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ПІДВИД КРЕДИТУ 4. ПОРУКА 3
ТИП КРЕДИТУ відновлювальна кредитна лінія

ОСОБЛИВОСТІ

видача кредиту здійснюється в межах певного ліміту встановленого у і 
договорі однією сумою або частинами (траншами). При частковому і 
або повному погашенні кредиту позичальник може повторно j 
отримати кредит в межах зазначеного ліміту, протягом строку дії! 
договору та на його умовах

СУМА КРЕДИТУ (грн.) від 50 001 до 120 000
СТРОК КРЕДИТУВАННЯ від 12 до 18 місяців
ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ споживчі цілі
ПОРЯДОК НАДАННЯ
КРЕДИТУ

готівкою через касу спілки або шляхом безготівкового перерахування ! 
на рахунок позичальника згідно його заяви !

ТИП ПРОЦЕНТНОЇ 
СТАВКИ фіксована

РІЧНА ПРОЦЕНТНА при сумі кредиту від 50 001 до 80 000 - 68%
СТАВКА при сумі кредиту від 80 001 до 120 000 - 66%
УМОВИ НАРАХУВАННЯ 
ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

процентна ставка нараховується на залишок основної суми по 
кредиту

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ порука не менш ніж 3 (трьох) осіб

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ
КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ 
ПРОЦЕНТІВ

періодична сплата процентів і основної суми кредиту «рівними ! 
долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу: 
протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як ! 
проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину! 
кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на і 
залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, ! 
а питома вага суми кредиту зростає (ануїтет)

ПОРЯДОК
ДОСТРОКОВОГО
ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ

позичальник має право в будь-який час повністю або частково! 
достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми! 
періодичних платежів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
НАСЛІДКИ 
ПРОСТРОЧЕННЯ 
ВИКОНАННЯ 
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗІ 
СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ РОЗМІР 
НЕУСТОЙКИ, 
ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ, 
ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ, ЯКІ 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЧИ 
СТЯГУЮТЬСЯ ПРИ

1) у випадку прострочення позичальником строку (терміну) сплати! 
основної суми кредиту та/або нарахованих за його користування! 
процентів понад 60 календарних днів, кредитодавець має право! 
нарахувати позичальнику штраф в розмірі 36% від суми залишку! 
заборгованості по кредиту;
2) за порушення умов договору сторони несуть цивільно-правову,! 
кримінальну та інші види відповідальність передбаченні чинним! 
законодавством України та відповідними пунктами договору. 
Зокрема, цивільно-правову відповідальність сторони несуть у 
вигляді додаткових процентів річних за неналежне виконання! 
грошового зобов'язання (ч.2 ст.625 ЦК України). При створені 
позичальником заборгованості за договором, яка склалася внаслідок!



НЕВИКОНАННІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА 
ДОГОВОРОМ ПРО 
СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

неналежної сплати кредиту та/або процентів за користування 
кредитом, без поважних причин, про що кредитор не був 
повідомлений у письмовому вигляді за 5 (п’ять) робочих днів до 
моменту розрахунку, позичальник несе відповідальність у вигляді 
додаткових 30% (процентів) річних на суму несвоєчасно сплачених 
кредиту та/або нарахованих процентів.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ 
АБО ОДЕРЖАННЯ 
КРЕДИТУ

у порядку та строки, передбачені статтями 15, 16 Закону України 
«Про споживче кредитування»

ЗНИЖКА
- 3% до базової ставки, визначеної умовами підвиду кредиту, для 
членів ПВКС, які користуються кредитами в ПВКС 3 (три) і 
більше разів


