДепозитНачальн

ыйОстаток 

ДепозитСуммаП

ополнения 

ДепозитСумм

аОстатка     

 

    2.Після поповнення суми Внеску згідно цього додатку до дня закінчення дії 

Договору (а у випадку наступної зміни суми Внеску - до дня наступної зміни суми 

Внеску) проценти по Договору сплачуються наступним чином(з урахуванням 

п.4.5.Договору): 

 

    2.Після поповнення суми Внеску згідно цього додатку до дня закінчення дії Договору 

(а у випадку наступної зміни суми Внеску - до дня наступної зміни суми Внеску) 

проценти по Договору сплачуються наступним чином(з урахуванням п.4.5.Договору): 

  

  
Дата сплати Сума процентів (грн.) 

Утримання* (грн.) До 

сплати* 

(грн.) 

   
Дата 

сплати 
Сума процентів (грн.) 

Утримання* (грн.) До 

сплати* 

(грн.) 

 

  ПДФО 

Військовий 

збір    ПДФО Військовий збір  

  ДепозитДата ДепозитСумма НДФЛ 

ВоенныйСб

ор КОплате    
ДепозитД

ата ДепозитСумма НДФЛ ВоенныйСбор КОплате  

  Всього: ДепозитИтого ИтогНДФЛ 

ИтогВоенн

ыйСбор 

ИтогКО

плате    Всього: ДепозитИтого ИтогНДФЛ ИтогВоенныйСбор 

ИтогКО

плате  

* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на 

користь держави будуть утримані інші суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть 

іншими з урахуванням інших сум утримання.  

* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на 

користь держави будуть утримані інші суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть іншими з 

урахуванням інших сум утримання. 

                      

    Підписи Сторін:         Підписи Сторін:       

          

 

Підпис КС 

________________________  

Підпис Члена КС 

_________________________  

Підпис КС 

________________________  

Підпис Члена КС 

_________________________   

                      



Додаток № 6 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022) 

                        

 Примірний ДОДАТОК  Примірний  ДОДАТОК 

 

до договору №[НомерДок] від [ДатаДок] "Залучення  внеску (вкладу) 

члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу  "З правом поповнення, 

зняття частини Вкладу"  

до договору №[НомерДок] від [ДатаДок] "Залучення  внеску (вкладу) 

члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу  "З правом поповнення, 

зняття частини Вкладу" 

                        

 [НасПункт]       
[ДатаПе

чати]  [НасПункт]       
[ДатаПе

чати] 

                        

 

           Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі  [Представитель], що діє на 

підставі [Условие], з одного боку, та  [ЧленКС] (далі - ЧленКС), адреса проживання 

[АдресПроживания],  з другого боку, уклали цей додаток до договору  № [НомерДок]  

від [ДатаДок] (далі - Договір), про наступне:  

          Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі  [Представитель], що діє на 

підставі [Условие], з одного боку, та  [ЧленКС] (далі - ЧленКС), адреса проживання 

[АдресПроживания],  з другого боку, уклали цей додаток до договору  № [НомерДок]  

від [ДатаДок] (далі - Договір), про наступне: 

      1. Сума Внеска ЧленаКС:  1. Сума Внеска ЧленаКС: 

   

Дата 
Початковий 

залишок, грн. 

Сумма 

попвнення(+), 

або зняття(-) 

Внеску, грн 

Сума 

залишку 

Внеску, грн. 
     

Дата 
Початковий 

залишок, грн. 

Сумма 

попвнення(+), 

або зняття(-) 

Внеску, грн 

Сума 

залишку 

Внеску, грн. 
  

   

ДепозитВзн

осыДата 

ДепозитНачальн

ыйОстаток 

ДепозитСуммаПо

полнения 

ДепозитСумм

аОстатка      

ДепозитВзн

осыДата 

ДепозитНачальн

ыйОстаток 

ДепозитСуммаПо

полнения 

ДепозитСумм

аОстатка   

 

   2.Після поповнення суми Внеску згідно цього додатку до дня закінчення дії Договору 

(а у випадку наступної зміни суми Внеску - до дня наступної зміни суми Внеску) 

проценти по Договору сплачуються наступним чином(з урахуванням п.4.5.Договору): 

 

2.Після поповнення суми Внеску згідно цього додатку до дня закінчення дії Договору 

(а у випадку наступної зміни суми Внеску - до дня наступної зміни суми Внеску) 

проценти по Договору сплачуються наступним чином(з урахуванням п.4.5.Договору): 

  
Дата 

сплати 
Сума процентів (грн.) 

Утримання* (грн.) 
До сплати* 

(грн.) 

   
Дата 

сплати 
Сума процентів (грн.) 

Утримання* (грн.) 
До сплати* 

(грн.) 

 

  ПДФО 

Військовий 

збір    ПДФО 

Військовий 

збір  

  
ДепозитД

ата ДепозитСумма НДФЛ 

ВоенныйСбо

р КОплате    
ДепозитД

ата ДепозитСумма НДФЛ 

ВоенныйСбо

р КОплате  

  Всього: ДепозитИтого ИтогНДФЛ 

ИтогВоенн

ыйСбор 

ИтогКОпла

те    Всього: ДепозитИтого ИтогНДФЛ 

ИтогВоенн

ыйСбор 

ИтогКОпла

те  

* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на 

користь держави будуть утримані інші суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть 

іншими з урахуванням інших сум утримання.  

* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на 

користь держави будуть утримані інші суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть 

іншими з урахуванням інших сум утримання. 

                    

    Підписи Сторін:         Підписи Сторін:     

        

 

Підпис КС 

________________________  

Підпис Члена КС 

_________________________  

Підпис КС 

________________________  

Підпис Члена КС 

_________________________ 

                    



Додаток № 7 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)

ПРИМІРНИЙ   ДОДАТОК
<до договору №[НомерДок] від [ДатаДок]"Про залучення коштів".>

<[НасПункт]> <[ДатаПечати]>

<              Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі КС), в особі [Представитель], що  діє на підставі [Условие], з одного боку, та
[ПредставительЮр]  (далі - Вкладник), в особі [ЧленКС], що діє на підставі [УсловиеЮр], з другого боку, уклали цей Додаток до
Договору №[НомерДок] від [ДатаДок] "Про залучення коштів" (далі - Договір) про наступне: >
       1. Сума залучених коштів за Договором:

Дата Початковий 
залишок, грн. Сумма попвнення, грн Сума коштів після 

поповнення, грн.
<ДепозитВзносыДата><ДепозитНачальныйОстаток><ДепозитСуммаПополнения><ДепозитСуммаОстатка>

<2.  У  випадку  зміни  суми залишку  залучених  Коштів  за  Договором згідно  цього  додатку,  то  до  дня  закінчення  дії  Договору  (а  у
випадку  наступної  зміни  суми  залишку  Коштів  -  до  дня  такої  зміни),  проценти  по  Договору  сплачуються  наступним  чином(з
урахуванням п.4.5. Договору):>

Дата сплати Сума процентів (грн.)
Утримання* (грн.)

До сплати* (грн.)
ПДФО Військовий збір

<ДепозитДата> <ДепозитСумма> <НДФЛ> <ВоенныйСбор> <КОплате>
Всього: <ДепозитИтого> <ИтогНДФЛ> <ИтогВоенныйСбор> <ИтогКОплате>

<* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків, зборів, то на користь держави будуть утримані інші суми згідно з
законодавством, і суми до сплати будуть іншими з урахуванням інших сум утримання.>

Підписи Сторін:

Підпис КС ________________________ Підпис Вкладника _________________________



Додаток № 8 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)
<ПРИМІРНИЙ   ДОГОВІР ПРО ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ>

<[НасПункт]> <[ДатаДок]>
<        Кредитна  спілка  "КРЕДИТ-СОЮЗ"  (далі  КС),  в  особі  [Представитель],  що   діє  на  підставі  [Условие],  з  одного  боку,  та
[ПредставительЮр]   (далі  -  Вкладник),  в  особі  [ЧленКС],  що діє  на  підставі  [УсловиеЮр],  з  другого  боку,  уклали цей договір  (далі  -
Договір) про наступне:>

<1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ>
<1.1. За цим Договором КС залучає від Вкладника грошову суму [СумГрн] ([СуммаВзносаСтрока]) гривень (надалі за текстом - Кошти)
строком на [СрокВзносаСтрока]  місяців   (строк внесення Коштів),  до  [ДатаОкончанияСтрока]  (включно)  та  зобов’язується  повернути
Вкладнику отримані Кошти і сплатити проценти згідно умов цього договору. За згодою сторін на підставі цього договору КС може бути
залучено від Вкладника додаткові кошти (далі - поповнення). Одноразова сума поповнення не менш 300 гривень. 
У випадку спору щодо наявності  /  відсутності  згоди сторін щодо залучення додаткових коштів,  наявність  згоди має підтверджуватись
письмовими документами. Згода Вкладника на поповнення коштів також підтверджується фактом внесення ним КС додаткових коштів
по цьому Договору.>
<1.2.  КС  нараховує  та  сплачує  Вкладнику  проценти  виходячи  з  розміру:  [Проц]  ([СуммаПроцСтрока])  процентів  річних   від  суми
Коштів. Виплати процентів Вкладнику здійснюються відповідно до умов цього договору. >

<2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН>
<2.1.  Вкладник  зобов'язується  внести  Кошти  у  повній  сумі,  вказаній  в  п.1.1.  Договору  не  пізніше  [ДатаДок].  Вкладник  підписанням
цього договору підтверджує що Кошти, які він вноситеме в якості Внеску - мають законні джерела походження. >
<2.2. КС зобов'язується повернути Вкладнику суму Внеску та проценти на Кошти відповідно до умов цього договору. Якщо Вкладник не
вимагає повернення Коштів зв'язку із закінченням строку дії Договору (або у зв'язку із його достроковим розірванням чи припиненням),
Договір  не  вважається  продовженим.  Після  закінчення  строку  дії  Договору  (чи  його  дострокового  розірвання  або  припинення)  КС
ніяких нарахувань на Кошти та проценти не робить. Якщо Вкладник не звернувся за Коштами після закінчення дії цього договору, то КС
надсилає за  останнім відомим місцем знаходження Вкладника письмове повідомлення про закінчення Договору не пізніше як на 60-й
день після закінчення дії Договору.>
<2.3.  КС має  право  самостійно  направляти  Кошти  та  проценти  за  цим договором на  погашення  зобов'язань  Вкладника  перед  КС,  а  у
випадку застави майнових прав щодо Внеску,  процентів за  Внеском -  направити їх на погашення зобов'язань забезпечених договором
застави.>
<2.4.  Вкладник  зобов’язаний  інформувати  КС  про  настання  суттєвих  змін  в  його  діяльності  та\або  зміну  іншої  інформації,  що
надавалася ним КС (в тому числі у зв’язку із закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих КС
документів; втрати чинності/обміну документів Вкладника (чи його представника); набуття бенефіціарів Вкладника та/або членами його
сім’ї  та/або  пов’язаними  з  ним  особами  статусу  публічно  значущих  осіб,  внесення  бенефіціарів  Вкладника  до  переліку  терористів  за
рішенням суду; зміни місця знаходження Вкладника. Таке інформування здійснюється Вкладником шляхом надання КС протягом 20 днів
з дня виникнення змін необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни.>
<2.5. КС залучає Кошти Вкладника - для надання кредитів своїм членам.>
<2.6. Кожна із сторін має право вимагати від іншої сторони виконання ії обов'язків.>

<3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН>
<3.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з чинним законодавством.>

<4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ>
<4.1. Всі розрахунки та виплати між КС і Вкладником здійснюються безготівково згідно вказаних Сторонами банківських рахінків,  або
за згодою сторін в інший спосіб.>
<4.2. Виплати процентів Вкладнику здійснюються в дні сплати, вказані в п.7.1 цього договору. У випадках зміни суми Коштів, залучених
за  цим  Договором,  -  наступні  виплати  процентів  Вкладнику  здійснюються  згідно  додатків  до  цього  Договору,  а  якщо  таких  не
укладатиметься - то щомісячно в дати, що відповідають даті укладання Договору. Повернення Коштів здійснюється в останній день дії
цього Договору. Якщо строк виплати припадає на неробочі, св'яткові чи вихідні дні, то виплати здійснюються в перший робочий день,
наступний за ними. >
<4.3. У випадку, якщо Вкладник не повідомив КС про зміну реквізитів банківського рахунку, або повідомив про реквізити банкіського
рахунку із помилками, внаслідок чого кошти були перераховані на неправильний рахунок, - то Кошти Вкладнику повертаються протягом
7 (семи) робочих днів з дня їх повернення КС із неправильного рахунку. >
<4.4.  Сторони  за  взаємною  згодою  мають  право  змінити  розмір  процентів  за  користування  Коштами.  В  такому  випадку  сторонами
укладається додаток до цього договору із зазначенням нової процентної ставки.>
<4.5. Всі розрахунки між КС та Вкладником здійснюються у національній валюті України. >
<4.6. Днем внесення Коштів чи поповнення Коштів при безготівковому перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок
КС. Датою повернення Коштів та процентів при безготівкових розрахунках є дата списання відповідної суми з рахунку КС.>
<4.7. При зміні суми Коштів, залучених за цим Договором, додаток із оновленим графіком виплат процентів Вкладнику укладається на
вимогу однієї із сторін. В інших випадках укладання додаткового договору не є обов'язковим.>

<5. СТРОКИ ДОГОВОРУ>
<5.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання його обома Сторонами та  діє до [УгодаДо]. Договір припиняє свою дію після
завершення строку на який він укладений, та при його достроковому припиненні.>
<5.2. Строк дії цього договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.>
<5.3. При рахуванні строків по цьому договору під терміном рік розуміється календарний рік, котрий складається з 365 днів.>
<5.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.>

<6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ>
<6.1. Дострокове припинення, розірвання, зміна, доповнення цього договору в односторонньому порядку не допускаються.>



<6.2.Дострокове  прпинення  та  розірвання  цього  Договору,  внесення  змін  та  доповнень  до  нього  (в  тому  числі  зміна
істотих  умов),  -  можливі  за  згодою  сторін  в  наступному  порядку.  Одна  сторона  пропонує  іншій  припинити  /розірвати
/змінити /доповнити Договір. При цьому, пропозиції КС про зміну істотних умов Договору, здійснюються у строк 20 днів
від прийняття рішення КС про доцільність зміни істотних умов, - шляхом направлення Вкладнику повідомлення у спосіб,
що  дає  змогу  встановити  дату  відправлення  такого  повідомлення.  Інша  сторона  в  20ти  денний  строк  від  отримання
пропозиції  достроково  припинити  /розірвати  /змінити  /доповнити  Договір  дає  відповідь.  При  згоді  сторін,  Договір
достороково  припиняється  /розривається  /змінюється  /доповнюється  в  дату  погоджену  сторонами  -  шляхом  підписання
сторонами додаткового договору чи додатку до Договору. При достроковому припиненні договору робиться перерахунок
процентів: замість процентної ставки, вставновленної в п.1.2.  цього договору, застосовується інша процентна ставка - 6
(шість) процентів річних за період до дати припинення дії договору. За згодою сторін перерахунок процентної ставки не
здійснюється. >
<6.3.Повернення  Внеску  і  виплата  процентів  Вкладнику  при  достроковому  припиненні  цього  договору  здійснюється  в
день  припинення  дії  договору.  Якщо  дата  розірвання  договору  припадає  на  вихідний  (святковий,   неробочий)  день,  то
повернення Внеску і  виплата  процентів  відбувається  в  перший робочий день що слідує  за  ним.  До повернення Внеску,
Вкладник зобов'язаний повернути КС надлишково отримані проценти.>
<6.4.Вкладник не має права на повернення йому частки Внеску, і на отримання процентів до настання передбачених цим
договором відповідних строків (термінів) або випадків припинення договору. >
<6.5.Вкладник  підтверджує,  що:  1)отримав  у  письмовій  формі  від  КС  до  укладення  Договору  інформацію  вказану  в
частині  другій  ст.12  Закону  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг";
2)інформація  надана  КС  з  дотриманням  вимог  законодавства  та  забезпечує  правильне  розуміння  Вкладником  суті
фінансової послуги без нав'язування її придбання.>
< 6.6.Посилання на внутрішні  правила надання фінансових послуг:  Положення про фінансові  послуги кредитної  спілки
"Кредит-СоюЗ" (редакція від 04.02.2022).>

<7. ВИПЛАТА ПРОЦЕНТІВ ВКЛАДНИКУ>
<7.1.  Після внесення Коштів відповідно до цього договору,  та  до дня закінчення дії  цього Договору (а  у  випадку зміни
суми  Коштів  -  до  зміни  суми  Коштів)  проценти  по  договору  сплачуються   наступним чином(з  урахуванням п.4.5  цього
договору):>

Дата сплати Сума процентів (грн.)
Утримання* (грн.)

До сплати* (грн.)
ПДФО Військовий збір

<ДепозитДата> <ДепозитСумма> <НДФЛ> <ВоенныйСбор> <КОплате>
Всього: <ДепозитИтого> <ИтогНДФЛ><ИтогВоенныйСбор> <ИтогКОплате>

<* - у випадку встановлення законодавством України інших розмірів ставок податків,  зборів,  то на користь держави будуть утримані
інші суми згідно з законодавством, і суми до сплати будуть іншими з урахуванням інших сум утримання.>

<РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН>
<КС : кредитна спілка "Кредит-СоюЗ"> <Вкладник: [ПредставительЮр]>
<Код за ЄДРПОУ: 25204519> <Код за ЭДРПОУ [ПредставительЮрЕДРПОУ]>
<Місцезнаходження (адреса): м.Черкаси, вул.Гоголя, буд.250.> <Місцезнаходження (адреса): [ПредставительЮрАдрес]>
<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]><п/р [ПредставительЮрНомерСчета] в [ПредставительЮрБанкНаименование]>

<Тел./факс: [ОрганизацияТелефоны]> <Тел./факс:  [ПредставительЮрТелефоны]>

Підпис Підпис



 

 

Додаток № 9 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022) 

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР  КРЕДИТУ №  {НомерДок} 

Місце укладання: м. {МестоЗаключенияДоговора} {ДатаДокЛокальная} 

Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ", (у подальшому - КС), в особі {ОрганизацияДиректор}, що діє на підставі {Условие}, та член спілки __________ (у подальшому - 

Позичальник), які разом у подальшому - Сторони, уклали цей договір кредиту про наведене нижче.  
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ. 

1.1.Кредит – грошові кошти які КС надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених Договором. 

1.2.Проценти – плата за користування кредитом. 

1.3.Проценти річні від простроченої суми –  проценти річні на суму простроченості за час простроченості в розмірі встановленому Договором або законом. Правова 

основа процентів річних від простроченої суми – ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України. 

1.4.Загальний розмір наданого кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані Позичальнику за Договором.  

1.5.Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. 

1.6.Усі поняття, що використовуються у цьому Договорі для визначення сутності предметів та подій в межах Договору (далі – поняття) викладені у термінах, які 

містяться в законодавчій термінології відповідного предмета правового регулювання та визначені законодавством України, що регулює відповідний ринок фінансових 

послуг (якщо такі поняття передбачено для відповідного виду договору).  

1.7.Вжиання термінів та понять в цьому Договорі може застосовуватись у різних відмінках. 
 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА МЕТА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ. 

2.1.КС надає грошові кошти у кредит Позичальникові у сумі {Сума} ({СумаПрописом}) на умовах строковості, зворотності, платності та забезпеченості, а 

Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти КС відповідно до умов цього Договору. 

2.2.Мета отримання кредиту (цільове призначення кредиту): {Ціль}. Тип кредиту: кредит. 
 

3.ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ 

3.1.Строк видачі кредиту: 1 день з моменту укладання цього Договору. Сторони можуть погодити інший строк. Кредит надається: {ВидПредоставленияСредств}. За 

згодою сторін кредит може бути виданий в інший не заборонений законодавством спосіб. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку у банку (надання реквізитів з 

помилками, надання реквізитів без зазначення номеру електронного платіжного засобу Позичальника), або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою в касі 

КС, або ухилення іншим чином від отримання кредиту, або наявність встановлених законодавством обмежень щодо видачі коштів, або використання права на відмову у 

наданні кредиту, - звільняє КС від відповідальності за порушення зобов'язань за цим пунктом Договору. 

3.2.Датами надання/видачі кредиту вважаються дати надання/видачі суми кредиту Позичальнику готівкою через касу КС, а при безготівковому перерахуванні на 

рахунок вказаний Позичальником – дати списання відповідних сум з рахунку КС. 

3.3.Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту - відсутня, крім 

наступних випадків. Якщо цей Договір забезпечується порукою та/або заставою майна третіх осіб - укладаються відповідні договори (поруки та/або застави) з такими 

особами. Якщо цей Договір забезпечуватиметься угодою, що повинна нотаріально посвідчуватись, та/або заставне майно має обов'язково страхуватись чи оцінюватись, 

- укладаються договори на послуги нотаріуса, страхування, оцінки. 

3.4.Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: 

3.4.1.КС має право відмовити у наданні кредиту якщо: 1)виявлені обставин, які свідчать про загрозу неповернення кредиту, або 2)не оформлено необхідних договорів 

щодо забезпечення по кредиту (в тому числі ненадання додаткової застави чи додаткових поручителів на вимогу КС), або 3)працівникам КС не надано заставне майно 

для огляду, або 4)зникнення, викрадення, знищення заставного майна або незадовільний стан заставного майна або, 5)недостатня 

кредитоспроможність/платоспроможність Позичальника чи його поручителів станом на дату надання кредиту, або 6)ненадання Позичальником чи його поручителями 

підтверджуючих документів щодо стану їх платоспроможності станом на дату отримання кредиту, або 7)прийняті рішення КС про обмеження кредитування певних 

категорій кредитів.  

3.4.2.Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту до надання йому кредиту.  

Позичальник також має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі 

отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє КС письмово до закінчення вищевказаного строку. Протягом 7 



 

 

календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, Позичальник зобов’язаний повернути КС грошові кошти, одержані згідно з цим 

Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою у цьому Договорі. Споживач не зобов’язаний 

сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору. Право на відмову від договору не застосовується щодо: 1)договорів про споживчий кредит, 

виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених Договорів (правочинів); 2)споживчих кредитів, наданих на придбання робіт 

(послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від цього Договору. 

3.4.3.Про відмову від надання або одержання кредиту сторона має повідомити іншу сторону. 

3.5.Види забезпечення наданого кредиту: {Обеспечение}. У випадку забезпечення кредиту заставою та/або порукою – оформляються окремі договори застави та/або 

поруки. Додатково кредит може забезпечуватись іншим забезпеченням. 
 

4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

4.1.На дату укладення цього Договору, з урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням 

кредиту та укладенням цього Договору (загальні витрати за кредитом), орієнтовна реальна річна процентна ставка становить {РПС}; орієнтовна загальна вартість 

кредиту становить {ИтогСумВсего} гривень (в тому числі {СумаВТомЧисле}грн. загальний розмір наданого кредиту, та {ИтогСумПроц} грн. загальні витрати за 

кредитом). Графік платежів (таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит) 

представлені в Додатку1 до цього Договору. 

Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту базуються на припущенні, що цей Договір залишатиметься 

дійсним протягом погодженого строку, а КС і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі. Сторони погодили, що 

протягом строку дії Договору можлива зміна вартості супровідних послуг третіх осіб (за розрахунково-касове обслуговування, тощо) і така зміна не може бути 

визначена на момент обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або загальної вартості кредиту на дату укладення Договору та, відповідно, 

відображена в графіку платежів. Позичальник погоджується на можливу зміну орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або орієнтовної загальної вартості 

кредиту у зв’язку з зміною вартості супровідних послуг третіх осіб та погоджується сплачувати вартість таких послуг третім особам. При цьому, зміни до графіку 

платежів за цим Договором не вносяться. 

4.2.Процентна ставка за кредитом становить {Процент} процентів річних від суми залишку кредиту {ТекстЛьготы}. Порядок обчислення Процентної ставки за 

кредитом: проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за основним боргом (тілом кредиту) за фактичне число календарних днів користування 

кредитними коштами за виключенням дня отримання кредиту.Тип Процентної ставки за кредитом: фіксована{ТекстЛьготы2}. Зміні Процентна ставка не підлягає. 

4.3.Протягом строку цього Договору тарифи за кредитом, а також за супровідними послугами КС залишаються незмінними. 

4.4.Погашення за цим Договором відбувається у такій черговості: 1)у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за 

користування кредитом; 2)у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 3)у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі, при 

їх наявності. При цьому, в межах першої черги погашаються спочатку проценти, потім основна сума кредиту, в межах другої черги погашаються спочатку проценти, 

потім основна сума кредиту, - крім випадків, коли КС зарахувала кошти першочергово на погашення тіла кредиту. 

4.5.Позичальник здійснює сплати кредиту та процентів шляхом перерахування коштів на рахунок КС або іншим чином за згодою сторін. Датами повернення (виплати) 

кредиту (частини кредиту, процентів)  при перерахуванні вважаються дати зарахування коштів на рахунок КС, крім випадків коли КС зарахувала кошти на погашення 

кредиту (частини кредиту, процентів) раніше цієї дати. Датами повернення (виплати) кредиту (частини кредиту) та процентів у випадку їх готівкового погашення 

вважаються дати сплати відповідних коштів в касі КС. 

4.6.Якщо дата сплати випадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то платіж здійснюється на наступний за такими днями робочий день КС і це не вважається 

порушенням, але при цьому проценти нараховуються станом на день здійснення платежу. У випадку інфляційних процесів, Позичальник на вимогу КС повинен 

сплачувати кредит з урахуванням офіційно встановлених індексів інфляції. 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1.Позичальник зобов'язаний: а)повернути кредит достроково у випадках передбачених п.5.6. цього Договору; б)використати кредит за призначенням; в)на вимогу КС 

надати документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту;  

г)інформувати КС про: настання суттєвих змін в його діяльності та/або зміну іншої інформації, що надавалася ним КС (в т.ч. у зв’язку із закінчення строку 

(припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до КС документів; втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа Позичальника (чи його 

представника); набуття Позичальником та/або членами його сім’ї та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб, внесення Позичальника до 



 

 

переліку терористів за рішенням суду; зміни місця проживання, роботи, прізвища Позичальника. Таке інформування здійснюється Позичальником шляхом надання КСі 

протягом 20 днів з дня виникнення змін необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни. 

5.2.Позичальник має право повністю або частково достроково повернути проценти та кредит, при цьому проценти сплачуються за фактичний час користування 

кредитом і розраховуються вони згідно п.4.2. цього Договору. Порядок дострокового повернення кредиту: дострокове повернення кредиту Позичальником не потребує 

узгодження з КС, здійснюється шляхом сплати коштів згідно з п.4.4, п.4.5 цього Договору.  На відносини сторін по цьому Договору також поширюється дія ст.16 

Закону України "Про споживче кредитування", що визначає право споживача на дострокове повернення кредиту. 

5.3.Позичальник має право на звернення до Національного банку України у разі порушення кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією 

законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог 

щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про захист прав споживачів чи про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі 

врегулювання простроченої заборгованості. 

5.4.Позичальник має право звертатись з питань виконання сторонами умов цього Договору до КС в наступному порядку: шляхом подання до КС письмового звернення 

про надання відповідної інформації. 

5.5.КС зобов’язана на вимогу Позичальника, але не частіше 1 разу на місяць, безоплатно повідомляти Позичальника про поточний розмір його заборгованості, про 

платежі сплачені за цим Договором, іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України. 

5.6.КС має право вимагати дострокового повернення кредиту в таких випадках: а)при затриманні сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк 

більше 1 місяця (для споживчих кредитів на придбання житла та забезпечених іпотекою - 3 місяці); б)при використанні коштів не за цільовим призначенням. Така 

вимога має бути виконана Позичальником протягом 30 днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та споживчим кредитом на придбання житла – 60 днів з 

дня одержання від КС вимоги. Якщо за цей період Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога КС втрачає чинність. 

5.7.КС має право призупиняти нарахування процентів за цим Договором а також в подальшому донарховувати проценти за період коли нарахування процентів було 

призупинено. 

5.8.У КС відсутнє право передати іншій особі свої права кредитора за правочином відступлення права вимоги (за згодою і без згоди Позичальника). КС, новий кредитор 

/колекторська компанія (за наявності) - зобов’язані здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання прострочної заборгованості (у разі 

виникнення) зі споживачем, його близькими особами, представниками, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими 

передбачена договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відое- та/або звукозаписувального технічного засобу, а також зобов’язані попередити 

зазначених осіб про таке фіксування. 

5.9.Позичальник не має права продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту, установлені цим Договорм. 

5.10.Кожна із сторін може реалізовувати права та зобов'язана виконувати обов'язки передбачені іншими розділами цього Договору. 
 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ІНШІ НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ПО ДОГОВОРУ. 

6.1.Невиконання або неналежне виконання стороною цього Договору (КС або Позичальником)  обов’язків за цим Договором, має наслідки, визначені законодавством 

України та умовами цього Договору.  

6.2.За невиконання або неналежне иконання своїх обов’язків за цим Договором, КС зобов’язана відшкодувати Позичальнику збитки, завдані невиконанням умов цього 

Договору. 

6.3.Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу КС зобов'язаний сплатити__________процентів річних від простроченої 

суми за весь час прострочення згідно з ч.2 ст.625 ЦКУ, але в межах суми, не забороненої законами України. 

6.4.При простроченні платежу, Позичальник на вимогу КС сплачує штраф в розмірі 15% суми простроченого платежу. При цьому сукупна сума неустойки не 

повинна перевищувати 1/2 суми одержаної Позичальником по Договору. 

6.5.За згодою КС відповідальність за пунктами 6.3. та 6.4. цього Договору може не застосовуватись.  

6.6.Сторона Договору звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок форс-мажорних обставин 

(обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

Сторона, яка порушила зобов’язання в силу форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу сторону не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту їх виникнення. 
 

7.СТРОК ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ, ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ; ІНШІ УМОВИ. 

7.1.Строк дії цього Договору {СрокДатаДок} з моменту укладання. Це строк, в межах якого Позичальник повинен повернути кредит відповідно до умов цього 

Договору (строк, на який надається кредит). 



 

 

7.2.Якщо після закінчення вказаного в п.7.1. цього Договору строку є непогашений залишок кредиту, - строк дії цього Договору автоматично продовжується на 

наступні 24 місяці з урахуванням наступного. Якщо додатками до цього Договору не погоджено інший графік платежів на період після закінчення зазначеного в п.7.1. 

цього Договору строку, то сума кредиту, неповернута КС до закінчення визначеного в п.7.1 строку, надалі сплачується Позичальником рівними частинами щомісячно в 

числах, що відповідають даті укладання цього Договору (у місяцях, в яких немає дати що відповідає даті укладання Договору - в останніх числах таких місяців), та має 

бути повністю виплачена до закінчення строку на який продовжено строк дії цього Договору. В дати погашень тіла кредиту, здійснюються також погашення ще 

несплачених процентів, які продовжують нараховуютсья за ставкою і в порядку визначеними п.4.2. Договору. 

7.3.Дострокове прпинення та розірвання цього Договору, внесення змін та доповнень до нього (в тому числі зміна істотих умов), - можливі за згодою сторін в 

наступному порядку. Одна сторона пропонує іншій припинити /розірвати /змінити /доповнити Договір. При цьому, пропозиції КС про зміну істотних умов Договору, 

здійснюються у строк 20 днів від прийняття рішення КС про доцільність зміни істотних умов, - шляхом направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає 

змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Інша сторона в 20ти денний строк від отримання пропозиції достроково припинити /розірвати /змінити 

/доповнити Договір дає відповідь. При згоді сторін, Договір достороково припиняється /розривається /змінюється /доповнюється - шляхом підписання сторонами 

додаткового договору чи додатку до Договору. Позичальник в день припинення /розірвання дії Договору зобов'язаний сплатити КС всю суму залишку заборгованості за 

Договором. 

7.4.Договір достроково припиняє свою подальшу дію також у випадку подання КС позову до суду, в якому вимагає дострокового повернення кредиту Позичальником - 

в дату подання таого позову. 

7.5.Припинення дії цього Договору (по закінченні строку дії чи достроково) - не звільняє Позичальника  від обов’язку повернути тіло кредиту та сплатити проценти за 

час дії цього Договору. 

7.6.Встановлюється строк позовної давності п'ять років - для звернення КС до суду з позовом про стягнення заборгованості за цим Договором. 

7.7.Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ"(редакція від 04.02.2022). 

7.8.КС, новому кредитору і колекторській компанії (за їх наявності) заборняється повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього Договору, його умови, 

стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення 

зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором та 

які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог ч.6 

ст.25 Закону України «Про споживче кредитування». Інформація про Позичальника, отримана КС у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням цього Договору, 

може бути передана третім особам без згоди споживача у випадках і порядку, передбачених законом. 

7.9.Позичальник дає згоду(волевиявлення) щодо передачі інформації, зазначеної в п.7.8. цього Договору своїм близьким та третім особам, в тому числі: спадкоємцям; 

родичам; поручителям; заставодавцям; Українському Бюро кредитних історій; іншим Бюро кредитних історій; Українській об'єднаній кредитній спілці; іншим особам 

та державним органам. Позичальник дає згоду на взаємодію із такими особами при врегулюванні простроченої заборгованості за цим Договором. 

7.10.Позичальник підтверджує, що: 1)отримав в письмовій формі від КС до укладення цього Договору інформацію вказану в ч.2 ст.12 Закону України "Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; 2)інформація надана КС з дотриманням законодавства і забезпечує правильне розуміння Позичальником 

суті фін. послуги без нав'язування її придбання. 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

КС: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" Позичальник: _______________ 

Місце знаходження: 18002, м. Черкаси, вул. 

Гоголя, буд. 250.    Код за ЄДРПОУ 25204519. 

п/р {ОрганизацияНомерСчета} в 

{ОрганизацияБанкНаименование} 

Місце (адреса) проживання: 

{ЗаемщикАдресПроживания} 

{ИнформацияОбИдентификационномДокументе} 

Підпис ________________ Підпис ________________ /___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМІРНИЙ    ДОДАТОК №1 до ДОГОВОРУ КРЕДИТУ № {НомерДок} від {ДатаДок} 

місце укладання: м. {МестоЗаключенияДоговора} {ДатаТраншаЛокальная} 
 

1.Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" (у подальшому - КС), в особі {ОрганизацияДиректор}, що діє на підставі {Условие}, та _______ (у подальшому - Позичальник) 

уклали цей додаток (далі - Додаток) до договору кредиту № {НомерДок} від {ДатаДок} (далі - Договір1) про наступне. 
 

2.Графік платежів (таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит): 
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       3.Додаток є невідємною частиною Догвору1. 



 

 

 

4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

КС: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" Позичальник (ПІБ): _______________ 

Місцезнаходження (адреса): 18002, м.Черкаси, вул. Гоголя, буд.250.  

Код за ЄДРПОУ 25204519 

п/р {ОрганизацияНомерСчета} в {ОрганизацияБанкНаименование} 

Місце (адреса) проживання: {ЗаемщикАдресПроживания} 

{ИнформацияОбИдентификационномДокументе} 

Підпис  ________________ Підпис ___________________ /________________________________ 

 

 



Підпис КС: _______________  Підпис Позичальника: ________________________________ 

 

Додаток №10 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022) 

ПРИМІРНИЙ    ДОГОВІР КРЕДИТУ (КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ) № {НомерДок} 

Місце укладання: м. {МестоЗаключенияДоговора} Дата укладання: {ДатаДокЛокальная} 

Кредитна Спілка "Кредит-СоюЗ", (далі - КС), в особі {ОрганизацияДиректор}, що діє на підставі 

{Условие}, та член КС ____________ (далі - Позичальник), які разом у подальшому - Сторони, уклали 

цей Договір кредиту (кредитної лінії) про наведене нижче.  

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ. 

1.1.Кредит – грошові кошти які КС надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених 

Договором. 

1.2.Кредитна лінія - вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені 

сторонами строки протягом строку кредитування. При цьому може бути передбачено право споживача 

отримати кредит у межах встановленого кредитного ліміту у разі часткового або повного погашення 

кредиту протягом строку кредитування, визначеного в договорі про споживчий кредит.  

1.3.Проценти – плата за користування кредитом. 

1.4.Проценти річні від простроченої суми –  проценти річні на суму простроченості за час 

простроченості в розмірі встановленому Договором або законом. Правова основа процентів річних від 

простроченої суми – ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України. 

1.5.Загальний розмір наданого кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані 

Позичальнику за Договором.  

1.6.Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно 

виконаного зобов'язання. 

1.7.Усі поняття, що використовуються у цьому Договорі для визначення сутності предметів та подій в 

межах Договору (далі – поняття) викладені у термінах, які містяться в законодавчій термінології 

відповідного предмета правового регулювання та визначені законодавством України, що регулює 

відповідний ринок фінансових послуг (якщо такі поняття передбачено для відповідного виду договору).  

1.8.Вжиання термінів та понять в цьому Договорі може застосовуватись у різних відмінках. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА  МЕТА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ. 

2.1.КС надає Позичальнику кредит у формі відновлювальної кредитної лінії, з кредитним лімітом в сумі 

{Сумма} грн. ({СуммаПромисом}) на умовах визначених цим Договором, а Позичальник 

зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти КС відповідно до умов цього Договору. 

2.2.Кредит надається на умовах строковості, зворотності, цільового використання, платності та 

забезпеченості. 

2.3.Мета отримання кредиту (цільове призначення кредиту): {Цель}. Тип кредиту: кредитна лінія.  

3. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР НАДАНОГО КРЕДИТУ. 

3.1.Сума коштів, що знаходиться в користуванні Позичальника за цим Договором в кожен момент часу 

повинна не перевищувати кредитний ліміт {Сумма} грн.  

3.2.У випадку повного чи часткового повернення раніше наданої Позичальнику суми кредиту, повернута 

сума перестає бути такою що знаходиться у користуванні Позичальника, - Позичальник має право знову 

отримувати необхідну суму кредиту в межах кредитного ліміту.     

3.3.Скористатисть можливістю повторного отримання коштів в межах кредитного ліміту у відповідності 

до п.3.2. цього Договору Позичальник має право не більше ніж 200 разів протягом строку дії цього 

Договору. Відповідно максимальна сума коштів які Позичальник зможе отримати за цим Договором (як 

сукупність усіх окремих траншів) визначається наступним розрахунком: Сума кредитного ліміту 

{Сумма} грн. х 200 =  {МаксимальнаяВыдача} грн. 

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ, ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ 

КРЕДИТУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ. 

4.1.Для отримання коштів за цим Договором Позичальник зветається до КС із заявою про видачу 

грошових коштів за цим Договором. Заява може бути подана в письмовій формі чи в електронній формі 

з дотриманням вимог Закону України "Про електронну комерцію" або "Про електронний 

документообіг". Така заява може бути подана також з використанням форми, розміщеної на сайті КС.  

4.2.Кошти видаються Позичальнику в сумах, зазначених Позичальником у заявах про видачу кредиту 

(частини кредиту), в межах ліміту та строку дії цього Договору. Строк видачі кредиту (частини 

кредиту): протягом 5 робочих днів від дня отримання КС від Позичальника заяви про видачу кредиту 

(частини кредиту). За згодою сторін кошти можуть видаватись в інший строк. Така згода може 

підтверджуватись додатками чи додатковими договорами до цього Договору, або письмовими заявами, 

листами чи діями (бездіяльністю) сторін.  

4.3.Датами надання/видачі кредиту (частини кредиту) вважаються дати надання/видачі суми кредиту 

(частини кредиту) Позичальнику готівкою через касу КС, а при безготівковому перерахуванні на 

рахунок вказаний Позичальником – дати списання відповідних сум з рахунку КС. 
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4.4.Видача грошових коштів Позичальнику здійснюється готівкою через касу КС. Якщо Позичальнику 

має бути виплачена сума, яка перевищує дозволену законодавством суму готівкових розрахунків із 

особою за один день, кошти виплачуються частинами протягом кількох робочих днів КС, - кожна із 

частин в межах дозволених законодавством для готівкових розрахунків.  

       За згодою сторін кошти (всі, чи окремі видачі за кредитною лінією) можуть бути видані 

Позичальнику в інший не заборонений законодавством спосіб, в тому числі: 

- шляхом перерахування на банівський рахунок Позичальника, уключаючи використання реквізитів 

електронного платіжного засобу споживача, - згідно заяви Позичальника, в якій зазначено номер 

особистого електронного платіжного засобу Позичальника, з використанням реквізитів якого КС 

здійснює кредитну операцію, у форматі XXXX XX ** **** ХХХХ (перші шість знаків і останні чотири 

знаки номера електронного платіжного засобу). Така заява Позичальника, якщо вона буде погоджена 

КС, – вважатимиться додатком та частиною цього Договору; 

- шляхом перерахування на банківський рахунок вказаний Позичальником, без використання реквізитів 

електронного платіжного засобу Позичальника (в тому числі перерахування коштів на банківський 

рахунок інших осіб як оплата за дорученням Позичальника вартості товарів, робіт і послуг у межах 

наданого йому кредиту, тощо), згідно реквізитів зазначених Позичальником у письмовій заяві;    

- в інший не забороненим законодавством спосіб.  

Згода сторін щодо способу видачі коштів (іншого ніж зазначений в першому абзаці цього пункту) може 

підтверджуватись письмово або діями чи бездіяльністю.  

4.5.Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками), або неявка 

Позичальника за отриманням кредиту готівкою в касі КС, ухилення іншим чином від отримання 

кредиту, невиконання обов'язку погашення процентів за користування раніше отриманими коштами, 

наявність встановлених законодавством обмежень щодо видачі коштів, використання права на відмову у 

наданні кредиту, - звільняє КС від відповідальності за порушення зобов'язань зазначених в п.4.2. цього 

Договору. 

4.6.До видачі кредитних коштів, Позичальник зобов'язаний сплатити всі проценти, нараховані по цьому 

Договору за користування раніше виданими кредитними коштами (якщо такі видавались). 

4.7.Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням, 

обслуговуванням та поверненням кредиту - відсутня, крім наступних випадків. Якщо цей Договір 

забезпечується порукою та/або заставою майна третіх осіб - укладаються відповідні договори (поруки 

та/або застави) з такими особами. Якщо цей Договір забезпечуватиметься угодою, що повинна 

нотаріально посвідчуватись, та/або заставне майно має обов'язково страхуватись чи оцінюватись, - 

укладаються договори на послуги нотаріуса, страхування, оцінки.  

4.8.Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту: 

4.8.1. КС має право відмовити у наданні кредиту (або частини кредиту) якщо: 1) виявлені обставини, які 

свідчать про загрозу неповернення кредиту, або 2) не оформлено необхідних договорів щодо 

забезпечення по кредиту (в тому числі ненадання додаткової застави чи додаткових поручителів на 

вимогу КС), або 3) працівникам КС не надано заставне майно для огляду чи повторного /переіодичного 

огляду, або 4) зникнення, викрадення, знищення заставного майна або незадовільний стан заставного 

майна чи істотне погіршення стану заставного майна, або 5) недостатня 

кредитоспроможність/платоспроможність Позичальника чи його поручителів станом на дату надання 

кредиту, або частини кредиту (траншу), або 6) ненадання Позичальником чи його поручителями 

підтверджуючих документів щодо стану їх платоспроможності станом на дату отримання кредиту або 

частини кредиту (траншу), або 7) прийняті рішення КС про обмеження кредитування щодо певних 

категорій кредитів.  

4.8.2.Обставини, які свідчать про загрозу неповернення кредиту: висновок КС про недостатність чи 

істотне погіршення кредитоспроможності Позичальника чи його поручителів; висновок КС про 

недостатність чи істотне погіршення забезпечення по кредиту; виявлення даних (в т.ч. по Бюро 

кредитних історій) що у позичальника чи поручителів є зобов'язання за кредитами і поруками про які 

вони не повідомили КС до оформлення цього Договору або виявлені порушення Позичальником чи 

поручителями укладених ними договорів. 

4.8.3. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту до надання йому кредиту.  

Позичальник також має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору 

відмовитися від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових 

коштів. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє КС у письмовій формі до 

закінчення вищевказаного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового 

повідомлення про відмову від цього Договору, Позичальник зобов’язаний повернути КС грошові кошти, 

одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх 

повернення за ставкою, встановленою у цьому Договорі.  Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-
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які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору. Право на відмову від договору не 

застосовується щодо: 

1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення 

нотаріально посвідчених Договорів (правочинів); 

2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення 

строку відмови від цього Договору; 

3) договорів, які не є споживчими. 

4.8.4. Про відмову від надання або одержання кредиту сторона має повідомити іншу сторону. 

4.9.Часткове ненадання кредитних коштів за цим Договором - не спричиняє недійсність цього Договору 

та не звільняє Позичальника від обов'язку повернути отримані ним кредитні кошти та сплатити 

проценти за час користування ними. 

4.10.Види забезпечення наданого кредиту: {Обеспечение}. У випадку забезпечення кредиту заставою 

та/або порукою – оформляються окремі договори застави та/або поруки. Кредит також забезпечується 

всіма належними Позичальнику коштами та майном, на які може бути звернене стягнення. Додатково 

кредит може забезпечуватись іншим забезпеченням. 

5. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

5.1.Кредит повертається рівними частинами, що сплачуються щомісячно (починаючи з наступного 

місяця після видачі коштів) в числах, що відповідають даті укладення цього Договору (у місяцях, в яких 

немає числа що відповідає даті укладання цього  Договору - в останніх числах таких місяців), та має 

бути повністю повернутий до закінчення строку, зазначеного в п.5.1. цього Договору. В дати погашень 

кредиту, погашаються несплачені проценти за користування кредитними коштами.  

5.2.Сторони після підписання цього Договору можуть в додатку(ках) до цього Договору погодити інший 

порядок подальшого погашення тіла кредиту та процентів, ніж визначений в п.5.1. цього Договору. З 

моменту підписання першого такого додатка до Договору, подальша дія п.5.1. цього Договору 

припиняється, а Позичальник зобов'язаний погашати тіло кредиту і проценти згідно з додатком(ами) до 

Договору. Якщо після підписання додатка(ів) до цього Договору будуть видані кредитні кошти, порядок 

і строки повернення яких не визначено додатком(ами), - погашення таких коштів та процентів за ними 

повинні здійснюватись в такому ж порядку як передбачено в п.5.1. цього Договору. 

5.3.На дату укладення Договору, з урахуванням Процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг 

пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням Договору (загальні 

витрати за кредитом), орієнтовна реальна річна процентна ставка становить 

{РеалнаяПроцентнаяСтавка}; орієнтовна загальна вартість кредиту становить {ИтогСумВсего} 

гривень (в тому числі {ИтогСумВозв} грн. сума загального розміру кредиту, та 

{ИтогСумПроц}грн. загальні витрати за кредитом). Орієнтовна реальна річна процентна ставка та 

орієнтовна загальна вартість за кредитом обчислені виходячи із наступних припущень: що кредитні 

кошти за цим Договором надаються в повній сумі кредитного ліміту в дату укладання цього Договору, 

та що платежі за цим Договором здійснюються відповідно до п.п.5.1., 5.4. цього Договору; що цей 

Договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а КС і Позичальник виконають свої 

обов’язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі. Сторони погодили, що протягом строку дії 

цього Договору можлива зміна вартості супровідних послуг третіх осіб (за розрахунково-касове 

обслуговування, тощо) і така зміна не може бути визначена на момент обчислення орієнтовної реальної 

річної процентної ставки та/або загальної вартості кредиту на дату укладення цього Договору та, 

відповідно, відображена в графіку платежів. Позичальник погоджується на можливу зміну орієнтовної 

реальної річної процентної ставки та/або орієнтовної загальної вартості кредиту у зв’язку з зміною 

вартості супровідних послуг третіх осіб та погоджується сплачувати вартість таких послуг третім 

особам. При цьому, зміни до умов цього Договору (щодо реальної річної процентної ставки, витрат та 

загальної вартості кредиту, тощо) не вносяться. 

5.4.Процентна ставка за кредитом становить {Процент} процентів річних від суми залишку кредиту. 

Порядок обчислення Процентної ставки за кредитом: проценти нараховуються на суму залишку 

заборгованості за основним боргом (тілом кредиту) за фактичне число календарних днів користування 

кредитними коштами за виключенням дня отримання кредиту. Тип Процентної ставки за кредитом: 

фіксована. Зміні Процентна ставка не підлягає. 

5.5.Протягом строку цього Договору тарифи за кредитом, а також за супровідними послугами КС 

залишаються незмінними. 

5.6.Погашення за цим Договором відбувається у такій черговості: 1)у першу чергу сплачуються 

прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; 2)у другу 

чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 3)у третю чергу сплачуються 

неустойка та інші платежі, при їх наявності. При цьому, в межах першої черги погашаються спочатку 

проценти, потім основна сума кредиту, в межах другої черги погашаються спочатку проценти, потім 
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основна сума кредиту, - крім випадків, коли КС зарахувала кошти першочергово на погашення тіла 

кредиту. 

5.7.Позичальник здійснює сплати кредиту та процентів шляхом перерахування коштів на рахунок КС 

або іншим чином за згодою сторін. Датами повернення (виплати) кредиту (частини кредиту, процентів)  

при перерахуванні вважаються дати зарахування коштів на рахунок КС, крім випадків коли КС 

зарахувала кошти на погашення кредиту (частини кредиту, процентів) раніше цієї дати. Датами 

повернення (виплати) кредиту (частини кредиту) та процентів у випадку їх готівкового погашення 

вважаються дати сплати відповідних коштів в касі КС.  

5.8.Якщо дата сплати випадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то платіж здійснюється на 

наступний за такими днями робочий день КС і це не вважається порушенням, але при цьому проценти 

нараховуються станом на день здійснення платежу. У випадку інфляційних процесів, Позичальник на 

вимогу КС повинен сплачувати кредит з урахуванням офіційно встановлених індексів інфляції. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

6.1.Позичальник зобов'язаний:  

а)використати кредит за призначенням; на вимогу КС надати документи для здійснення перевірки 

цільового використання кредиту;  

б)повернути кредит достроково у випадках передбачених п.6.6. цього Договору;  

в)інформувати КС про: настання суттєвих змін в його діяльності та\або зміну іншої інформації, що 

надавалася ним КС (в т.ч. у зв’язку із закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання 

недійсними поданих до КС документів; втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа 

Позичальника (чи його представника); набуття Позичальником та/або членами його сім’ї та/або 

пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб, внесення Позичальника до переліку 

терористів за рішенням суду; зміни місця проживання, роботи, прізвища Позичальника. Таке 

інформування здійснюється Позичальником шляхом надання КСі протягом 20 днів з дня виникнення 

змін необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни. 

6.2.Позичальник має право повністю або частково достроково повернути проценти та кредит, при цьому 

проценти сплачуються за фактичний час користування кредитом і розраховуються вони згідно п.5.4. 

цього Договору. Порядок дострокового повернення кредиту: дострокове повернення кредиту 

Позичальником не потребує узгодження з іншою стороною, здійснюється шляхом сплати коштів згідно з 

п.5.6, п.5.7 Договору.  На відносини сторін по цьому Договору також поширюється дія ст.16 Закону 

України "Про споживче кредитування", що визначає право споживача на дострокове повернення 

кредиту. 

6.3.Позичальник має право на звернення до Національного банку України у разі порушення 

кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого 

кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні 

простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом 

про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

6.4.Позичальник має право звертатись з питань виконання сторонами умов цього Договору до КС в 

наступному порядку: шляхом подання до КС письмового звернення про надання відповідної інформації. 

6.5. КС зобов’язана на вимогу Позичальника, але не частіше 1 разу на місяць, безоплатно повідомляти 

Позичальника про поточний розмір його заборгованості, про платежі сплачені за цим Договором, іншу 

інформацію, надання якої передбачено законодавством України. 

6.6.КС має право вимагати дострокового повернення кредиту в таких випадках: а)при затриманні сплати 

Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше 1 місяця (для споживчих кредитів на 

придбання житла та забезпечених іпотекою - 3місяці); б)при використанні коштів не за цільовим 

призначенням. Така вимога має бути виконана Позичальником протягом 30 днів, а за споживчим 

кредитом, забезпеченим іпотекою, та споживчим кредитом на придбання житла – 60 днів з дня 

одержання від КС вимоги. Якщо за цей період Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога 

КС втрачає чинність. 

6.7.КС має право призупиняти нарахування процентів за цим Договором а також в подальшому 

донарховувати проценти за період коли нарахування процентів було призупинено. 

6.7.У КС відсутнє право передати іншій особі свої права кредитора за правочином відступлення права 

вимоги (за згодою і без згоди Позичальника).  

6.8.КС (а в разі залучення – новий кредитор або колекторська компанія) зобов’язана здійснювати 

фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання прострочної заборгованості (у разі 

виникнення) зі споживачем, його близькими особами, представниками, спадкоємцем, поручителем, 

майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали 

згоду на таку взаємодію, за допомогою відое- та/або звукозаписувального технічного засобу, а також 

зобов’язана попередити зазначених осіб про таке фіксування. 
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6.9.Позичальник не має права продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту, установлені 

цим Договорм. 

6.10.Кожна із сторін може реалізовувати права та зобов'язана виконувати обов'язки передбачені іншими 

розділами цього Договору. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ІНШІ НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ПО ДОГОВОРУ. 

7.1. Невиконання або неналежне виконання стороною цього Договору (КС або Позичальником)  

обов’язків за цим Договором, має наслідки, визначені законодавством України та умовами цього 

Договору.  

7.2. За невиконання або неналежне иконання своїх обов’язків за цим Договором, КС зобов’язана 

відшкодувати Позичальнику збитки, завдані невиконанням умов цього Договору. 

7.3.Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу КС 

зобов'язаний сплатити ______ процентів річних від простроченої суми за весь час прострочення 

згідно з ч.2 ст.625 ЦКУ, але в межах суми, не забороненої законами України. 

7.4.При простроченні платежу, Позичальник на вимогу КС сплачує штраф в розмірі 15% суми 

простроченого платежу. При цьому сукупна сума неустойки не повинна перевищувати 1/2 суми 

одержаної Позичальником по Договору. 

7.5.За згодою КС відповідальність за пунктами 7.3. та 7.4. цього Договору може не застосовуватись. 

7.6.Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних 

обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та 

уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

8.СТРОК ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ, ТА ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ 

ДІЇ ДОГОВОРУ; ІНШІ УМОВИ. 

8.1.Строк дії цього Договору {СрокДатаДок} з моменту укладання. Це є строком, в межах якого 

Позичальник повинен повернути кредит відповідно до умов  цього Договору (строк, на який надається 

кредит). 

8.2.Якщо після закінчення вказаного в п 8.1. цього Договору строку є непогашений залишок кредиту, - 

строк дії цього Договору автоматично продовжується на наступні 24 місяці з урахуванням наступного. 

Якщо додатками до цього Договору не погоджено інший графік платежів на період після закінчення 

зазначеного в п.8.1. цього Договору строку, то сума кредиту, неповернута КС до закінчення визначеного 

в п.8.1 строку, надалі сплачується Позичальником рівними частинами щомісячно в числах, що 

відповідають даті укладання цього Договору (у місяцях, в яких немає дати що відповідає даті укладання 

Договору - в останніх числах таких місяців), та має бути повністю виплачена до закінчення строку на 

який продовжено строк дії цього Договору. В дати погашень тіла кредиту, здійснюються також 

погашення ще несплачених процентів, які продовжують нараховуютсья за ставкою і в порядку 

визначеними п.5.4 Договору.  

8.3. Дострокове прпинення та розірвання цього Договору, внесення змін та доповнень до нього (в тому 

числі зміна істотих умов), - можливі за згодою сторін в наступному порядку. Одна сторона пропонує 

іншій припинити /розірвати /змінити /доповнити Договір. При цьому, пропозиції КС про зміну істотних 

умов Договору, здійснюються у строк 20 днів від прийняття рішення КС про доцільність зміни істотних 

умов, - шляхом направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату 

відправлення такого повідомлення. Інша сторона в 20ти денний строк від отримання пропозиції 

достроково припинити /розірвати /змінити /доповнити Договір дає відповідь. При згоді сторін, Договір 

достороково припиняється /розривається /змінюється /доповнюється - шляхом підписання сторонами 

додаткового договору чи додатку до Договору. Позичальник в день припинення /розірвання дії 

Договору зобов'язаний сплатити КС всю суму залишку заборгованості за Договором. 

8.4.Договір достроково припиняє свою подальшу дію також у випадку подання КС позову до суду, в 

якому вимагає дострокового повернення кредиту Позичальником - в дату подання таого позову. 

8.5.Припинення дії цього Договору (по закінченні строку дії чи достроково) - не звільняє Позичальника  

від обов’язку повернути тіло кредиту та сплатити проценти за час дії цього Договору. 

8.6.Встановлюється строк позовної давності п'ять років - для звернення КС до суду з позовом про 

стягнення заборгованості за цим Договором. 

8.7.Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги 

кредитної спілки "Кредит-СоюЗ"(редакція від 04.02.2022) 

8.8.КС, новому кредитору і колекторській компанії (за їх наявності) заборняється повідомляти 

інформацію про укладення Позичальником цього Договору, його умови, стан виконання, наявність 

простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору. Така заборона не 

поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, 

поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена 

договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про 
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прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог ч.6 ст.25 Закону 

України «Про споживче кредитування». Інформація про Позичальника, отримана КС у зв’язку з 

укладенням, виконанням та припиненням цього Договору, може бути передана третім особам без згоди 

споживача у випадках і порядку, передбачених законом.  

8.9.Позичальник дає згоду(волевиявлення) щодо передачі інформації, зазначеної в п.8.8. цього Договору 

своїм близьким та третім особам, в тому числі: спадкоємцям; родичам; поручителям; заставодавцям; 

Українському Бюро кредитних історій; іншим Бюро кредитних історій; Українській об'єднаній 

кредитній спілці; іншим особам та державним органам. Позичальник дає згоду на взаємодію із такими 

особами при врегулюванні простроченої заборгованості за цим Договором. 

8.10.Позичальник підтверджує, що: 1)отримав в письмовій формі від КС до укладення цього Договору 

інформацію вказану в ч.2 ст.12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг"; 2)інформація надана КС з дотриманням законодавства і забезпечує правильне 

розуміння Позичальником суті фін. послуги без нав'язування її придбання. 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Спілка: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" Позичальник: {Заемщик} 

Місцезнаходження (адреса): 18002, м.Черкаси, 

вул..Гоголя, 250. Код за ЄДРПОУ 25204519 п/р 

{ОрганизацияНомерСчета} в 

{ОрганизацияБанкНаименование} 

Місце (адреса) проживання: 

{ЗаемщикАдресПроживания} 

{ИнформацияОбИдентификационномДокументе} 

Підпис ________________ 

 

Підпис ________________ /___________________ 

 

Я, {Заемщик} отримав(ла) примірник договору кредиту (кредитної лінії) №{НомерДок} від {ДатаДок} 

року одразу після його підписання, але до початку надання мені фінансової послуги, до отримання 

коштів. До підписання договору отримав(ла) в письмовій формі проект договору та ознайомився(лась) із 

ним, включно із платежами і витратами за договором. 

 

{ДатаДокЛокальная} 

 

Підпис ________________ 

 

 

 
Виконавець:  ___________________________/ {КредитныйИнспектор} 
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Додаток № 11 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022) 

 

ПРИМІРНИЙ    ДОДАТОК 

 до ДОГОВОРУ КРЕДИТУ (КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ) № {НомерДок} від {ДатаДок} 
 

місце укладання: м. {МестоЗаключенияДоговора} {ДатаТраншаЛокальная} 
 

1.Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" (у подальшому - КС), в особі {ОрганизацияДиректор}, що діє на 

підставі {Условие}, та __________ (у подальшому - Позичальник) уклали цей додаток (далі - Додаток), 

яким уточнюють подальші строки та порядок погашення тіла кредиту та процентів за користування 

кредитом згідно Договору кредиту (кредитної лінії) № {НомерДок} від {ДатаДок} (далі - Договір1). 

2.Дата надання/видачі траншу за цим Додатком: {ДатаТраншаЛокальная}. 

Після видачі траншу за цим Додатком, сума залишку тіла кредиту по Договору1, що знаходиться в 

користуванні позичальника становитеме {СумаВместе} грн.  

3.Подальші строки та порядок погашення тіла кредиту та процентів за користування кредитом:  

Позичальник зобов'язаний здійснювати подальше повернення тіла кредиту щомісячно {ДеньКредита} 

числа кожного місяця (дати, в які Позичальник зобов’язаний робити сплати на повернення (виплати) 

кредиту). Якщо у певних місяцях немає такого числа - то останнього числа таких місяців), починаючи з 

{ДатаПервогоПлатежа} (дата в яку має бути здійснений перший такий платіж на повернення (виплату) 

кредиту). Сума щомісячного платежу на погашення тіла кредиту: не менше {ЕжемесячныйПлатеж} 

грн. Тіло кредиту має бути повернуто КС в строки згідно умов цього Додатку. 

        Позичальник зобов'язаний здійснювати подальші сплати процентів по кредиту щомісячно 

{ДеньКредита} числа кожного місяця (якщо у певних місяцях немає такого числа - то останного числа 

таких місяців), починаючи з {ДатаПервогоПлатежа} (дата в яку має бути здійснений перший такий 

платіж). В дату кожного платежу, сплачуються всі проценти, нараховані по Договору1 станом на дату 

відповідного платежу у відповідності до умов  Договору1, крім процентів які були уже сплачені раніше.  

4.Сторони погодили що протягом періоду, на який передбачені сплати згідно п.3 цього Додатку (а якщо 

буде укладено наступний додаток до Договору1 із іншим порядком і строками подальшого повернення 

основної суми та погашення процентів за ним - до моменту укладання такого наступного по часу 

додатку), - Позичальник зобов'язаний здійснювати погашення залишку тіла кредиту та сплату процентів 

за Договором1 згідно цього Додатку. Якщо після підписання цього Додатка будуть видані кредитні 

кошти за Договором1, строк і порядок повернення яких не визначено додатком(ами), - погашення таких 

коштів та процентів за ними здійснюється в такому ж порядку як передбачено в п.5.1. Договору1. 

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

КС: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" Позичальник: ___________ 

Місцезнаходження (адреса): 18002, м.Черкаси, 

вул.Гоголя, 250. 

Код за ЄДРПОУ 25204519 

п/р {ОрганизацияНомерСчета} в 

{ОрганизацияБанкНаименование} 

Місце (адреса) проживання: 

{ЗаемщикАдресПроживания} 

{ИнформацияОбИдентификационномДокументе} 

Підпис ________________ 

 

Підпис _____________ /_____________________/ 

 



Додаток № 12  до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)
<ПРИМІРНИЙ   ДОГОВІР КРЕДИТУ № [НомерДок]>

(кредит, що надається фермерському господарству або приватному підприємству, яке знаходиться у власності члена кредитної 
спілки)

<місце укладання: м. [МестоЗаключенияДоговора]> <[ДатаДокЛокальная]>

<       Кредитна спілка “Кредит-Союз”, іменована надалі “Спілка”, в особі [ОрганизацияДиректор], що діє на підставі [Условие], з
однієї сторони, та 

Фермерське господарство «[Заемщик]» (Приватне підприємство «[ЧастноеПредприятие]»), іменоване надалі «Позичальник», в
особі [ЗаемщикДиректор], якій діє на підставі Статуту, з другої сторони, та 

Член  Кредитної  спілки  "Кредит-СоюЗ"  фізична  особа  [ЧленКСФизЛицо],   у  власності  якого  перебуває  Фермерське
господарство  «Заемщик»  (Приватне  підприємство  «ЧастноеПредприятие»)  –  Позичальник,  іменований  надалі  “Член  Спілки”,  з
третьої сторони,
       що їх надалі разом іменовано “Сторони”,
керуючись ст.  21 Закону України "Про кредитні  спілки",  яка визначає право фермерських господарств та приватних підприємств
отримувати кредити в кредитній спілці від імені членів кредитної спілки у власності яких вони знаходяться, 
уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:
> <1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ>
<1.1. Спілка зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі [Сумма] ([СуммаПрописью]) на засадах строковості, зворотності,
цільового характеру використання, платності та забезпеченості (далі – кредит), а Позичальник зобов'язується повернути кредит та
сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених Договором.>
<1.2. Кредит використовується на цілі, пов’язані з підприємницькою діяльністю Позичальника, а саме на [Цель].>

<2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ>
<2.1. Кредит надається строком на [СрокДатаДок] від дати отримання Позичальником кредиту.>
<2.2.  Спілка  зобов’язується   надати  Позичальнику  кредит  в  строк  не  пізніше  5  банківських  днів  від  дати  підписання  цього
Договору, або за згодою сторін в інший строк.>
<2.3.  Позичальник  зобов'язується  повернути  кредит  та  сплатити  проценти  за  користування  кредитом  до  закінчення  строку,
визначеного п. 2.1. цього Договору.>
<2.4.  Кредит  надається  безготівковим  перерахуванням  на  рахунок,  вказаний  Позичальником,  або  за  згодою сторін  готівкою чи  в
інший не  заборонений законодавством спосіб.  Ненадання  Позичальником реквізитів  свого  рахунку  в  банку  (надання  реквізитів  з
помилками) (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також  ухилення Позичальника від видачі фінансової аграрної
розписки, відповідно до п. 5.1.5. цього Договору, звільняє Спілку від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого
п. 2.2. цього Договору.>
<2.5. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Спілки.>
<2.6. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата зарахування коштів на рахунок
Спілки.>

<3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ>
<3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить [Процент] % річних від суми залишку кредиту за кожен
день  користування  кредитом.  Проценти  нараховуються  за  фактичне  число  календарних  днів  користування  кредитом  за
виключенням дня отримання кредиту та включаючи день його повернення.>
<3.2. 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.>
<3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіку повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним,
що міститься у Додатку до даного Договору (надалі по тексту  - Графік розрахунків), припадає на вихідний (святковий, неробочий)
день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Спілки і це не
вважається порушенням розрахунків.>
<3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку: в першу чергу сплаті підлягають
проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту.>
<3.5.  Сторони  домовились,  що  погашення  кредиту  та  процентів  за  користування  кредитом  здійснюватиметься  згідно  Графіка
розрахунків, що є невід’ємною частиною Договору.>
<3.6.  Прострочення  сплати  кредиту  та/або  процентів  за  користування  кредитом  (згідно  графіка  розрахунків)  не  зупиняє
нарахування  процентів,  як  протягом  строку  надання  кредиту  визначеного  п.  2.1.  цього  Договору,  так  й  після  закінчення  цього
строку  протягом  подальшого  користування  Позичальником  наданими  грошовими  коштами,  крім  випадку  прийняття  окремого
рішення про це Спілки.>
<3.7.  Позичальник  проводить  погашення  кредиту  та  процентів  за  користування  кредитом   шляхом  перерахування  коштів  на
поточний рахунок Спілки, визначений розділом 11 Договору, або іншим чином за згодою сторін.>
<3.8. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.>

<4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ>
<4.1.  Зобов’язання  Позичальника  щодо  своєчасного  повернення  кредиту  та  сплати  процентів  за  користування  кредитом
забезпечується порукою Члена Спілки та фінансовою аграрною розпискою Позичальника (якщо інше не погоджено сторонами).>
<4.2. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення сторони вправі здійснити забезпечення виконання зобов'язань за цим
Договором іншими видами забезпечення, що не заборонені законодавством.>



<4.3. У випадку оформлення фінансової аграрної розписки на забезпечення зобов’язань за цим договором, платежі Позичальника
на  виконання  фінансової  аграрної  розписки  зараховуються  у  якості  повернення  Позичальником  кредиту,  сплати  процентів  за
користування кредитом та сум можливої неустойки, іншої відповідальності за неналежне виконання зобов’язань за Договором. При
цьому Спілка зобов’язується повернути Позичальнику сплачену ним Спілці суму перевищення суми зобов’язання Позичальника за
фінансовою аграрною розпискою (без врахування суми неустойки чи іншої відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань
за аграрною розпискою) над розміром суми кредиту та процентів за користування кредитом за Договором.>
<4.4.  Відповідальність  за  оформлення  забезпечення  кредиту  у  відповідності  до  вимог  чинного  законодавства  та  всі  витрати,
пов’язані  з  таким  оформленням,  покладаються  на  Позичальника  та  на  Члена  спілки,  якщо  забезпечення  зобов’язання  підлягає
оформленню окремим договором.>

<5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН>
<5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених іншими пунктами цього Договору, зобов'язаний:>
<5.1.1. Використати кредит за призначенням.>
<5.1.2. Надавати Спілці 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.  Письмово  повідомляти  Спілку  про  зміни  місцезнаходження,  контактних  телефонів,  адрес  електронної  пошти,  особи
керівника та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 15 денний строк з моменту
їх виникнення.>
<5.1.5.  Укласти  договір  щодо  забезпечення  виконання  зобов’язання  Позичальником  перед  Спілкою  за  Договором,  якщо
забезпечення  зобов’язання  підлягає  оформленню  окремим  договором,  та  видати  фінансову  аграрну  розписку,  якщо  інше  не
погоджено сторонами.>
<5.1.6.  Оплатити  третім  особам  за  свій  рахунок  пов'язані  з  виконанням  Договору  можливі  витрати,  а  саме:  оцінку  предметів
застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.>
<5.1.7.  У випадку прострочення сплати частини або всієї  суми кредиту сплатити нараховані  проценти за  користування кредитом
виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.>
<5.1.8. Інформувати Спілку про настання суттєвих змін в його діяльності та\або зміну іншої інформації, що надавалася ним Спілці
(в  тому  числі  у  зв’язку  із  закінчення  строку  (припинення)  дії,  втрати  чинності  чи  визнання  недійсними  поданих  до  Спілки
документів;  втрати  чинності/обміну  ідентифікаційного  документа  Позичальника  (чи  його  представника);  набуття  Позичальником
та/або членами його сім’ї та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб, внесення Позичальника до переліку
терористів  за  рішенням  суду;  зміни  місця  проживання,  роботи,  прізвища  Позичальника.  Таке  інформування  здійснюється
Позичальником шляхом надання Спілкою протягом 20 днів з дня виникнення змін необхідних даних/інформації та документів що
підтверджують зміни.>
<5.2. Позичальник має право:>
<5.2.1.  Достроково  повернути  кредит  повністю  або  частково  та  сплатити  проценти  за  користування  кредитом  виходячи  з
фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.>
<5.2.2.  Звертатися  до  Спілки  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.>
<5.3. Спілка крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язана:>
<5.3.1.  У  разі  письмового  звернення  Позичальника  щодо  перенесення  строків  платежів  (повернення  кредиту  та/або  сплати
процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15 днів та
дати  чітку  і  однозначну  відповідь.  У  будь-якому  випадку  перенесення  строків  платежів  (повернення  кредиту  та/або  сплати
процентів) оформляється додатковим договором.>
<5.4. Спілка має право:>
<5.4.1. Вимагати від Позичальника та Члена Спілки виконання ними умов Договору.>
<5.4.2.  Вимагати  від  Позичальника  та  Члена  Спілки  укладення  договору  щодо  забезпечення  виконання  зобов’язання
Позичальником перед Спілкою за Договором.>
< 5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку
наявності  хоча  б  однієї  із  зазначених  обставин:     а)  використання  Позичальником  кредиту  не  за  призначенням;   б)  затримання
сплати  Позичальником  частини  кредиту  та/або  процентів  за  користування  кредитом  на  строк,  що  перевищує  один  календарний
місяць;    в)  несплати  Позичальником  більше  однієї  виплати,  яка  перевищує  п’ять  відсотків  від  суми  кредиту;   г)  невиконання
Позичальником визначеного п. 5.1.5. Договору обов’язку щодо забезпечення кредиту;  д) виявлення Спілкою факту недостовірності
даних  або  документів,  наданих  Позичальником  для  отримання  кредиту;   е)  невиконання  Позичальником  визначеного  п.п.  5.1.4.
Договору обов’язку щодо повідомлення про зміни в інформації.>
5.4.4.Спілка  має  право призупиняти нарахування процентів  за  цим Договором а  також в  подальшому донарховувати проценти за
період коли нарахування процентів було призупинено.
<5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо Договору можуть за згодою Спілки перейти до третьої особи.>
<5.6. У випадку смерті Члена Спілки, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо Договору
переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.>
<5.7. Член Спілки крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами Договору, зобов'язаний:>
<5.7.1. Надати Спілці всі необхідні документи для здійснення перевірки факту знаходження фермерського господарства у власності
Члена Спілки.>
<5.7.2.  Контролювати  вчасне  здійснення  платежів  Позичальником  щодо  погашення  кредиту  і  процентів,  нарахованих  за
користування кредитом, відповідно до Графіка розрахунків.>
<5.7.3.  Письмово  повідомляти  Спілку  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 15 денний строк з моменту їх виникнення.>
<5.8. Член Спілки має право:>



<5.8.1.  Звертатися  до  Спілки  з  письмовим  клопотанням  про  перенесення  строків  платежів  (повернення  кредиту  та/або  сплати
процентів) у разі виникнення у Позичальника чи Члена Спілки тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від них
причин.>

<6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЧЛЕНА СПІЛКИ ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ>
<6.1. При укладанні Договору Член Спілки підтверджує що:>
<1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про
обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ із вказаним вимогами;>
<2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;>
<3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти Договір;>
<4) він чітко усвідомлює всі умови Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;>
<5) він вважає умови Договору вигідними для себе;>
<6) документи, надані їм для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання
документів;>
<7)  майно,  яким  забезпечується  виконання  зобов’язання  за  Договором  належить  йому  на  праві  власності,  не  обмежене  в  обігу
(обороті) та під заставою не перебуває.>

<7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН>
<7.1.За порушення Договору Сторони відповідають згідно з законодавством України та умовами Договору.>
<7.2.У  разі  прострочення  планового  платежу,  Позичальник  сплачує  пеню від  суми  простроченості  в  розмірі  подвійної  облікової
ставки Національного банку України за час простроченості. За згодою Спілки неустойка може не застосовуватись.>
<7.3.Позичальник,  який  прострочив  виконання  грошового  зобов'язання,  на  вимогу  Спілки  зобов'язаний  сплатити  65  процентів
річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2 ст.625 ЦКУ.>

<8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ>
<8.1. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.>
<8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного
в Україні законодавства.>
<8.3.Сторони погодились  про  встановлення  строку  позовної  давності  п'ять  років  -  для  звернення  Спілки  до  суду  з   позовом про
стягнення заборгованості за Договором.>

<9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИИНЕННЯ ДОГОВОРУ>
<9.1.  Дострокове  припинення,  зміна,  доповнення  цього  договору  в  односторонньому  порядку  не  допускаються,  крім  випадків
прямо передбачених законодавством.>
<9.2. Дострокове припинення Договору, внесення змін та доповнень до нього, - можливі за згодою сторін в наступному порядку.
Одна сторона пропонує іншій припинити або змінити чи доповнити Договір. При цьому, пропозиції Спілки до Позичальника про
зміну істотних умов Договору, здійснюються у строк 20 днів від прийняття рішення Спілкою про доцільність зміни істотних умов, -
шляхом направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Інша
сторона  в  20ти  денний  строк  від  отримання  пропозиції  дає  відповідь.  При  досягненні  згоди  сторонами,  Договір  достроково
припиняється  або  змінюється  чи  доповнюється  -  шляхом  підписання  сторонами  додаткового  договору  чи  додатку  до  Договору.
Договір  також може бути припинений в  судовому порядку за  позовом однієї  із  сторін  з  підстав  визначених законодавством.  При
припиненні  дії  Договору  Позичальник  в  день  припинення  дії  Договору  зобов'язаний  сплатити  Спілці  всю  суму  залишку
заборгованості за Договором.>

<10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ>
<10.1. Строк дії Договору становить [СрокДатаДок].>
<10.2. Договір є чинним з моменту його підписання Сторонами.>
<10.3. Дія Договору припиняється:>
<10.3.1. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії Договору;>
<10.3.2. У випадку дострокового припинення Договору в порядку, визначеному п.п. 9.2. Договору.>
<10.4. Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору
(відповідно  до  ст.631  ЦК  України),  не  позбавляє  від  обов'язку  здійснити  виконання  зобов'зань  за  ним,  в  тому  числі  -  сплатити
вказані в Договорі проценти за весь час фактичного користування кредитом.>
<10.5. Договір складено в 3 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. >
<10.6.  Після  підписання  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 Договору, втрачають юридичну силу.>
<10.7.  Позичальник  і  Член  Спілки  підтверджують,  що:  1)отримали  у  письмовій  формі  від  Спілки  до  укладення  Договору
інформацію  вказану  в  ч.2  ст.12  Закону  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг";
2)інформація  надана  Спілкою  з  дотриманням  законодавства  про  захист  прав  споживачів  і  забезпечує  правильне  розуміння
Позичальником і Членом Спілки суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.>
<10.8.Посилання  на  внутрішні  правила  надання  фінансових  послуг:  Положення  про  фінансові  послуги  кредитної  спілки
"Кредит-СоюЗ" (редакція від 04.02.20212).>
<10.9. Усі не врегульовані Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.>

<11. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:>
Спілка:
<Кредитна  спілка  "Кредит-СоюЗ",  код  за  ЄДРПОУ  25204519,  місцезнаходження  (адреса):  [ОрганизацияАдрес],  п/р
[ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>

Підпис _______________________________



Позичальник:
<[Заемщик],  код  за  ЄДРПОУ  [ЗаемщикЕДРПОУ],  місцезнаходження  (адреса):  [ЗаемщикАдрес],  п/р
[ЗаемщикНомерСчета] в [ЗаемщикБанкНаименование]>

Підпис _______________________________

Член спілки:
<[ЧленКС],   місце  (адреса)  проживання:  [ЧленКСАдресПроживания],  паспорт:  [ЧленКСПаспортСерия]
№[ЧленКСПаспортНомер], виданий [ЧленКСПаспортВыданКем] від [ЧленКСПаспортВыданДата] р.>

Підпис _______________________________

<Я, [Заемщик] отримав(ла) один примірник договору кредиту №[НомерДок] від [ДатаДок] року одразу після його підписання, але
до початку надання мені фінансової послуги, до отримання коштів. До підписання договору отримав(ла) в письмовій формі проект
договору та ознайомився(лась) із ним, включно із платежами і витратами за договором.>

<[ДатаДокЛокальная]> Підпис ________________

<Виконавець:  ___________________________/ [КредитныйИнспектор]>



Додаток № 13 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)
<ПРИМІРНИЙ    ДОДАТОК до ДОГОВОРУ КРЕДИТУ № [НомерДок] від [ДатаДок] >

<(кредиту, що надається фермерському господарству або приватному підприємству, яке знаходиться у власності
члена кредитної спілки)>
<місце укладання: м. [МестоЗаключенияДоговора]> <[ДатаДокЛокальная]>

<       1.  Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ",  іменована надалі  "Спілка",  в  особі  [ОрганизацияДиректор],  що діє  на підставі  [Условие],  з
однієї сторони, та 
Фермерське  господарство  "[Заемщик]"  (Приватне  підприємство  "[ЧастноеПредприятие]"),  іменоване  надалі  "Позичальник",  в  особі
[ЗаемщикДиректор], якій діє на підставі Статуту, з другої сторони, та 
Член  Кредитної  спілки  "Кредит-СоюЗ"  фізична  особа  [ЧленКСФизЛицо],   у  власності  якого  перебуває  Фермерське  господарство
"[Заемщик]" (Приватне підприємство "[ЧастноеПредприятие]") - Позичальник, іменований надалі "Член Спілки", з третьої сторони,  що
їх  надалі  разом  іменовано  "Сторони",  уклали  цей  додаток,  яким  уточнюють  подальші  строки  та  порядок  погашення  тіла  кредиту  та
процентів  за користування кредитом згідно договору кредиту (кредитної лінії) № [НомерДок] від [ДатаДок] (далі - Договір1).>

<2. Графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним:>
Платежі 

(кількість) Дата сплати Сума кредиту, що 
підлягає сплаті, грн. 

Сума процентів, при дотриманні цього додатку  
(дати і суми сплати, тощо), грн.

Всього розмір 
платежів, грн.

<Платеж> <ДатаОплаты> <СуммаКредиту> <СуммаПроцентов> <Всего>
Всього: <ИтогСуммаКредиту> <ИтогСуммаПроцентов> <ИтогВсего>

<       3. Сторони погодили що протягом періоду, на який передбачені сплати згідно п.2 цього додатку (а якщо буде укладено наступний
додаток до Договору1 із графіком подальшого повернення основної суми та погашення процентів за ним - до моменту укладання такого
наступного  по  часу  додатку),  -  Позичальник  зобов'язаний  здійснювати  погашення  залишку  тіла  кредиту  та  сплату  процентів  за
Договором1 згідно цього додатку. 

Якщо  після  підписання  цього  додатка  будуть  видані  кредитні  кошти  за  Договором1,  графік  повернення  яких  не  визначено
додатком(ами),  -  погашення  таких  коштів  та  процентів  за  ними  здійснюється  в  такому  порядку:  кредит  повертається  Спілці  рівними
частинами, що сплачуються щомісячно (починаючи з наступного місяця після видачі коштів) в числах, що відповідають даті укладення
Договору  (у   місяцях,  в  яких  немає  числа  що  відповідає  даті  укладання  договору  -  в  останніх  числах  таких  місяців),  та  має  бути
повністю виплачений до закінчення строку дії Договору1. В дати погашень кредиту, погашаються несплачені проценти за користування
кредитними коштами.>
<        4.  У  випадку  наявності  у  Позичальника  заборгованості  за  проценами,  які  не  були  сплачені  до  укладання  цього  додатку,
заборгованість  за  такими процентами не  відображена  в  цьому додатку  і  така  заборгованість  має  бути  сплачена  в  день  першої  сплати
передбаченої п.2 цього додатку.>

5. Реквізити та підписи сторін
Спілка
<Кредитна  спілка  "Кредит-СоюЗ",  код  за  ЄДРПОУ  25204519,  місцезнаходження  (адреса):  [ОрганизацияАдрес],  п/р
[ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>

Підпис _______________________________

Позичальник
<[Заемщик],  код  за  ЄДРПОУ  [ЗаемщикЕДРПОУ],  місцезнаходження  (адреса):  [ЗаемщикАдрес],  п/р  [ЗаемщикНомерСчета]  в
[ЗаемщикБанкНаименование]>

Підпис _______________________________

Член спілки
<Прізвище,  ім’я  по-батькові:  [ЧленКС],   місце  (адреса)  проживання:  [ЧленКСАдресПроживания],  паспорт:
[ЧленКСПаспортСерия] №[ЧленКСПаспортНомер], виданий [ЧленКСПаспортВыданКем] від [ЧленКСПаспортВыданДата] р.>

Підпис _______________________________



Додаток №14 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)
<ПРИМІРНИЙ    ДОГОВІР  КРЕДИТУ №  [НомерДок] (Не споживчий)>

<Місце укладання: м. [МестоЗаключенияДоговора]> <[ДатаДокЛокальная]>
<Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" (у подальшому - КС) в особі [ОрганизацияДиректор],  який  діє  на підставі [Условие], з одного боку,
та член спілки [Заемщик] (у подальшому - Позичальник), які разом іменуються - Сторони, уклали цей договір кредиту (у подальшому -
Договір)  про наведене нижче.>

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ.

<1.1.КС  надає  грошові  кошти  у  кредит  Позичальникові  у  сумі  [Сумма]  ([СуммаПрописью])  на  умовах  строковості,  зворотності,
платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти КС відповідно до умов Договору. >

<1.2.Мета отримання кредиту (цільове призначення кредиту):  [Цель].Тип кредиту: кредит.>
<1.3.Строк  видачі  кредиту:  1  день  з  моменту  укладання  Договору.  Сторони  можуть  погодити  інший  строк.  Кредит  надається
безготівковим  перерахуванням  на  рахунок,  вказаний  Позичальником,  або  за  згодою  сторін  в  інший  не  заборонений  законодавством
спосіб.  Ненадання  Позичальником  реквізитів  рахунку  у  банку  (надання  реквізитів  з  помилками),  або  неявка  Позичальника  за
отриманням  кредиту  готівкою  в  касі  КС,  або  ухилення  іншим  чином  від  отримання  кредиту,  або  невиконання  зобов'язання  щодо
забезпечення кредиту, звільняє КС від відповідальності за порушення зобов'язання за цим пунктом Договору.>
<1.4.Датою надання кредиту Позичальнику при безготівкових розрахунках є дата списання відповідної суми з рахунку КС.>
<1.5.Види забезпечення наданого кредиту: [Обеспечение]. Додатково кредит може забезпечуватись іншим забезпеченням.>

2. CТРОК ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.
<2.1.Строк  дії  договору  [СрокДатаДок],  з  моменту  укладання.  Це  строк,  в  межах  якого  Позичальник  повинен  повернути  кредит
відповідно до умов Договору (строк, на який надається кредит).>
<2.2.Якщо  після  закінчення  вказаного  в  п.2.1.  Договору  строку  є  непогашений  залишок  кредиту,  -  строк  дії  Договору  автоматично
продовжується на наступні 24 місяці. Якщо додатками до Договору не погоджено графік платежів на період після закінчення зазначеного
в  п.2.1.  строку,  то  сума  кредиту,  неповернута  до  закінчення  визначеного  в  п.2.1.  строку,  надалі  сплачується  Позичальником  до  КС
рівними  частинами  щомісячно  в  числах,  що  відповідають  даті  укладання  Договору  (у  місяцях,  в  яких  немає  дати  що  відповідає  даті
укладання Договору - в останніх числах таких місяців), та має бути повністю виплачена до закінчення строку на який продовжено строк
дії Договору. В дати погашень тіла кредиту, здійснюється також погашення ще несплачених процентів, які продовжують нараховуютсья
за ставкою і в порядку визначеними п. 3.2. Договору. >
<2.3.Дострокове прпинення /розірвання /зміни /доповнення Договору -  можливі за згодою сторін в наступному порядку. Одна сторона
пропонує  іншій  припинити  /розірвати  /змінити  /доповнити  Договір.  При  цьому,  пропозиції  КС  про  зміну  істотних  умов  Договору,
здійснюються  у  строк  20  днів  від  прийняття  рішення  КС  про  доцільність  зміни  істотних  умов,  -  шляхом  направлення  Позичальнику
повідомлення  у  спосіб,  що  дає  змогу  встановити  дату  відправлення  такого  повідомлення.  Інша  сторона  в  20ти  денний  строк  від
отримання  пропозиції  достроково  припинити  /розірвати  /змінити  /доповнити  Договір  дає  відповідь.  При  згоді  сторін,  Договір
достороково припиняється /розривається /змінюється /доповнюється -  шляхом підписання сторонами додаткового договору чи додатку
до Договору. Позичальник в день припинення /розірвання дії Договору зобов'язаний сплатити КС всю суму залишку заборгованості за
Договором.>
2.4.Договір  достроково  припиняє  свою  подальшу  дію  також  у  випадку  подання  КС  позову  до  суду,  в  якому  вимагає  дострокового
повернення кредиту Позичальником - в дату подання таого позову.
<2.5.Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту. КС має право відмовити у наданні кредиту за наявності обставин, які
явно свідчать про те, що кредит своєчасно не буде повернутий. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту до надання
йому кредиту. Про відмову від надання або одержання кредиту сторона має повідомити іншу сторону.>

3. ПЛАТА ЗА КРЕДИТ.
<3.1.Позичальник за Договором зобов'язаний сплатити проценти за користування кредитними коштами.>
<3.2.Процентна ставка за кредитом становить [Процент] процентів річних від суми залишку кредиту[ТекстЛьготы]. Порядок обчислення
Процентної  ставки  за  кредитом:  проценти  за  кредитом  нараховуються  на  суму  залишку  заборгованості  за  основним  боргом  (тілом
кредиту)  за  фактичне  число  календарних  днів  користування  кредитними  коштами  за  виключенням  дня  отримання  кредиту.  Тип
Процентної ставки за кредитом: фіксована. Зміні Процентна ставка не підлягає.>

4. СТРОК ТА ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ.
<4.1.Погашення кредиту та процентів за користування ним Позичальник зобов'язаний здійснювати в сумах і строки відповідно до п.7.4
Договору, з урахуванням інших умов Договору.>
<4.2.Якщо  дата  сплати  випадає  на  вихідний  (святковий,  неробочий)  день,  то  платіж  здійснюється  на  наступний  за  такими  днями
робочий день КС і це не вважається порушенням, але при цьому проценти нараховуються станом на день здійснення платежу. У випадку
інфляційних процесів, Позичальник на вимогу КС повинен платити кредит з урахуванням офіційно встановлених індексів інфляції.>
<4.3.Погашення  кредиту,  процентів  та  інших  платежів  за  Договором  здіснюється  у  такій  черговості:  у  першу  чергу  сплачуються
проценти  передбачені  п.6.3.  Договору  та  неустойка;  у  другу  чергу  сплачуються  проценти  за  користування  кредитом;  у  третю  чергу
сплачується основна сума боргу (тіло кредиту). >
<4.4.Виключення до п.4.3. - КС має право зарахувати кошти в іншій черговості, ніж це передбачено п.4.3. Договору.>
<4.5.Позичальник здійснює платежі за Договором шляхом перерахування коштів на рахунок КС або іншим чином за згодою сторін. Днем
сплати при перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок КС, крім випадків коли КС зарахувала кошти на погашення
кредиту раніше цієї дати.>

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
<5.1.Позичальник зобов'язаний: а)використати кредит за призначенням; б)повернути кредит достроково у випадках передбачених п.5.2
Договору; в)інформувати КС про настання суттєвих змін в його діяльності та\або зміну іншої інформації, що надавалася ним КС (в тому
числі  у  зв’язку  із  закінчення  строку  (припинення)  дії,  втрати  чинності  чи  визнання  недійсними  поданих  до  КС  документів;  втрати
чинності/обміну ідентифікаційного документа Позичальника (чи його представника); набуття Позичальником та/або членами його сім’ї
та/або пов’язаними з  ним особами статусу публічно значущих осіб,  внесення Позичальника до переліку терористів  за  рішенням суду;
зміни  місця  проживання,  роботи,  прізвища  Позичальника.  Таке  інформування  здійснюється  Позичальником  шляхом  надання  КС
протягом 20 днів з дня виникнення змін необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни.>
5.2.КС має право вимагати дострокового повернення кредиту при затриманні сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів
на  строк  більше  1  місяця.     5.3.КС  має  право  призупиняти  нарахування  процентів  за  цим  Договором  а  також  в  подальшому
донарховувати проценти за період коли нарахування процентів було призупинено.



<5.3. Позичальник має право повністю або частково достроково повернути проценти та кредит, при цьому проценти сплачуються
за  фактичний  час  користування  кредитом  і  розраховуються  вони  згідно  Договору.  Порядок  дострокового  повернення  кредиту:
дострокове повернення кредиту Позичальником не потребує узгодження з іншою стороною, здійснюється шляхом сплати коштів на
погашення збов'язань згідно з п.4.3, п.4.4, п.4.5 Договору.>
<5.4. Кожна із сторін може реалізовувати права та зобов'язана виконувати обов'язки передбачені іншими розділами Договору.>

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
<6.1. За порушення Договору Сторони відповідають згідно з законодавством України та умовами Договору.>
<6.2.  У разі  прострочення планового платежу,  Позичальник сплачує пеню від  суми простроченості  в  розмірі  подвійної  облікової
ставки Національного банку України за час прострочення. За згодою КС неустойка може не застосовуватись.>
<6.3.  Позичальник,  який  прострочив  виконання  грошового  зобов'язання,  на  вимогу  КС  зобов'язаний  сплатити  [ШтрафПроц]
процентів річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2 ст.625 ЦКУ.>

7. ІНШІ УМОВИ.
<7.1.  Сторони  погодились  про  встановлення  строку  позовної  давності  п'ять  років  -  для  звернення  КС  до  суду  з   позовом  про
стягнення заборгованості за Договором.>
<7.2.  Позичальник підтверджує,що:  1)отримав  у  письмовій  формі  від  КС до  укладення  Договору  інформацію вказану  в  ч.2  ст.12
Закону  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг";  2)інформація  надана  КС  з
дотриманням  законодавства  і  забезпечує  правильне  розуміння  Позичальником  суті  фінансової  послуги  без  нав'язування  її
придбання.>
<7.3.  Посилання  на  внутрішні  правила  надання  фінансових  послуг  -  Положення  про  фінансові  послуги  кредитної  спілки
"Кредит-СоюЗ" (редакція від 04.02.2022).>
<7.4. Графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним:>

Платежі 
(кількість) Дата сплати Сума кредиту, що 

підлягає сплаті, грн. 
Сума процентів, при дотриманні цього 
графіку (дати і суми сплати, тощо), грн.

Всього розмір 
платежів, грн.

<Платеж> <ДатаОплаты> <СуммаКредиту> <СуммаПроцентов> <Всего>

Всього: <ИтогСуммаКредиту> <ИтогСуммаПроцентов> <ИтогВсего>

<[ОрганизацияПолнНаименование]> <Прізвище, ім’я по-батькові: [Заемщик]>
<Місцезнаходження (адреса): [ОрганизацияАдрес]> <Місце (адреса) проживання: [ЗаемщикАдресПроживания]>

<Код за ЄДРПОУ [ОрганизацияЕДРПОУ]> <[ИнформацияОбИдентификационномДокументе]>
<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>

Спілка: ________________ Позичальник: _____________/______________________________/



Додаток №15 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від04.02.2022)
<ПРИМІРНИЙ   ДОГОВІР  КРЕДИТУ №  [НомерДок]  (не споживчий, ануїтетні щотижневі платежі)>

<Місце укладання: м. [МестоЗаключенияДоговора]> <[ДатаДок]>

<       Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" (у подальшому -  Спілка) в особі [ОрганизацияДиректор],   який  діє  на підставі  [Условие],  з  одного
боку, та член спілки [Заемщик] (у подальшому - Позичальник), які разом іменуються - Сторони, уклали цей договір кредиту (у подальшому -
Договір)  про наведене нижче.>

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ.
<1.1. Спілка надає грошові кошти у кредит Позичальникові у сумі [Сумма] ([СуммаПрописью]) на умовах строковості, зворотності, платності
та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти Спілці відповідно до умов Договору. >

<1.2. Мета отримання кредиту (цільове призначення кредиту):  [Цель].Тип кредиту: кредит.>
<1.3.  Строк видачі  кредиту:  1 день з  моменту укладання Договору.  Сторони можуть погодити інший строк.  Кредит надається безготівковим
перерахуванням  на  рахунок,  вказаний  Позичальником,  або  за  згодою  сторін  в  інший  не  заборонений  законодавством  спосіб.  Ненадання
Позичальником реквізитів рахунку у банку (надання реквізитів з помилками), або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою в касі
Спілки,  або  ухилення  іншим  чином  від  отримання  кредиту,  або  невиконання  зобов'язання  щодо  забезпечення  кредиту,  звільняє  Спілку  від
відповідальності за порушення зобов'язання за цим пунктом Договору.>
<1.4. Датою надання кредиту Позичальнику при безготівкових розрахунках є дата списання відповідної суми з рахунку Спілки.>
<1.5. Види забезпечення наданого кредиту: [Обеспечение]. Додатково кредит може забезпечуватись іншим забезпеченням.>

2. CТРОК ДОГОВОРУ. ЗМІНА, ДОПОВНЕННЯ, ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.
<2.1.Строк дії договору [СрокДатаДок], з моменту укладання. Це є строком, в межах якого Позичальник повинен повернути кредит відповідно
до умов Договору (строк, на який надається кредит).>
<2.2.Якщо  після  закінчення  вказаного  в  п  2.1.  Договору  строку  є  непогашений  залишок  кредиту,  -  строк  дії  Договору  автоматично
продовжується на наступні 52 тижні з урахуванням наступного.  Якщо додатками до Договору не погоджено графік платежів на період після
закінчення  зазначеного  в  п.2.1.  строку,  то  сума  кредиту,  неповернута  Спілці  до  закінчення  визначеного  в  п.2.1.  строку,  надалі  сплачується
Позичальником Спілці рівними частинами щотижнево в дні тижня, що відповідають дню тижня укладання Договору, та має бути повністю
виплачена  до  закінчення  строку  на  який  продовжено  строк  дії  Договору.  В  дати  погашень  тіла  кредиту,  здійснюється  також  погашення
процентів, які продовжують нараховуютсья за ставкою і в порядку визначеними п. 3.2. Договору.>
<2.3.Дострокове прпинення та розірвання цього Договору, внесення змін та доповнень до нього (в т.ч.зміна істотих умов), - можливі за згодою
сторін в наступному порядку. Одна сторона пропонує іншій припинити /розірвати /змінити /доповнити Договір. При цьому, пропозиції Спілки
про зміну істотних умов Договору, здійснюються у строк 20днів від прийняття рішення Спілки про доцільність зміни істотних умов, - шляхом
направлення  Позичальнику  повідомлення  у  спосіб,  що  дає  змогу  встановити  дату  відправлення  такого  повідомлення.  Інша  сторона  в  20ти
денний  строк  від  отримання  пропозиції  достроково  припинити  /розірвати  /змінити  /доповнити  Договір  дає  відповідь.  При  згоді  сторін,
Договір  достороково  припиняється  /розривається  /змінюється  /доповнюється  -  шляхом  підписання  сторонами  додаткового  договору  чи
додатку  до  Договору.   Позичальник  в  день  дострокового  припинення  /розірвання  дії  Договору  повинен  сплатити  Спілці  всю суму  залишку
заборгованості за Договором.>
2.4.Договір  достроково  припиняє  свою  подальшу  дію  також  у  випадку  подання  Спілкою  позову  до  суду,  в  якому  вимагає  дострокового
повернення кредиту Позичальником - в дату подання таого позову.
<2.5.Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту. Спілка має право відмовити у наданні кредиту за наявності обставин, які
явно свідчать про те, що кредит своєчасно не буде повернутий. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту до надання йому
кредиту. Про відмову від надання або одержання кредиту сторона має повідомити іншу сторону.>

3. ПЛАТА ЗА КРЕДИТ.
<3.1. Позичальник за Договором зобов'язаний сплатити проценти за користування кредитними коштами.>
<3.2. Процентна ставка за кредитом становить [Процент] процентів річних від суми кредиту[ТекстЛьготы]. Порядок обчислення Процентної
ставки  за  кредитом:  проценти  за  кредитом  нараховуються  від  всієї  суми  кредиту  протягом  періоду  дії  Договору,  за  виключенням  дня
отримання кредиту. Сплата частини кредиту не зменшує базу для нарахування процентної ставки.>
<3.3. Тип Процентної ставки за кредитом: фіксована. Зміні Процентна ставка не підлягає.>

4. СТРОК ТА ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ.
<4.1.  Погашення  кредиту  та  процентів  за  користування  ним  Позичальник  зобов'язаний  здійснювати  згідно  графіку,  зазначеному  в  п.7.4
Договору, з урахуванням інших умов Договору. Якщо інше не визначено графіком в п.7.4. Договору та іншими умовами Дговору, - погашення
кредиту та процентів здійснюється щотижневими ануїтетними платежами.>
<4.2. Якщо дата сплати випадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то платіж здійснюється на наступний за такими днями робочий день
Спілки  і  це  не  вважається  порушенням.  У  випадку  інфляційних  процесів,  Позичальник  на  вимогу  Спілки  повинен  платити  кредит  з
урахуванням офіційно встановлених індексів інфляції.>
<4.3.Погашення платежів за Договором здіснюється у такій черговості: у першу чергу сплачуються проценти передбачені п.6.3. Договору та
неустойка; у другу чергу сплачуються платежі, строк слати яких настав або прострочений; у третю чергу сплачуються платежі, строк сплати
яких не настав; у четверту чергу всі інші платежі.>
<4.4. Виключення до п.4.3. - Спілка має право зарахувати кошти в іншій черговості, ніж це передбачено п.4.3. Договору.>
<4.5. Позичальник здійснює платежі за Договором шляхом перерахування коштів на рахунок Спілки або іншим чином за згодою сторін. Днем
сплати при перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок Спілки, крім випадків коли Спілка зарахувала кошти на погашення
кредиту раніше цієї дати.>

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
<5.1.  Позичальник  зобов'язаний:  а)використати  кредит  за  призначенням;  б)повернути  кредит  достроково  у  випадках  передбачених  п.5.2
Договору;  в)інформувати Спілку  про настання суттєвих змін  в  його  діяльності  та\або  зміну  іншої  інформації,  що надавалася  ним Спілці  (в
тому числі  у зв’язку із  закінчення строку (припинення) дії,  втрати чинності  чи визнання недійсними поданих до Спілки документів;  втрати
чинності/обміну ідентифікаційного документа Позичальника (чи його представника); набуття Позичальником та/або членами його сім’ї та/або
пов’язаними з  ним особами статусу публічно значущих осіб,  внесення Позичальника до переліку терористів  за  рішенням суду;  зміни місця
проживання, роботи, прізвища Позичальника. Таке інформування здійснюється Позичальником шляхом надання Спілці протягом 20 днів з дня
виникнення змін необхідних даних/інформації та документів що підтверджують зміни.>
5.2.Спілка  має  право  вимагати  дострокового  повернення  кредиту  в  наступих  випадках:  а)при  затримання  сплати  Позичальником  частини
кредиту та/або процентів на строк більше 1 місяця; б)при використанні Позичальником кредиту не за цільовим призначенням.
<5.3.Спілка також має право: а)контролювати використання кредитних коштів Позичальником; б)призупиняти нарахування процентів за цим
Договором а також в подальшому донарховувати проценти за період коли нарахування процентів було призупинено.>



<5.3.  Позичальник  має  право  достроково  повернути  кредит  та  достроково  сплатити  проценти  в  наступному  порядку:
шляхом сплати платежів, строк сплати яких не настав, з урахуванням п.4.3, п.4.4, п.4.5 Договору. При цьому кожна окрема
сплата на дострокове погашення повинна дорівнювати сумі платежу, строк сплати якого не настав, або дорівнювати сумі
двох чи більше платежів, строк сплати яких не настав.>
<5.4.  Кожна  із  сторін  може  реалізовувати  права  та  зобов'язана  виконувати  обов'язки  передбачені  іншими  розділами
Договору.>

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
<6.1.  За  порушення  Договору  Сторони  відповідають  згідно  з  законодавством  України  та  умовами  Договору.   За  згодою
Спілки відповідальність за пунктами 6.2., 6.3 Договору може не застосовуватись.>
<6.2.  У  разі  прострочення  планового  платежу,  Позичальник  на  вимогу  Спілки  сплачує  пеню  від  суми  простроченості  в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за час прострочення.>
<6.3.Позичальник,  який  прострочив  виконання  грошового  зобов'язання,  на  вимогу  Спілки  зобов'язаний  сплатити
[ШтрафПроц] процентів річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2 ст.625 ЦКУ.>

7. ІНШІ УМОВИ.
<7.1. Сторони погодились про встановлення строку позовної давності п'ять років - для звернення Спілки до суду з  позовом
про стягнення заборгованості за Договором.>
<7.2. Позичальник підтверджує,що: 1)отримав у письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в
ч.2  ст.12  Закону  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг";  2)інформація
надана Спілкою з  дотриманням законодавства і  забезпечує правильне розуміння Позичальником суті  фінансової  послуги
без нав'язування її придбання.>
<7.3.  Посилання на внутрішні  правила надання фінансових послуг -  Положення про фінансові  послуги кредитної  спілки
"Кредит-СоюЗ" (редакція від 04.02.2022).>
<7.4. Графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним:>

Платежі 
(кількість) Дата сплати Сума кредиту, що 

підлягає сплаті, грн. 
Сума процентів, при дотриманні цього 
графіку (дати і суми сплати, тощо), грн.

Всього розмір 
платежів, грн.

<Платеж><ДатаОплаты> <СуммаКредиту> <СуммаПроцентов> <Всего>
Всього:<ИтогСуммаКредиту> <ИтогСуммаПроцентов> <ИтогВсего>

<РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН>
<Спілка: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ"> <Позичальник: [Заемщик]>
<Місцезнаходження (адреса): [ОрганизацияАдрес]> <Місце (адреса) проживання: [ЗаемщикАдресПроживания]>

<Код за ЄДРПОУ 25204519> <[ИнформацияОбИдентификационномДокументе]>
<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>

Підпис ________________ Підпис ___________ /__________________________



Додаток №16 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)
<ПРИМІРНИЙ   ДОГОВІР КРЕДИТУ (КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ) №  [НомерДок]     (Не споживчий)>

<Місце укладання: м. [МестоЗаключенияДоговора]> <[ДатаДокЛокальная]>
<       Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ", (у подальшому - КС), в особі [ОрганизацияДиректор],  що  діє  на підставі [Условие], та [Заемщик]
(у подальшому - Позичальник), які разом у подальшому - Сторони, уклали цей договір кредиту (кредитної лінії) про наведене нижче.  >

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.
<1.1.Договір - цей договір зі всіма змінами і додатками до нього.
1.2.Кредитна лінія / відновлювальна кредитна лінія - фінансове кредитування, що надається КС, при якому Позичальник має відновлюване
право на отримання і повернення кредитних ресурсів в рамках певного ліміту, протягом певного строку.
1.3.Кредит  /  кредитні  кошти  -  кредитні  ресурси  КС,  що  надаються  Позичальнику  однією  сумою  або  частинами  в  розмірі  і  порядку,
встановлених в цьому Договорі.
1.4.Ліміт - максимальна сума кредитних коштів,яка може знаходитись у користуванні Позичальника у будь який момент дії Договору.
1.5.Заява1 - письмова заява Позичальника про видачу (або перерахування) коштів за Договором.
1.6.КС - кредитна спілка "Кредит-СоюЗ".
1.7.Вжиання термінів здійснюється по тексту Договору у різних відмінках.>

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

<2.1.КС  надає  Позичальнику  кредит  у  формі  кредитної  лінії,  з  лімітом  [Сумма]  ([СуммаПрописью]),  в  межах  якого  Позичальник  може
отримувати будь-які суми кредиту, та зобовя'зується повертати їх на умовах, передбачених цим Договором.>

<2.2.  У випадку повернення суми кредиту (частини кредиту),  повернута сума перестає  вважатись такою що знаходиться у  користуванні
Позичальника. В разі повернення кредиту повністю або його частини, Позичальник має право знову отримувати необхідну суму кредиту в
межах ліміту кредитної лінії у період дії Договору.>
<2.3. Мета отримання кредиту (цільове призначення кредиту): [Цель]. Тип кредиту: кредитна лінія.  Кредит за цим договором надається
на умовах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості.>

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ.
<3.1. Кредитні кошти видаються в сумах, заявлених Позичальником у Заявах1, в межах ліміту та строку дії Договору. 
Строк  видачі  кредитних  коштів:  протягом  5  робочих  днів  від  дня  отримання  КС  Заяви1.  За  згодою  Сторін  кредитні  кошти  можуть
видаватись  в  інший  строк.  Ненадання  Позичальником  реквізитів  рахунку  у  банку  (надання  реквізитів  з  помилками),  або  неявка
Позичальника за отриманням кредиту готівкою в касі КС, або ухилення іншим чином від отримання кредиту, або наявність встановлених
законодавством обмежень щодо видачі коштів, або використання права на відмову у наданні кредиту, - звільняє КС від відповідальності за
порушення зобов'язань за цим пунктом Договору.  >
<3.2.  Видача  кредитних  коштів  (або  їх  частини)  Позичальнику  здійснюється  безготівковим  перерахуванням  на  рахунок,  вказаний
Позичальником,  або  за  згодою  сторін  готівкою  чи  в  інший  не  заборонений  законодавством  спосіб.  Датою  отримання  кредиту  при
безготівкових розрахунках є дата списання відповідної суми з рахунку КС.>
<3.3.До  видачі  кредитних  коштів,  Позичальник  зобов'язаний  сплатити  всі  проценти,  нараховані  по  Договору  за  користування  раніше
наданами кредитними коштами (якщо такі надавались).>

<3.4.  Порядок  та  умови  відмови  від  надання  та  одержання  кредиту.  Позичальник  має  право  відмовитися  від  одержання  кредиту  до
надання  йому  кредиту.  КС  має  право  відмовити  у  наданні  кредиту  якщо:  1)виявлені  обставин,  які  свідчать  про  загрозу  неповернення
кредиту,  або  2)не  оформлено  необхідних  договорів  щодо  забезпечення  по  кредиту  (в  тому  числі  ненадання  додаткової  застави  чи
додаткових  поручителів  на  вимогу  КС),  або  3)працівникам  КС  не  надано  заставне  майно  для  огляду,  або  4)зникнення,  викрадення,
знищення  заставного  майна  або  незадовільний  стан  заставного  майна  або,  5)недостатня  кредитоспроможність/платоспроможність
Позичальника  чи  його  поручителів  станом  на  дату  надання  кредиту,  або  6)ненадання  Позичальником  чи  його  поручителями
підтверджуючих  документів  щодо  стану  їх  платоспроможності  станом  на  дату  отримання  кредиту,  або  7)прийняті  рішення  КС  про
обмеження  кредитування  певних  категорій  кредитів.   Про  відмову  від  надання  або  одержання  кредиту  сторона  має  повідомити  іншу
сторону.><3.5.  Сторони  погодились  що  обставинами,  які  свідчать  про  загрзу  неповернення  кредиту  є  наступні  обставини:   визнання  КС
недостатності кредитоспроможності Позичальника чи його поручителів станм на дату надання кредиту (частини кредиту) за Договором;
визнання КС недостатності  забезпечення виконання зобовязань за Договором; наявність даних (в т.ч.  по Бюро кредитних історій)  що у
позичальника  чи  поручителів  є  зобов'язання  за  кредитами  і  поруками  про  які  вони  не  повідомили  КС  до  оформлення  Договору  або
Позичальник чи поручителі допускали порушення укладених ними договорів (в т.ч. оформленими із КС та іншими організаціями).>
<3.6.Часткове ненадання кредитних коштів за Договором - не спричиняє недійсність Договору та не звільняє Позичальника від обов'язку
повернути отримані ним кредитні кошти та сплатити проценти за час користування ними.>

<3.7. Види забезпечення наданого кредиту: [Обеспечение]. Додатково кредит може забезпечуватись іншим забезпеченням. >
4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

<4.1.Кредит  повертається  КС  рівними  частинами,  що  сплачуються  щомісячно  (починаючи  з  наступного  місяця  після  видачі  коштів)  в
числах,  що  відповідають  даті  укладення  Договору  (у   місяцях,  в  яких  немає  числа  що  відповідає  даті  укладання  договору  -  в  останніх
числах таких місяців),  та має бути повністю виплачений до закінчення строку, зазначеного в п.7.1. Договору. В дати погашень кредиту,
погашаються несплачені проценти за користування кредитними коштами.>
<4.2.Сторони  після  підписання  Договору  можуть  в  додатку(ках)  до  Договору  погодити  інший  порядок  подальшого  погашення  тіла
кредиту та процентів, ніж визначений в п.4.1. Договору. З моменту підписання першого такого додатка до Договору, подальша дія п.4.1.
припиняється, а Позичальник зобов'язаний погашати тіло кредиту і проценти згідно з додатком(ами) до Договору. Якщо після підписання
додатка(ів) до Договору будуть видані кредитні кошти, графік повернення яких не визначено додатком(ами), - погашення таких коштів та
процентів за ними здійснюється в такому ж порядку як передбачено в п.4.1. Договору.>
<4.3.Позичальник на вимогу КС повинен сплачувати кредит з урахуванням офіційно встановлених індексів інфляції.>
<4.4.Процентна ставка за кредитом становить [Процент] % процентів річних від суми залишку кредиту. Порядок обчислення Процентної
ставки  за  кредитом:  проценти  нараховуються  на  суму  залишку  заборгованості  за  основним  боргом  (тілом  кредиту)  за  фактичне  число
календарних  днів  користування  кредитними  коштами  за  виключенням  дня  отримання  кредиту.  Тип  Процентної  ставки  за  кредитом:
фіксована. Зміні Процентна ставка не підлягає.>
<4.5.Позичальник  здійснює  сплати  кредиту  та  процентів  шляхом  перерахування  коштів  на  рахунок  КС  або  іншим  чином  за  взаємною
згодою  сторін.  Днем  сплати  при  перерахуванні  вважається  день  зарахування  коштів  на  рахунок  КС,  крім  випадків  коли  КС  зарахувала
кошти  на  погашення  кредиту  раніше  цієї  дати.4.6.Погашення  кредиту,  процентів  та  інших  платежів  за  Договором  відбувається  у  такій
черговості:  у  першу  чергу  сплачуються  проценти  передбачені  п.6.3.  Договору  та  неустойка;  у  другу  чергу  сплачуються  проценти  за
користування кредитом за п.4.4. Договору; у третю чергу сплачується кредит. >



<4.7. Виключення до п.4.6. - КС має право зарахувати кошти в іншій черговості, ніж це передбачено п.4.6. Договору.>
<4.8. Якщо дата сплати випадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то платіж здійснюється на наступний за такими днями робочий день КС і
це не вважається порушенням, але при цьому проценти нараховуються станом на день здійснення платежу.>

<5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.>
<5.1.Позичальник  зобов'язаний:  а)використати  кредит  за  призначенням;  б)повернути  кредит  достроково  у  випадках  передбачених  п.5.2  Договору.
в)інформувати  КС про  настання  суттєвих  змін  в  його  діяльності  та\або  зміну  іншої  інформації,  що  надавалася  ним КС (в  тому  числі  у  зв’язку  із
закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до КС документів; втрати чинності/обміну ідентифікаційного
документа  Позичальника  (чи  його  представника);  набуття  Позичальником  та/або  членами  його  сім’ї  та/або  пов’язаними  з  ним  особами  статусу
публічно значущих осіб, внесення Позичальника до переліку терористів за рішенням суду; зміни місця проживання, роботи, прізвища Позичальника.
Таке  інформування  здійснюється  Позичальником  шляхом  надання  КС  протягом  20  днів  з  дня  виникнення  змін  необхідних  даних/інформації  та
документів що підтверджують зміни.>
<5.2.КС  має  право  вимагати  дострокового  повернення  кредиту  в  наступих  випадках:  а)при  затримання  сплати  Позичальником  частини  кредиту
та/або процентів на строк більше 1 місяця; б)при використанні Позичальником кредиту не за цільовим призначенням.>

<5.3.Позичальник має право повністю або частково достроково повернути проценти та кредит, при цьому проценти сплачуються за фактичний час
користування  кредитом  і  розраховуються  вони  згідно  Договору.  Порядок  дострокового  повернення  кредиту:  дострокове  повернення  кредиту
Позичальником не потребує узгодження з іншою стороною, здійснюється шляхом сплати коштів на погашення збов'язань згідно з п.4.5, п.4.6, п.4.7
Договору.>
<5.4.КС  також  має  право:  а)контролювати  використання  кредитних  коштів  Позичальником;  б)право  призупиняти  нарахування  процентів  за
Договором а також в подальшому донарховувати проценти за період коли нарахування процентів було призупинено.>
<5.5.Кожна із сторін може реалізовувати права та зобов'язана виконувати обов'язки передбачені іншими розділами Договору.>

<6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.>
<6.1.  За  порушення  Договору  Сторони  відповідають  згідно  з  законодавством  України  та  умовами  Договору.  За  згодою  КС  відповідальність  за
пунктами 6.2., 6.3. Договору може не застосовуватись.>

<6.2. У разі несвоєчасного надходження (прострочення) планового платежу повністю або частково, Позичальник сплачує пеню за час прострочення
від суми простроченості в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. >
<6.3.  Позичальник,  який прострочив виконання грошового зобов'язання,  на  вимогу КС зобов'язаний сплатити [ШтрафПроц]  процентів  річних від
простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2 ст.625 ЦКУ.>

<7.СТРОК ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ, ТА ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ;  ІНШІ УМОВИ.>
<7.1. Строк дії Договору [СрокДатаДок] з моменту укладання. Це строк, в межах якого Позичальник повинен повернути кредит відповідно до умов
Договору (строк, на який надається кредит).>
<7.2. Якщо після закінчення вказаного в п 7.1. Договору строку є непогашений залишок кредиту, - строк дії Договору автоматично продовжується на
наступні 24 місяці з урахуванням наступного. Якщо додатками до Договору не погоджено графік платежів на період після закінчення зазначеного в
п.7.1. Договору строку, то сума кредиту, неповернута КС до закінчення визначеного в п.7.1 строку, надалі сплачується Позичальником КС рівними
частинами щомісячно в числах, що відповідають даті укладання Договору (у  місяцях, в яких немає дати що відповідає даті укладання Договору - в
останніх числах таких місяців), та має бути повністю виплачена до закінчення строку на який продовжено строк дії Договору. В дати погашень тіла
кредиту,  здійснюютьсятакож  погашення  ще  несплачених  процентів,  які  продовжують  нараховуютсья  за  ставкою  і  в  порядку  визначеними  п.4.4
Договору.>
<7.3.  Дострокове  прпинення та  розірвання цього  Договору,  внесення змін  та  доповнень до  нього  (в  т.ч.  зміна  істотих умов),  -  можливі  за  згодою
сторін в наступному порядку. Одна сторона пропонує іншій припинити /розірвати /змінити /доповнити Договір. При цьому, пропозиції КС про зміну
істотних  умов  Договору,  здійснюються  у  строк  20  днів  від  прийняття  рішення  КС  про  доцільність  зміни  істотних  умов,  -  шляхом  направлення
Позичальнику  повідомлення  у  спосіб,  що  дає  змогу  встановити  дату  відправлення  такого  повідомлення.  Інша  сторона  в  20ти  денний  строк  від
отримання  пропозиції  достроково  припинити  /розірвати  /змінити  /доповнити  Договір  дає  відповідь.  При  згоді  сторін,  Договір  достороково
припиняється /розривається /змінюється /доповнюється - шляхом підписання сторонами додаткового договору чи додатку до Договору. Позичальник
в день припинення /розірвання дії Договору зобов'язаний сплатити КС всю суму залишку заборгованості за Договором.>
<7.4.  Договір  достроково  припиняє  свою  подальшу  дію  також  у  випадку  подання  КС  позову  до  суду,  в  якому  вимагає  дострокового  повернення
кредиту Позичальником - в дату подання таого позову.>
<7.5. Сторони погодились про встановлення строку позовної давності п'ять років - для звернення КС до суду з позовом про стягнення заборгованості
за цим Договором.>
<7.6. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (редакція від
04.02.2022).>
<7.7.Позичальник підтверджує,  що:  1)отримав в  письмовій  формі  від  КС до укладення Договору інформацію вказану в  ч.  2  ст.12  Закону України
"Про фінансові  послуги та  державне регулювання ринків  фінансових послуг";  2)інформація  надана КС з  дотриманням законодавства  і  забезпечує
правильне розуміння Позичальником суті фін. послуги без нав'язування її придбання.>

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
<КС: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ"> <Позичальник (ПІБ): [Заемщик]>
<Місцезнаходження (адреса): 18002, м.Черкаси, вул. Гоголя, буд. 250.><Місце (адреса) проживання: [ЗаемщикАдресПроживания]>

<Код за ЄДРПОУ:  25204519> <[ИнформацияОбИдентификационномДокументе]>
<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>

Підпис ________________ Підпис ________________ /______________________________/



Додаток №17 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)

<ДОДАТОК до ДОГОВОРУ КРЕДИТУ (КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ) № [НомерДок] від [ДатаДок]>
<Місце укладання: м. [МестоЗаключенияДоговора]> <[ДатаТраншаЛокальная]>

<1.Кредитна  спілка  "Кредит-СоюЗ"  (у  подільшому  -  КС),  в  особі  [ОрганизацияДиректор],  що  діє  на  підставі  [Условие],  та  [Заемщик]  (у
подальшому  -  Позичальник)  уклали  цей  додаток,  яким  уточнюють  подальші  строки  та  порядок  погашення  тіла  кредиту  та  процентів   за
користування кредитом згідно договору кредиту (кредитної лінії) № [НомерДок] від [ДатаДок] (далі - Договір1).>

<2.Графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним:>
Платежі 

(кількість) Дата сплати Сума кредиту, що 
підлягає сплаті, грн. 

Сума процентів, при дотриманні цього 
додатку  (дати і суми сплати, тощо), грн.

Всього розмір 
платежів, грн.

<Платеж> <ДатаОплаты> <СуммаКредиту> <СуммаПроцентов> <Всего>
Всього: <ИтогСуммаКредиту> <ИтогСуммаПроцентов> <ИтогВсего>

<3.Сторони погодили що протягом періоду, на який передбачені сплати згідно п.2 цього додатку (а якщо буде укладено наступний додаток до
Договору1 із графіком подальшого повернення основної суми та погашення процентів за ним - до моменту укладання такого наступного по часу
додатку),  -  Позичальник зобов'язаний здійснювати погашення залишку тіла  кредиту  та  сплату  процентів  за  Договором1 згідно цього  додатку.
Якщо  після  підписання  цього  додатка  будуть  видані  кредитні  кошти  за  Договором1,  графік  повернення  яких  не  визначено  додатком(ами),  -
погашення таких коштів та процентів за ними здійснюється в такому ж порядку як передбачено в п.4.1. Договору1.>
<4.У  випадку  наявності  у  Позичальника  заборгованості  за  проценами,  які  не  були  сплачені  до  укладання  цього  додатку,  заборгованість  за
такими  процентами  не  відображена  в  цьому  додатку  і  така  заборгованість  має  бути  сплачена  в  день  першої  сплати  передбаченої  п.2  цього
додатку.> <5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН>
<КС: Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ"> <Позичальник (ПІБ): [Заемщик]>
<Місцезнаходження (адреса): 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, буд.250.> <Місце (адреса) проживання: [ЗаемщикАдресПроживания]>

<Код за ЄДРПОУ 25204519> <[ИнформацияОбИдентификационномДокументе]>
<п/р [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]>

Підпис ________________ Підпис ________________ /______________________________



Додаток № 18 до Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» (редакція від 04.02.2022)

ПРИМІРНА   ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА
(додаток до договору кредиту, що надається фермерському господарству або приватному підприємству, яке знаходиться у 

власності члена кредитної спілки)

<місце укладання: м. [МестоЗаключенияДоговора]> <[ДатаДокЛокальная]>

<       Кредитор - Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ", в особі [ОрганизацияДиректор], що діє на підставі [Условие], з однієї сторони, та
Боржник  -  Фермерське  господарство  "[Заемщик]"  або  (Приватне  підприємство  "[ЧастноеПредприятие]"),  юридична  особа,  яка  діє
відповідно  до  законодавства  України,  код  ЄДРПОУ  [ЗаемщикЕДРПОУ],  місцезнаходження:  [ЗаемщикАдрес],  в  особі
[ЗаемщикДиректор], який діє на підставі __________________, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,
підписали цю Фінансову аграрну розписку (далі - Аграрна розписка) про наступне:>
<       1.  Ця Аграрна розписка видається Боржником на виконання ним зобов’язання в рамках Кредитного договору №[НомерДок] від
[ДатаДок], укладеного між Кредитором, Боржником та __________________________.>
<       2.   Ця  Аграрна  розписка  встановлює безумовне  зобов’язання  Боржника  за  Аграрною розпискою сплатити Кредитору грошові
кошти в сумі [СуммаКредиту] ([СуммаПрописью]), що розраховане за наступною формулою:>

Культура Площа 
посіву, га

Очікувана 
врожайність, 

тон/га

Загальна 
кількість 
врожаю, 
тон (2*3)

Розрахункова 
ціна (без 

урахування 
ПДВ) за 1 т, грн

Загальна вартість 
майбутнього врожаю 

(без урахування 
ПДВ), грн (4*5)

Коефіцієнт для 
визначення 

суми 
зобов’язання

Загальна сума 
зобов’язання за 

аграрною 
розпискою, грн (6/7)

1 2 3 4 5 6 7 8
<Культура> <Площа><ОжидаемаяУрожайность><ОбщееКоличество><РасчетнаяЦена> <ОбщаяСтоимость> <Коэффициент> <ОбщаяСумма>
Всього: <ИтогоПлоща><ИтогоОжидаемаяУрожайность><ИтогоОбщееКоличество><ИтогоРасчетнаяЦена><ИтогоОбщаяСтоимость><ИтогоКоэффициент> <ИтогоОбщаяСумма>

<       3.  Боржник зобов’язується сплатити Кредитору грошові кошти в сумі [СуммаКредиту] ([СуммаПрописью]) на рахунок Кредитора
в строк не пізніше [ДатаПлатежа] року згідно наступного графіку розрахунків:>

Дата Сума платежу
<ДатаГрафика> <СумаГрафик>

Вього: <ВсегоГрафик>

<        4.   Боржник  зобов’язаний  здійснити  оплату  за  цією  Аграрною  розпискою  шляхом  перерахування  грошових  коштів  згідно  з
вимогами  пунктів  2  та  3  цієї  Аграрної  розписки  в  безготівковій  формі  на  рахунок  Кредитора  №[ОрганизацияНомерСчета]  в
[ОрганизацияБанкНаименование](МФО код банку [ОрганизацияМФО]). >
<       5.  В забезпечення зобов’язань за Аграрною розпискою Боржник передає в заставу майбутній врожай ______________________
20_______ року (надалі - Майбутній врожай) з земельних ділянок, що зазначені нижче. На день збору врожаю предметом застави стає
відповідна  кількість  зібраної  сільськогосподарської  продукції  в  загальному  обсязі  не  менше  ____________________
(______________________________________)  тон  (далі  –  Предмет  застави),  що  буде  вирощений  на  зазначених  земельних  ділянках,
користування  якими  здійснює  Боржник  на  підставі  договорів  оренди  або  свого  права  власності,  та  зберігатиметься  за  адресою
________________________________.

Реєстр земельних ділянок, на яких вирощується сільськогосподарська продукція, майбутній врожай якої надається в заставу за цією
Аграрною розпискою:
>

Орендодавець Кадастровий 
номер

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки

Номер і дата 
документа

Строк дії 
документа

Дата реєстрації 
права

Номер запису про 
право в державному 
реєстрі речових прав 

на нерухоме майно

Площа 
земельної 
ділянки, га

1 2 3 4 5 6 7 8
<Орендодавець><КадастровийНомер><Место> <НомерДатаДок><СтрокДействия><ДатаРеестрацииПрава><НомерЗаписиДДРП> <Площа>
Вього: <ИтогПлоща>

<       Вартість предмету застави оцінена Сторонами в ___________________ (________________________________) гривень ______
копійок,  в  тому числі  вартість  1  тони  _____________  -   ____________________  (____________________________________________)
гривень ______ копійок, без ПДВ.>
<        У  разі  недостатності  зібраного  врожаю  для  повного  погашення  за  рахунок  такої  сільськогосподарської  продукції  зобов’язань
Боржника  предметом  застави  за  аграрною  розпискою  стає  майбутній  врожай  будь-якої  іншої  сільськогосподарської  продукції,  що
вирощується  або  буде  вирощуватися  на  вказаних  вище  земельних  ділянках,  до  повного  виконання  зобов’язань  за  цією  Аграрною
розпискою.  У  разі  відсутності  в  натурі  предмета  застави,  Кредитор  має  право  на  задоволення  своїх  вимог  за  рахунок  іншого  майна
Боржника>
<        6.   На  день  видачі  цієї  Аграрної  розписки  Майбутній  врожай  та  Предмет  застави,  визначені  в  п.5  цієї  Аграрної  розписки,  не
знаходиться в заставі, в тому числі, і по аграрним розпискам, в спорі та під арештом не перебуває, не є предметом будь-яких обтяжень,
не переданий у спільну діяльність, управління. На момент укладення Аграрної розписки не існує жодного чинного, або такого, що не
набрало чинності, рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Боржника чи його посадових
осіб наслідки та/або може привести до арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Боржника.>
<       7.  Для цілей Аграрної розписки визначена у п.2 сума коштів є договірною вартістю Аграрної розписки.>
<        8.   Боржник  зобов’язується  дотримуватися  класичної  для  відповідного  регіону  України  агротехнології  при  вирощуванні
Майбутнього  врожаю  на  земельних  ділянках,  вказаних  в  п.5  цієї  Аграрної  розписки,  з  урахуванням  встановлених  особливостей.
Кредитор  вправі  протягом  всього  строку  дії  цієї  Аграрної  розписку  здійснювати  моніторинг  дотримання  Боржником  агротехнології
вирощування продукції та вживати передбачені законом заходи для недопущення погіршення предмету застави.>



<       9.  Сторони погодилися,  що у разі  виникнення між ними суперечки з приводу дотримання Боржником технології  вирощування
предмету застави, вони звертатимуться за порадою до наступної особи: ___________________________________________.>
<       10. Кредитор не має права передавати права за цією Аграрною розпискою іншим особам.>
<        11.  Аграрна  розписка  може  бути  погашена  частково;  розмір  одноразового  платежу  на  виконання  аграрної  розписки  не
обмежується за умови дотримання графіка розрахунків, зазначеного у пункті 2 цієї Аграрної розписки.>
<       12. Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок і діє до повного її виконання. Відомості
про Предмет застави за Аграрною розпискою вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.>
<       13. Всі витрати за укладання та реєстрацію цієї розписки, а також за зняття обтяжень після виконання аграрної розписки сплачує
Боржник.>
<       14. Боржник зобов’язаний в письмовій формі повідомити Кредитора про необхідність повернення йому аграрної розписки, -  в
день  повного  виконання  Боржником  зобов’язання  за  цією  Аграрною  розпискою.  І  на  третій  день  після  такого  виконання  прийти  до
офісу кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» за отриманням аграрної розписки. Боржник зобов’язаний зберігати докази вручення Кредитору
повідомлення,  передбаченого  цим  пунктом  не  менше  3х  років  після  такого  вручення.  При  відсутності  доказів  вручення  Боржником
Кредитору такого письмового повідомлення, - зобов’язання за цим пунктом не вважаються виконаними. За порушення Боржником п.14
цієї Аграрної розписки, якщо таке порушення призвело до накладення штрафних санкцій на Кредитора, - Боржник повинен сплатити
Кредитору штраф в розмірі що відповідає сумі штрафних санкцій, накладених на кредитора.>
<        15.  Кредитор  зобов’язаний  протягом  3  (трьох)  робочих  днів  з  дня  отримання  повного  виконання  Боржником зобов’язання  за
Аграрною розпискою зробити на Аграрній розписці напис «Виконано», що скріплюється підписом та печаткою Кредитора і повернути
таку  Аграрну  розписку  Боржнику.  Повернення  здійснюється  шляхом  особистої  передачі  Аграрної  розписки  від  Кредитора  до
Боржника, або шляхом направлення цінним листом з описом вкладення  на адресу Боржника,  вказану в Аграрній розписці.  Сторони у
відповідності  до  ч.4  ст.219  Господарського  кодексу  України  та  ст.617  Цивільного  кодексу  України  погодились,  що  невиконання
Боржником п.14 цієї Аграрної розписки, - є обставиною що звільняє Кредитора від відповідальності за невиконання п.15 цієї Аграрної
розписки.>
<       16. Ризик випадкової втрати, загибелі, нестачі або пошкодження майбутнього врожаю несе Боржник. Боржник розуміє всі ризики,
пов’язані з істотною зміною обставин, з яких Боржник виходив при укладанні цієї Аграрної розписки. Реалізація зазначених у цьому
пункті  ризиків  не  є  підставою для  зміни або розірвання Боржником цієї  Аграрної  розписки,  а  також для  невиконання зобов’язань  за
нею.>
<        17.  Кредитор  набуває  право  звернути  стягнення  на  Предмет  застави  за  цією Аграрною розпискою,  якщо на  момент  настання
строку  виконання  зобов’язань,  визначеного  в  пункті  3  цієї  Аграрної  розписки,  воно  не  буде  виконано  повністю  у  вказаний  в  цій
аграрній розписці строк.>
<       Кредитор має право звернути стягнення на майбутній врожай, що виступає заставою за цією Аграрною розпискою, а після збору
врожаю  Кредитор  має  право  звернути  стягнення  на  відповідну  кількість  зібраної  сільськогосподарської  продукції,  а  у  разі  їх
недостатності для задоволення вимог Кредитора – на іншу заставу, зазначену у пункті 5 цієї Аграрної розписки, будь-яким способом,
що не суперечить законодавству України за своїм вибором та на свій розсуд.

У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  зобов’язань,  встановлених  цією  Аграрною  розпискою,  Сторони  несуть
відповідальність згідно із законодавством України та положеннями цієї Аграрної розписки.>
<       18. У випадку невиконання чи неналежного виконання Боржником встановленого пунктом 2 цієї Аграрної розписки зобов’язання
сплатити Кредитору грошові кошти до спливу вказаного в ньому кінцевого строку розрахунку, Боржник на вимогу Кредитора сплачує
останньому неустойку у розмірі 10% від суми, що залишилася несплаченою.>
       19.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Кредитор: Боржник:
<Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ"> <Фермерськ господарство «[ЗаемщикПолнНаименование]» >
<Код за ЄДРПОУ 25204519> <Код за ЄДРПОУ: [ЗаемщикЕДРПОУ]>
<Місцезнаходження (адреса): [ОрганизацияАдрес]> <Місцезнаходження (адреса): [ЗаемщикАдрес]>
<Адреса для листування:  [ОрганизацияАдресПочты]> <Адреса для листування:  [ЗаемщикАдресПочты]>
<Рахунок № [ОрганизацияНомерСчета] в [ОрганизацияБанкНаименование]><Рахунок № [ЗаемщикНомерСчета] в [ЗаемщикБанкНаименование]>
<(МФО код банку [ОрганизацияМФО])> <(МФО код банку [ЗаемщикМФО])>

_________________________________________________ ___________________________________________________
МП МП

Посвідчувальний напис нотаріуса _______________________________


