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ПІДВИД КРЕДИТУ 7. МІНІОВЕРДРАФТ 

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 (грн.) 

від 2 000 до 80 000 (сума кредиту, що може бути надана за цим 

підвидом кредиту формується в межах сукупної суми 3 (трьох) 

середньомісячних сум (без урахування податків та зборів), але в 

будь-якому разі в межах мінімальної та максимальної суми, 

передбачених цим підвидом кредиту: 

● заробітної плати; 

● пенсії; 

● доходу від здійснення підприємницької діяльності, 

розрахованого за податковою декларацією та/або іншою 

податковою звітністю фізичної особи-підприємця в 

залежності від системи оподаткування. 

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ від 14 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 

при сумі кредиту від 2 000 до 20 000 - 57% 

при сумі кредиту від 20 001 до 30 000 - 55% 

при сумі кредиту від 30 001 до 50 000 - 51% 

при сумі кредиту від 50 001 до 80 000 - 49% 

УМОВИ НАРАХУВАННЯ 

ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ 

процентна ставка нараховується на залишок основної суми по 

кредиту 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
при сумі від 30 001 до 50 000 - порука не менш ніж 1 (однієї) особи 

при сумі від 50 001 до 80 000 - порука не менш ніж 2 (двох) осіб 

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ 

КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ 

ПРОЦЕНТІВ 

1) 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 

залишок основної суми, з кожним наступним платежем 

зменшується, а питома вага суми кредиту зростає (ануїтет); 

2) 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 

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 пенсії; 

− 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). 

 


