
Додаток № 1 
до Положення «Про фінансові послуги» 

кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА » 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № _____ 
про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу 

(Вклад на вимогу) 
м. ___________________     «__» _________ 20__ р. 

Кредитна спілка “ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА ”, іменована надалі «Спілка», в особі (посада) 
___________
___________

_ 
_______________________________________________________________, який(а) діє на підставі  
_________________________     
                          Прізвище, ім’я та по батькові) 

з однієї сторони  та член Спілки ____________________________________________________________________________, 
                                                (Прізвище, ім’я та по батькові) 

іменований надалі «Член КС», який володіє повною правоздатністю та дієздатністю фізичної особи та діє згідно власного 
волевиявлення, з іншої сторони, які при взаємному згадуванні, іменуються як «Сторони», а окремо - «Сторона», при 
досягненні згоди за всіма істотними умовами та які викладені нижче, керуючись положеннями Цивільного кодексу 
України, ЗУ «Про захист прав споживачів», законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг, в тому 
числі «Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг» та «Положенням про 
фінансові послуги Кредитної спілки «Експрес Кредит Юніон УКРАЇНА» (Положення про фінансові послуги), – уклали 
даний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу (далі - Договір) 
про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  
1.1. Член  КС вносить Внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу (далі-Вклад) до Спілки в 
сумі __________ грн. ____ коп. _(сума прописом)_ гривень ___ коп.), а Спілка приймає Вклад на строк  вказаний у п. 1.2. 
договору та зобов'язується на умовах i в  порядку, передбачених Договором повернути Члену КС Вклад та виплачувати 
проценти за ставкою, передбаченою пунктом 1.3. цього договору. 
1.2. Строк Вкладу становить ___________________, у зв’язку з чим Договір діє до  «___» ________ 20__ року. 
1.2.1. Дата внесення Вкладу - «___» ________ 20__ року. 
1.2.2. Датою повернення Вкладу – є наступний день, після дня закінчення строку дії договору.  

Планова дата повернення Вкладу - «___»  __________ 20__ року..  
1.3. Процентна ставка  за Вкладом встановлюється у розмірі ____ % річних, з виплатою процентів (щомісячно, 
щоквартально, щорічно) (зазначити необхідне) «____»  числа на вимогу Члена КС. Сума Вкладу на суму нарахованих, але 
не виплачених процентів не збільшується. 
1.4. Даний договір передбачає пролонгацію (автоматичне продовження дії договору) лише за законом (п.8.3. Договору). 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ 
2.1. Вклад здійснюється Членом КС в термін визначений у п.1.2.1. Договору, шляхом внесення грошових коштів в 
національній валюті готівкою в касу Спілки або шляхом безготівкового перерахунку зазначених коштів на поточний 

рахунок Спілки, визначений в розділі 9 цього Договору. При безготівковому внесені коштів датою Вкладу є дата 
зарахування банком Спілки коштів Члена КС на поточний рахунок Спілки. Мінімальна сума для відкриття Вкладу на 
вимогу – 200 (двісті) гривень. Сума незнижувального залишку для даного виду договорів не встановлюється. 
2.2. Поповнення Вкладу можливе протягом строку дії Договору за згодою Спілки в розмірі не менше 100 (сто) гривень 
2.3. Нарахування процентів за договорами відбувається за фактичну кількість днів користування Спілкою Вкладом Члена 
КС. Нарахування процентів починається з дня, наступного за днем надходження Вкладу у Спілку та закінчується в день, 
що передує дню повернення Вкладу по закінченні строку договору чи з інших підстав. В день повернення Вкладу 
проценти не нараховуються. 

2.4. Нарахування Спілкою процентів здійснюється з урахуванням календарної  кількості  днів у місяці та в році.  
2.5. Спілка здійснює нарахування процентів на Вклад на підставі Договору з дотриманням вимог пп. 2.3.6. Положення про 
фінансові послуги – в останній календарний день кожного місяця та «____» числа кожного місяця, або день вимоги Члена 
КС про повернення Вкладу (його частини). 
2.6. Виплата процентів здійснюється в день повернення Вкладу, або за окремою вимогою члена КС в день часткового 
зняття чи поповнення Вкладу. Якщо дата повернення Вкладу та виплати нарахованих, але не виплачених процентів на 
Вклад припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата Члену КС здійснюється в перший робочий день, що слідує 
за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку, після закінчення строку дії Договору протягом таких 

вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.  
2.7. З настанням терміну повернення Вкладу, Вклад повертається Члену КС разом із нарахованими, але не виплаченими 
процентами, відповідно до п.2.11. Договору. 
2.8. При достроковому повному поверненні Вкладу Спілка повертає Вклад і нараховані, але не виплачені проценти за 
фактичний строк користування Вкладом, згідно п.2.3. Договору, після одержання Спілкою відповідної письмової вимоги. 
2.9. При достроковому частковому поверненні Вкладу Спілка повертає зазначену в письмовій вимозі Члена КС частину 
Вкладу після надходження на адресу Спілки відповідної письмової вимоги Члена КС, при цьому сума Вкладу зменшується 
на суму виплати. Нарахування процентів на залишкову суму Вкладу починається з дня здійснення такої часткової виплати.  
2.10. При достроковому поверненні Вкладу з ініціативи Спілки, Спілка повертає  Члену КС  Вклад та нараховані, але не 

виплачені проценти,  відповідно до пункту 2.3. Договору та з урахуванням вимог пп. 2.3.2. «Положення про фінансові 
послуги».  



2.11. Всі виплати Члену КС здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки або шляхом безготівкового 
перерахунку на поточний рахунок Члена КС, або зарахуванням коштів на депозитний Вклад Члена КС, зазначений у його 
особистій письмовій заяві на адресу Спілки, поданій окремо. 

2.12. У випадку смерті Члена КС, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо 
Вкладу та нарахованих на дату смерті, але не виплачених процентів переходять до його спадкоємців у порядку, 
визначеному чинним законодавством України, Статутом Спілки та п. 2.5. «Положення про фінансові послуги». 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Член КС зобов’язується: 
3.1.1. Здійснити Вклад до Спілки в порядку, визначеному п.2.1. Договору. 
3.1.2. Письмово повідомити Спілку про зміну власного місцезнаходження, а також інших обставин, що так чи інакше 
здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення. 

3.1.3. Письмово повідомити Спілку про зняття Вкладу повністю або частково. 
3.1.4. Для отримання Вкладу та/або процентів – пред’явити Спілці паспорт або документ, що його замінює.  
3.2. Спілка зобов’язується: 
3.2.1. Прийняти Вклад на умовах, передбачених Договором. 
3.2.2. Нараховувати та виплачувати проценти за Вкладом. 
3.2.3. На вимогу Члена КС повернути йому Вклад повністю або частково, в порядку визначеному п.2.8. та пп.3.3.1. 
Договору 
3.2.4. Забезпечити збереження Вкладу. 

3.2.5. Забезпечити таємницю Вкладу, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
3.2.6. Безкоштовно надавати на вимогу Члена КС довідку про стан Вкладу, але не частіше одного разу на місяць. 
3.2.7. Користуватися Вкладом Члена КС тільки в межах діяльності, передбаченої Статутом Спілки. 
3.3. Член КС має право: 
3.3.1. Отримати Вклад повністю або частково з дотриманням пп. 3.1.3. Договору.  
3.3.2. Отримати нараховані проценти на умовах визначених Договором. 
3.3.3. Безкоштовно отримувати інформацію про стан Вкладу, не більше одного разу на місяць. 
3.3.4. Доручити, шляхом видачі довіреності, третій особі розпоряджатися коштами на депозитному рахунку: отримувати 

нараховані проценти за Договором, поповнювати суму Вкладу, знімати Вклад чи його частину, отримувати Вклад по 
закінченні договору. Член КС немає права уповноважувати третю особу на підписання договору про залучення Вкладу на 
депозитний рахунок чи додаткових угод, окрім випадків, коли член КС через вади зору чи іншу тяжку хворобу, не може 
прочитати текст договору та/або підписати його самостійно. 
3.4. Спілка має право: 
3.4.1. Вимагати від Члена КС надання документів, необхідних для оформлення Вкладу та здійснення відповідних виплат 
(повернення Вкладу та виплати нарахованих процентів) на користь Члена КС. 
3.4.2. Протягом строку дії кредитного договору, забезпеченням якого є застава майнових прав Члена КС за даним 
Договором, не повертати Вклад в сумі невиконаних зобов’язань Членом КС. 

3.4.3. Достроково повернути Вклад з дотриманням п. 2.10. Договору. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання  положень даного Договору. Сторони 
несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України. 

5. ФОРС - МАЖОР 
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, 
якщо це невиконання відбулося внаслідок причин, що знаходяться поза сферою контролю Cторони, яка не виконала 
зобов'язання. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, страйки, воєнні дії, постанови 

НБУ, прийняття відповідних актів органами державної влади та управління тощо, але не обмежується ними (далі – форс-
мажор). Про настання форс-мажорних обставин сторони повинні інформувати письмово один одного невідкладно. 
5.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання, 
про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків). 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного в Україні законодавства. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ  
7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору, крім випадків передбачених даним Договором, вносяться шляхом 
укладання Сторонами письмового Договору про внесення змін. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, 
підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною. 
7.2. Поповнення чи часткове зняття суми Вкладу не потребує укладення додаткових договорів до цього Договору. Облік 
загальних/залишкових коштів здійснюється Спілкою самостійно, а факт поповнення чи видачі Вкладу (його частини) 
підтверджується первинними касовими документами з підписом касира Спілки чи члена КС, в тому числі даними  
реєстратора розрахункових операцій (РРО).  

7.3. Розмір річної процентної ставки на Вклад змінюється у такому порядку: 
7.3.1. Спілка надсилає Члену КС письмове повідомлення про зміну процентної ставки рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення за один місяць до дати зміни процентної ставки.  
7.3.2. Новий розмір процентів застосовується до Вкладу зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення. 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до дати вказаної у пункті 1.2. даного Договору.  
8.2. В день припинення дії Договору припиняється нарахування процентів.  
8.3. Умови та порядок пролонгації договору:  

8.3.1. Якщо Член КС не вимагає повернення суми строкового Вкладу у зв’язку із закінченням строку, в день повернення 
Вкладу (п.1.2.2.), то з наступного дня договір вважається пролонгованим на умовах Вкладу на вимогу із ставкою, яка діє 



на день повернення Вкладу. Інформація щодо діючих процентних ставок за видами договорів розміщується на сайті 
Спілки. Продовження строку вкладу є багаторазовим і здійснюється без оформлення додаткових Договорів до даного 
Договору. 

8.3.2. Якщо дата повернення Вкладу припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, пролонгація здійснюється в перший 
робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем.  
8.3.3. При пролонгації, проценти на вклад нараховуються з дня пролонгації. 
8.4. Дія цього Договору припиняється достроково: 
8.4.1. внаслідок припинення членства в КС – в день, зазначений у рішенні уповноваженого органу управління.  
8.4.2. внаслідок повного повернення Вкладу на вимогу Члена КС - в день подання заяви Члена КС; 
8.4.3. внаслідок повернення Вкладу за ініціативи Спілки, в день прийняття рішення уповноваженим органом управління; 
8.4.4. через місяць, від дня повідомлення про настання форс-мажорних обставин, якщо ці обставини продовжують 

існувати.  
8.5. Оподаткування процентів за Вкладом проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
8.6. Цей Договір складено в 2-х примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.  
8.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про 
наміри та будь-які інші домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну 
силу. 
8.8. Усі неврегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України. 
8.9. Своїм підписом в розділі 9 цього договору Член КС підтверджує, що: 

 отримав від Спілки консультації та інформацію щодо отримання фінансової послуги до укладення Договору, з 
дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів, що забезпечує правильне розуміння Членом КС суті 
фінансової послуги без нав'язування її придбання – в тому числі в письмовій формі інформацію вказану в ч.2 статті 12 ЗУ 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  

 згідний з усіма пунктами Договору, заперечень щодо Договору чи його окремих положень у Члена КС немає.  

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Спілка: 

Кредитна спілка “ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН 

УКРАЇНА” 

 Член КС: 

________________________ (П.І.Б.) 

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, буд. 72 

 Місце проживання: ____________________ 
______________________________________ 

Код ЄДРПОУ: 42983358 

Тел: ____________  Веб-сайт: http://ecu.in.ua/ 
 Тел: 

р/р № ___________________________ 

МФО _______________________ 

Свідоцтво  про реєстрацію  фінансової установи:  

_________________________________________________ 

(реквізити відділення: Назва, Місцезнаходження, Код 
ЄДРПОУ, тел. в разі укладення договору на відділенні) 

 Паспорт: серія  ____ № ________________ , виданий 
________________________________________ 
________________________________________  

«___»_____________  __________ р. 
 
Реєстраційний номер облікової карти платника 
податків: ________________________________ 

   

_______________________ 

          (посада) 

 ________/______________/ 

(П.І.Б.) 

  

 

                              _________/______________/ 

                                                            (П.І.Б.) 

 

 

http://ecu.in.ua/

	(Прізвище, ім’я та по батькові)

