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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

протокол спостережної ради 

ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ №26 від 29.04.2022 

діє з 01.05.2022 

 

Назва підвиду внеску 

(вкладу) 
ЗВИЧАЙНИЙ 

Мінімальна - 

максимальна та сума 

внеску (вкладу), грн. 

500,00 – 500 000,00 

Можливість поповнення 

протягом строку дії 

договору 

виключно протягом 10 робочих днів з дня укладення 

договору, але в межах максимальної суми за підвидом 

внеску (вкладу) 

Можливість часткового 

зняття протягом строку дії 

договору 

не передбачено 

Порядок нарахування 

процентів 

проценти на внесок (вклад) нараховуються за фактичну 

кількість днів користування кредитною спілкою внеском 

(вкладом), нарахування процентів починається з 

наступного дня після отримання кредитною спілкою 

внеску (вкладу), а припиняється в день закінчення строку 

на який залучено внесок (вклад) чи в день визначений 

вкладником або кредитною спілкою, як запланована дата 

розірвання договору. Якщо відповідно до договору сума 

внеску (вкладу) повертається вкладникові на його вимогу 

до спливу строку, визначеного договором, нараховані 

проценти за внеском (вкладом) перераховуються з 

початку дії договору за процентною ставкою, яка 

встановлена для вкладу «На вимогу» на дату розірвання 

договору 

Порядок виплати 

процентів 
щомісячно 

Капіталізація не передбачено 

Дострокове розірвання 

вкладником 

за умови повідомлення вкладником про намір достроково 

розірвати договір письмово не менше ніж за 90 

календарних днів до запланованої дати розірвання 

Строк внеску (вкладу) та 

річна процентна ставка 

4 – 6 місяців 4% 

7 – 11 місяців 4% 

12 – 13 місяців 4% 

14 – 18 місяців 4% 

19 – 25 місяців 4% 

Назва підвиду внеску 

(вкладу) 
НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

Мінімальна - 

максимальна та сума 
500,00 – 500 000,00 
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внеску (вкладу), грн. 

Можливість поповнення 

протягом строку дії 

договору 

в межах максимальної суми за підвидом внеску (вкладу) 

Можливість часткового 

зняття протягом строку дії 

договору 

не передбачено 

Порядок нарахування 

процентів 

проценти на внесок (вклад) нараховуються за фактичну 

кількість днів користування кредитною спілкою внеском 

(вкладом), нарахування процентів починається з 

наступного дня після отримання кредитною спілкою 

внеску (вкладу), а припиняється в день закінчення строку 

на який залучено внесок (вклад) чи в день визначений 

вкладником або кредитною спілкою, як запланована дата 

розірвання договору 

Порядок виплати 

процентів 
щомісячно 

Капіталізація не передбачено 

Дострокове розірвання 

вкладником 
не передбачено 

 1 – 3 місяців 6% 

Строк внеску (вкладу) та 

річна процентна ставка 

4 – 6 місяців 6% 

7 – 11 місяців 6% 

12 – 13 місяців 6% 

14 – 18 місяців 6% 

19 – 25 місяців 6% 

Назва підвиду внеску 

(вкладу) 
СТРОКОВИЙ КАПІТАЛ 

Мінімальна - 

максимальна та сума 

внеску (вкладу), грн. 

500,00 – 500 000,00 

Можливість поповнення 

протягом строку дії 

договору 

виключно протягом 10 робочих днів з дня укладення 

договору, але в межах максимальної суми за підвидом 

внеску (вкладу) 

Можливість часткового 

зняття протягом строку дії 

договору 

не передбачено 

Порядок нарахування 

процентів 

проценти на внесок (вклад) нараховуються за фактичну 

кількість днів користування кредитною спілкою внеском 

(вкладом), нарахування процентів починається з 

наступного дня після отримання кредитною спілкою 

внеску (вкладу), а припиняється в день закінчення строку 

на який залучено внесок (вклад) чи в день визначений 

вкладником або кредитною спілкою, як запланована дата 

розірвання договору 
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Порядок виплати 

процентів 
щомісячно 

Капіталізація не передбачено 

Дострокове розірвання 

вкладником 
не передбачено 

Строк внеску (вкладу) та 

річна процентна ставка 

1 – 3 місяці 6% 

4 – 6 місяців 7% 

7 – 11 місяців 8% 

12 – 13 місяців 9% 

14 – 18 місяців 10% 

Назва підвиду внеску 

(вкладу) 
НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

Мінімальна - 

максимальна та сума 

внеску (вкладу), грн. 

10 000,00 – 1 000 000,00 

Можливість поповнення 

протягом строку дії 

договору 

протягом строку дії договору в сумі, яка визначається за 

домовленістю сторін, але в межах максимальної суми за 

підвидом внеску (вкладу) 

Можливість часткового 

зняття протягом строку дії 

договору 

протягом строку дії договору в сумі, яка визначається за 

домовленістю сторін 

Порядок нарахування 

процентів 

проценти на внесок (вклад) нараховуються за фактичну 

кількість днів користування кредитною спілкою внеском 

(вкладом), нарахування процентів починається з 

наступного дня після отримання кредитною спілкою 

внеску (вкладу), а припиняється в день закінчення строку 

на який залучено внесок (вклад) чи в день визначений 

вкладником або кредитною спілкою, як запланована дата 

розірвання договору 

Порядок виплати 

процентів 
щомісячно 

Капіталізація не передбачено 

Дострокове розірвання 

вкладником 
не передбачено 

Строк внеску (вкладу) та 

річна процентна ставка 

12 – 13 місяців 6% 

14 – 18 місяців 6% 

Назва підвиду внеску 

(вкладу) 
НА МАЙБУТНЄ 

Мінімальна - 

максимальна та сума 

внеску (вкладу), грн. 

500,00 – 1 000 000,00 

Можливість поповнення 

протягом строку дії 

договору 

протягом строку дії договору в сумі, яка визначається за 

домовленістю сторін, але в межах максимальної суми за 

підвидом внеску (вкладу) 

Можливість часткового не передбачено 
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зняття протягом строку дії 

договору 

Порядок нарахування 

процентів 

проценти на внесок (вклад) нараховуються за фактичну 

кількість днів користування кредитною спілкою внеском 

(вкладом), нарахування процентів починається з 

наступного дня після отримання кредитною спілкою 

внеску (вкладу), а припиняється в день закінчення строку 

на який залучено внесок (вклад) чи в день визначений 

вкладником або кредитною спілкою, як запланована дата 

розірвання договору 

Порядок виплати 

процентів 
в кінці строку дії договору 

Капіталізація 

базою нарахування процентів є грошові кошти фактично 

внесені вкладником за договором та нараховані проценти 

за даним внеском (вкладом) за кожен місяць 

(капіталізація процентів) без врахування податків, які 

нараховуються згідно Податкового кодексу України 

Дострокове розірвання 

вкладником 
не передбачено 

Строк внеску (вкладу) та 

річна процентна ставка 

12 – 13 місяців 6% 

14 – 18 місяців 6% 

19 – 25 місяців 6% 

26 – 72 місяці 6% 

Назва підвиду внеску 

(вкладу) 
НА ВИМОГУ 

Мінімальна - 

максимальна та сума 

внеску (вкладу), грн. 

500,00 – 1 000 000,00 

Можливість поповнення 

протягом строку дії 

договору 

в межах максимальної суми за підвидом внеску (вкладу) 

Можливість часткового 

зняття протягом строку дії 

договору 

без обмежень 

Порядок нарахування 

процентів 

проценти на внесок (вклад) нараховуються за фактичну 

кількість днів користування кредитною спілкою внеску 

(вкладу), нарахування процентів починається з 

наступного дня після отримання кредитною спілкою 

внеском (вкладом), а припиняється в день визначений 

вкладником або кредитною спілкою, як запланована дата 

розірвання договору відповідно до умов договору чи в 

день закінчення строку дії договору, визначеному в 

договорі 

Порядок виплати 

процентів 
щомісячно 
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Капіталізація не передбачено 

Дострокове розірвання 

вкладником 
на вимогу вкладника 

Строк внеску (вкладу) та 

річна процентна ставка 

12 – 13 місяців 4% 

14 – 18 місяців 4% 

19 – 25 місяців 4% 

26 – 72 місяці 4% 

 


