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Річні процентні ставки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки «Захист» на депозитні 

рахунки 

 
№ 

з/п 

Назва внеску 

(вкладу) 

Строк внеску 

(вкладу) 

Процентна 

ставка, річні 

% 

Процентна 

ставка, річна 

при 

достроковому 

розірванні за 

ініціативою 

члена КС 

Умови 

1 

Депозит 1 
від 1 до 6 місяців  

(включно) 
18 % 10 % 

Виплата процентів в кінці строку дії 

договору.  Без можливості довнесення 

частини внеску (вкладу) та без 

можливості зняття частини внеску 

(вкладу) протягом дії договору 

2 

Депозит 2 

від 6 до 12 

місяців 

(включно) 

18,5 % 10 % 

Виплата процентів в кінці строку дії 

договору. Без можливості довнесення 

частини внеску (вкладу) та без 

можливості зняття частини внеску 

(вкладу) протягом дії договору 

3 

Депозит 3 

від 12 до 24 

місяців 

(включно) 

19 % 10 % 

Виплата процентів в кінці строку дії 

договору. Без можливості довнесення 

частини внеску (вкладу) та без 

можливості зняття частини внеску 

(вкладу) протягом дії договору 

 

 

Мінімальна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок – 1000 (одна тисяча) грн. 

Максимальна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок – 49 000 ( сорок дев»ять 

тисяч) грн. 

 

Річні процентні ставки  за кредитами, що надаються членам кредитної спілки «Захист» 

 

 

№ з/п 
Цільове 

призначення 

Строк 

кредиту 

Процентна 

ставка, річна % 
Умови надання кредиту 

Кредит 1 

споживчі 

кредити, у тому 

числі: 

- інші потреби 

(крім кредитів на 

інші потреби, 

передбачених в 

«Кредит 5») 

Від 1 до 3 

тижнів 

(включно)  

100 % 

Кредит зі сплатою процентів за 

користування кредитом авансом і сплатою 

основної суми кредиту в кінці строку дії 

договору. Кредит видається однією сумою. 

Максимальна сума кредиту – 800 (вісімсот) 

грн. 

 

Річні процентні ставки  за кредитами, що надаються членам кредитної спілки «Захист» 

 

№ з/п 
Цільове 

призначення 

Строк кредиту 

Умови надання кредиту 

Від 1 до 12 

місяців 

(включно) 

Понад 12 

місяців 

Процентна ставка, річна % 

Кредит 2 

споживчі кредити, 

у тому числі: 

- інші потреби 

(крім кредитів на 

інші потреби, 

60 % - 

Кредит з періодичною сплатою процентів 

і періодичною сплатою рівних часток 

основної суми кредиту, які 

розраховуються шляхом ділення основної 

суми наданого кредиту на кількість 



 2 

передбачених в 

«Кредит 5») 

періодів користування кредитом. 

Нарахування процентів проводиться на 

залишок заборгованості за кредитом. 

Максимальна сума наданого кредиту – 

2000 (дві тисячі) грн. за умови наявності 

додаткового пайового внеску в розмірі не 

менше 20% від суми кредиту. Кредит 

видається однією сумою. 

Кредит 3 

споживчі кредити, 

у тому числі: 

- інші потреби 

(крім кредитів на 

інші потреби, 

передбачених в 

«Кредит 5»)  

54% 54% 

Кредит з періодичною сплатою процентів 

і періодичною сплатою рівних часток 

основної суми кредиту, які 

розраховуються шляхом ділення основної 

суми наданого кредиту на кількість 

періодів користування кредитом. 

Нарахування процентів проводиться на 

залишок заборгованості за кредитом. 

Можлива сума наданого кредиту від 2000 

(дві тисячі) грн. до 5000 (п’ять тисяч) грн. 

за умови наявності у позичальника 

додаткового пайового внеску в розмірі не 

менше 7% від суми кредиту, та сукупного 

розміру наявних додаткових пайових 

внесків у позичальника та поручителя в 

розмірі не менше 20% від суми кредиту. 

Кредит видається однією сумою. 

Кредит 4 

споживчі кредити, 

у тому числі: 

- інші потреби 

(крім кредитів на 

інші потреби, 

передбачених в 

«Кредит 5») 

51% 51% 

Кредит з періодичною сплатою процентів 

і періодичною сплатою рівних часток 

основної суми кредиту, які 

розраховуються шляхом ділення основної 

суми наданого кредиту на кількість 

періодів користування кредитом. 

Нарахування процентів проводиться на 

залишок заборгованості за кредитом. 

Можлива сума наданого кредиту від 5000 

(п’ять тисяч) грн. до 49000 (сорок дев»ять 

тисяч) грн. за умови наявності у 

позичальника додаткового пайового 

внеску в розмірі не менше 7% від суми 

кредиту, та сукупного розміру наявних 

додаткових пайових внесків у 

позичальника та поручителя в розмірі не 

менше 20% від суми кредиту. Кредит 

видається однією сумою. 

Кредит 5 

споживчі кредити, 

у тому числі: 

- інші потреби 

(лікування, пологи, 

хірургічне 

втручання, 

одруження, 

поховання 

близьких родичів – 

за наявності 

відповідних 

документів ) 

39% 39% 

Кредит з періодичною сплатою процентів 

і періодичною сплатою рівних часток 

основної суми кредиту, які 

розраховуються шляхом ділення основної 

суми наданого кредиту на кількість 

періодів користування кредитом. 

Нарахування процентів проводиться на 

залишок заборгованості за кредитом. 

Можлива сума наданого кредиту – 

 до 10000 (десять тисяч) грн. за умови 

наявності у позичальника додаткового 

пайового внеску в розмірі не менше 7% 

від суми кредиту, та сукупного розміру 

наявних додаткових пайових внесків у 

позичальника та поручителя в розмірі не 

менше 20% від суми кредиту. Кредит 

видається однією сумою. 
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