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ПІДВИД КРЕДИТУ 10. ДЕПОЗИТНИЙ
ТИП КРЕДИТУ відновлювальна кредитна лінія

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

СУМА КРЕДИТУ (гри.)
2 000 - 500 000 (сума кредиту, що може бути надана за цим підвидом кредиту 
формується в межах 90% від суми внеску (вкладу) позичальника, але в будь-якому 
разі в межах мінімальної та максимальної суми, передбачених цим підвидом кредиту

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ від 1 до 36 місяців
МЕТА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ споживчі потреби

ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ готівкою через касу спілки або шляхом безготівкового перерахування на рахунок 
позичальника згідно його заяви

ТИП ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ фіксована
РІЧНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА 25%
УМОВИ НАРАХУВАННЯ 
ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ процентна ставка нараховується на залишок основної суми по кредиту

ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
застава майнових прав на внесок (вклад), розміщений у ПВКС. Строк (термін) внеску 
(вкладу) повинен перевищувати строк (термін) кредитування не менш ніж на 2 (два) 
робочих дні. Забезпечення оформлюється договором застави майнових прав

НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ
ПРЕДМЕТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ відсутня

НЕОБХІДНІСТЬ УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРІВ ЩОДО 
СУПРОВІДНИХ ПОСЛУГ ТРЕТІХ 
ОСІБ, ЯКІ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ, 
ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКИХ 
КРЕДИТОДАВЕЦЬ ВИЗНАЧИВ 
ДЛЯ НАДАННЯ ВІДПОВІДНИХ 
ПОСЛУГ (ЗА НАЯВНОСТІ)

відсутня

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ
КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ 
ПРОЦЕНТІВ

щомісячна сплата процентів і щомісячна сплата основної суми кредиту у розмірі, 
погодженому між позичальником та кредитною спілкою. При цьому, нарахування і сплата 
процентів проводиться від залишку суми кредиту (індивідуальний графік)

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 
НЕВИКОНАННІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
ЗА ДОГОВОРОМ ПРО 
СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

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 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»

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
КРЕДИТУ (за фактичної наявності у 
позичальника)

- довідка про доходи не менш ніж за останні 6 місяців;
- виписка з банківського рахунку не менш ніж за останні 6 місяців про отримання 

заробітної плати та/або інших доходів/надходжень (в тому числі і від здійснення 
підприємницької діяльності);

- довідка з органів Пенсійного фонду України про отримання пенсії не менш ніж за 
останні 6 місяців або пенсійне посвідчення якщо розмір отримуваної ним пенсії не



перевищує 2 500,00 грн.;
- для ФОП - податкова декларація та/'або інша податкова звітність в залежності від 

системи оподаткування;
- інші документи (після консультації в кредитній спілці).


