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1. Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки
1) Кредитна спілка (далі – КС) здійснює надання кредитів своїм членам та іншим кредитним спілкам з дотриманням вимог законодавства, Статуту та Положення про
фінансові послуги.
2) Види кредитів, що надаються КС, їх цільове призначення, порядок видачі, процентна ставка, режими сплати процентів та основної суми кредиту тощо визначаються
Положенням про фінансові послуги КС.
3) Відповідно до Статті 10561) Цивільного кодексу України (від 16 січня 2003 року за № 435-IV із змінами та доповненнями) КС при наданні кредитів своїм членам та іншим
кредитним спілкам застосовує фіксовану процентну ставку.
4) Процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору, а її розмір не може бути збільшено КС в односторонньому порядку.
Розмір процентної ставки для окремих видів кредитів встановлюється в цьому Додатку:
5)

Цільове призначення

термін

% ставка

Додаткові умови
Кредит зі сплатою процентів за
користування кредитом
і сплатою
основної суми кредиту в кінці строку дії
договору. Кредит видається однією
сумою. Максимальна сума кредиту –
3000 (дві тисячі) грн.

1.Кредити, надані як короткотермінові
(хвильовки)

до 3-х
тижнів

140
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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.
Максимальна
сума
наданого кредиту – діючий розмір
мінімальної заробітної плати за умови
наявності додаткового пайового внеску
в розмірі не менше 300грн.

2.Споживчі кредити, в межах однієї
мінімальної заробітної плати

3.Споживчі кредити надані на ремонт
нерухомого
майна,
на
придбання
автотранспорта, аудіо- ,відео-, побутової
техніки , комп»ютерів та інші потреби

До 365 дн.
або від
365дн.
До 365 дн.
або від
365дн.

62

58

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
діючого розміру мінімальної заробітної
плати до 50000 (п»ятдесят тисяч) за
умови
наявності
у позичальника
додаткового пайового внеску в розмірі
не менше 5%. від суми кредиту.
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4.Споживчі кредити
(інші потреби)

на весілля
на лікування
на
поховання
близьких родичів

до 365дн.
або від
365дн.

45

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 20000 (десять тисяч) грн. за
умови наявності у позичальника
додаткового пайового внеску в розмірі
не менше 5% від суми кредиту.

2. Вимоги щодо забезпечення виконання зобов’язань позичальника та договорів, укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту кредитною спілкою
«Захист» як кредитодавцем відповідно до Закону України «Про споживче кредитування».
1) Виконання зобов’язання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) забезпечується порукою.
2) Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема,
Статей 523, 553-559 Цивільного кодексу України.
3) Поручителем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.
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