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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Відповідно до Законів України «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення», «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг» та 

власного Статуту, Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА »  (надалі – Спілка) надає 

наступні фінансові послуги: 

1. Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення – Спілка 

залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 
2. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – Спілка: 

 надає кредити членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів 

кредитної спілки на депозитні рахунки;  

 надає фінансові кредити за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки 
на депозитні рахунки; 

 надає кредити іншим кредитним спілкам. 
3. Надання гарантій та поручительств – Спілка надає поручительство щодо виконання членом 
кредитної спілки зобов’язання перед третіми особами. 

1.2. При наданні фінансових послуг Спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо 

фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та 

інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих 

незаконним шляхом чи спрямованих на фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення. 

1.3. Спілка надає фінансові послуги зазначені у п. 1.1. цього Положення, у відповідності до вимог 

чинного законодавства України та за наявності відповідної Ліцензії. 

1.4. Спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. цього Положення, на підставі 

відповідних договорів, які повинні містити: 

1) назву, номер та дату договору;  

2) найменування, місцезнаходження та інші реквізити Спілки;  

3) прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, її паспортні дані та адресу; 

4) найменування фінансової послуги;  

5) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови 

взаєморозрахунків; 

6) строк дії договору;  

7) умови, які не суперечать одна одній та не містять положень з неоднозначним трактуванням; 

8) положення про необхідність підписання додаткового договору в разі зміни умов цього договору; 

9) положення та умови про можливість дострокового розірвання договору та порядок здійснення 

розрахунків, у випадку такого розірвання договору; 

10) положення про необхідність письмового повідомлення сторін договору щодо зміни свого 

місцезнаходження (адреси) однією із сторін; 

11) порядок зміни і припинення дії договору, а також порядок здійснення розрахунків між сторонами; 

12) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов 

договору; 

13) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також положень законодавства про 

захист прав споживачів, надана члену кредитної спілки; 

14) інші умови за згодою сторін; 

15) підписи сторін. 

Зміст договору про надання Спілкою фінансових послуг повинен відповідати предмету цього договору.  

1.5. Положення, що регламентують надання Спілкою фінансових послуг, та договори про надання 

фінансових послуг повинні відповідати вимогам Цивільного кодексу України, ст.6 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», вимогам встановленим статтями 11 

та 18 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування» та 

«Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг» (надалі – 

Ліцензійні умови). 

1.6. За рішенням спостережної ради кредитна спілка може встановлювати тарифи за оплату додаткових 

послуг, передбачених договорами про надання фінансових послуг, а також тарифи за касове обслуговування 

членів КС. 

2. ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКІВ (ВКЛАДІВ) ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ  НА ДЕПОЗИТНІ 

РАХУНКИ 

2.1. Загальні питання здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної 

спілки на депозитні рахунки.  
2.1.1. У цьому Положенні терміни, щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на 

депозитні рахунки застосовуються в такому значенні: 
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Внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти в готівковій або в безготівковій формі, внесені 

до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на 

умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку. 

Внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу – грошові кошти в готівковій та безготівковій формі, 

унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із 

зобов’язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії 

договору. 

Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти в готівковій та безготівковій формі, 

унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із 

зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку. 

Депозитні операції кредитної спілки – операції, які здійснюються із внеском (вкладом) та включають 

залучення та виплату внесків (вкладів), нарахування та виплату процентів за внесками (вкладами), що 

підлягають обов’язковій фіксації в комплексній інформаційній системі кредитної спілки. 

2.1.2. Внесок (вклад) на депозитний рахунок, а також нарахована на такий внесок (вклад) плата 

(проценти) є приватною власністю члена кредитної спілки та належить до її зобов'язань. 

2.1.3. Внески (вклади) членів Спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески плата 

(проценти) обліковуються окремо. 

2.1.4. Кожний член Спілки має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні рахунки, а 

також, нараховану на такі внески плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членом 

Спілки договорами та відповідно до діючого законодавства України.  

2.2. Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 

2.2.1. Спілка залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки: 

1) внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу; 

2) строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок. 

2.2.2. В Спілці встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій, включаючи: 

2.2.2.1. щодо мінімального та максимального строків дії договорів за окремими видами внесків 

(вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими: 

1) строком від 1 дня до 1 місяця включно; 

2) строком від 1 місяця до 2 місяців включно; 

3) строком від 2 місяців до 3 місяців включно; 

4) строком від 3 місяців до 4 місяців включно; 

5) строком від 4 місяців до 5 місяців включно; 

6) строком від 5 місяців до 6 місяців включно; 

7) строком від 6 місяців до 7 місяців включно; 

8) строком від 7 місяців до 8 місяців включно; 

9) строком від 8 місяців до 9 місяців включно; 

10) строком від 9 місяців до 10 місяців включно; 

11) строком від 10 місяців до 11 місяців включно; 

12) строком від 11 місяців до 12 місяців включно; 

13) строком від 12 місяців до 13 місяців включно; 

14) строком від 13 місяців до 18 місяців включно; 

15) строком від 18 місяців до 24 місяців включно; 

16) строком від 24 місяців до 36 місяців включно; 

Для внесків (вкладів) на вимогу на строк:  
1) строком від 1 міс. до 12 міс. 

2.2.2.2. щодо способу виплати процентів: 

1) з виплатою процентів щомісячно; 

2) з виплатою процентів щоквартально; 

3) з виплатою процентів один раз у рік; 

4) з виплатою процентів в кінці дії договору. 

2.2.2.3. щодо режиму поповнення суми вкладу протягом дії договору: 

1) з правом поповнення суми вкладу; 

2) без права поповнення суми вкладу. 

2.2.2.4. щодо режиму зняття суми вкладу чи його частини протягом дії договору: 

1) з правом зняття суми вкладу, його частини; 

2) без права зняття суми вкладу, його частини. 

2.2.2.5. щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами внесків 

(вкладів) на депозитний рахунок: від 500 (п’ятсот) гривень до 1 500 000, 00 (один мільйон п’ятсот тисяч) 

гривень для будь-якого виду внеску (вкладу) на депозитний рахунок за умови дотримання вимоги про те, що 

на початок кожного робочого дня, зобов’язання Спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 

процентів від загальних зобов’язань Спілки. Для Вкладу на вимогу – мінімальна сума Вкладу від 200 гривень, 

при цьому мінімальної суми залишку - немає . 

2.2.2.6. щодо приєднання процентів до суми вкладу:  

1) без приєднання процентів – нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу); 

2) з приєднанням процентів (капіталізація) – нараховані проценти приєднуються до внеску (вкладу). 
2.2.2.7. щодо порядку та термінів повернення окремих видів зворотних внесків (вкладів) на вимогу 

члена Спілки: Спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки, які є строковими, та здійснює всі 

необхідні розрахунки щодо виплати належних процентів за письмовою, або усною вимогою з боку члена 

Спілки з урахуванням умов Договору та п. 2.3.7. цього Положення. 
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2.2.2.8. щодо пролонгації договору на тих самих умовах, крім розміру процентної ставки 

(автоматичного продовження строку  дії договору, без підписання додаткових документів): 
1) з пролонгацією за договором;  Спілка може самостійно  визначати умови пролонгації договорів, які 

обов’язково зазначаються у договорі про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, що є додатками 

до цього Положення. 

2) з пролонгацією за законом. Продовження дії договору здійснюється на вимогу частини 4, статті 1060 

Цивільного кодексу України, згідно якої, якщо член кредитної спілки не вимагає повернення строкового 

внеску (вкладу) на депозитний рахунок зі спливом строку, встановленого договором про залучення внеску 

(вкладу) на депозитний рахунок, договір вважається продовженим на умовах договору про залучення внеску 

(вкладу) на вимогу.  

2.2.2.9. щодо можливості застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки 

змінних процентів: 
1) якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу), внесок (вклад) повертається члену 

кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених 

договором, Cпілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на такі внески (вклади) на депозитні 

рахунки за ставкою внесків (вкладів) на вимогу, які встановлені на момент такого перерахунку, за фактичний 

строк користування внеском (вкладом).  

 2) у разі зменшення Спілкою розміру процентів на внески (вклади) на вимогу новий розмір процентів 

застосовується до внесків (вкладів), внесених до зміни розміру процентів, зі спливом одного місяця з 

моменту відповідного повідомлення членів кредитної спілки. 

3) у разі зміни економічної ситуації або кредитної політики у державі, кон’юнктури ринку, облікової 

ставки Національного банку України,  за умови, що зміна процентної ставки у діючих договорах передбачена 

рішенням Спостережної ради, Спілка має право пропонувати зміну ставки, зазначеної в п. 1.3. Договору, 

використовуючи при цьому наступну процедуру: 

- не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати зміни розміру процентної ставки 

за  Договором, яка зазначається у пропозиції,  Спілка повідомляє  про  свій намір змінити розмір процентної 

ставки. Повідомлення надсилається Члену КС рекомендованим листом з повідомленням про отримання.  

Днем пропозиції є дата подання Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення;   

-  у разі, якщо Член КС надає свою згоду на зміну розміру процентної ставки за цим Договором, він 

зобов’язується до дати, зазначеної у пропозиції, підписати Договір про внесення змін.  

- у разі, якщо Член КС у строк, зазначений у пропозиції, не прийняв пропозицію Спілки, Договір 

припиняє свою дію. Датою припинення дії Договору є дата зазначена у пропозиції, а датою повернення 

внеску та нарахованих процентів – наступний робочий день Спілки.  

Спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) членів 

Спілки. Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів) на 

депозитні рахунки зазначені в п.2.2.1. цього Положення, відбувається з урахуванням особливостей, 

встановлених в п. 2.2.2. цього Положення, та за наступними критеріями – строку дії договору, способу 

виплати процентів, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення 

внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат 

залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність Спілки. Розмір плати (процентів) 

затверджується рішенням спостережної ради Спілки. 

2.2.2.10. щодо питомої ваги внесків (вкладів) на депозитні рахунки в загальній сумі таких внесків 

(вкладів) за строками їх внесення відповідно, становитиме в межах: 
1) від 0% до 30% – для внесків на депозитний рахунок на вимогу; 

2) від 0% до 30% – для внесків на депозитний рахунок строком від 1 дня до 1 місяця включно; 

3) від 0% до 30% – для внесків на депозитний рахунок строком від 1 місяця до 2 місяців включно; 

4) від 0% до 30% – для внесків на депозитний рахунок строком від 2 місяців до 3 місяців включно; 

5) від 0% до 30% – для внесків на депозитний рахунок строком від 3 місяців до 4 місяців включно; 

6) від 0% до 30% – для внесків на депозитний рахунок строком від 4 місяців до 5 місяців включно; 

7) від 0% до 40% – для внесків на депозитний рахунок строком від 5 місяців до 6 місяців включно; 

8) від 0% до 40% – для внесків на депозитний рахунок строком від 6 місяців до 7 місяців включно; 

9) від 0% до 40% – для внесків на депозитний рахунок строком від 7 місяців до 8 місяців включно; 

10) від 0% до 40% – для внесків на депозитний рахунок строком від 8 місяців до 9 місяців включно; 

11) від 0% до 40% – для внесків на депозитний рахунок строком від 9 місяців до 10 місяців включно; 

12) від 0% до 40% – для внесків на депозитний рахунок строком від 10 місяця до 11 місяців включно; 

13) від 0% до 70% – для внесків на депозитний рахунок строком від 11 місяця до 12 місяців включно; 

14) від 0% до 60% – для внесків на депозитний рахунок строком від 12 місяця до 13 місяців включно; 
15) від 0% до 50% – для внесків на депозитний рахунок строком від 13 місяців до 18 місяців включно; 

16) від 0% до 30% – для внесків на депозитний рахунок строком від 18 місяців до 24 місяців включно; 

17) від 0% до 30% – для внесків на депозитний рахунок строком від 24 місяців до 36 місяців включно. 
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При цьому, для строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки допускається взаємопов’язане 

коливання зазначених у цьому абзаці показників в межах 20% питомої ваги внесків (вкладів) на депозитні 

рахунки в загальній сумі таких внесків (вкладів) за строками їх внесення. 

Також, допускається відхилення від встановлених в цьому абзаці показників з метою виконання вимог 

щодо дотримання фінансових нормативів діяльності, затверджених законодавством. 

2.3. Договірне регулювання депозитних операцій. Порядок залучення та повернення кредитною 

спілкою внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, порядок нарахування та 

виплати процентів за депозитними договорами. 

2.3.1. Договір залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на 

умовах повернення внеску (вкладу) – зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) 

або на умовах повернення внеску (вкладу) на першу вимогу (внесок (вклад) на вимогу) з урахуванням 

Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг. 

2.3.2. Договір на залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладається в письмовій формі. 

У договорі на залучення внеску (вкладу) повинні міститись права та зобов’язання  сторін договору 

відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», 

Ліцензійних умов, п.1.4. цього Положення. Договір має бути підписаний сторонами договору або їх 

уповноваженими особами. 

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок окрім вимог, 

визначених п. 1.4. цього Положення повинен містити порядок нарахування та виплати процентів (методи 

нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку тощо), у тому числі при 

достроковому розірванні договору. 

Договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок може бути 

передбачено внесення грошових коштів на інших умовах їх повернення. Умови цього договору не можуть 

перечити законодавству України. 

Сума внеску (вкладу), строки дії договору, умови залучення та повернення внеску (вкладу), а також 

нараховані на такі внески проценти (плата) визначаються між Спілкою та членом Спілки на договірних 

умовах. 

Умови дострокового припинення дії договору про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок 

визначаються договором. 

Спілка, з метою дотриманням фінансових нормативів, на підставі рішення Правління, вправі 

достроково припинити дію договору про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок. Про що здійснює 

повідомлення члена КС по телефону  або шляхом sms-інформування, за 3 (три) календарних дня до дати 

дострокового розірвання договору. З дня припинення дії договору проценти на вклад не нараховуються.  

Спілка має право достроково повернути внесок (вклад) на депозитний рахунок, навіть якщо договором 

не передбачено його дострокове повернення. У випадку подання членом КС заяви та документів, які 

підтверджують поважність причин дострокового повернення внеску (вкладу), на підставі рішення Правління, 

може бути повернуто будь-який вклад на депозитний рахунок. При цьому, вклад повертається на умовах 

повернення вкладу з ініціативи Спілки. Спілка залишає за собою право визначення причин поважними – для 

умов даного пункту. 

Примірні договори щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 

затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки, та є Додатками №1-4 до цього Положення. 

2.3.3 Спілка здійснює прийом внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки, проводить з цього 

приводу розрахунки, консультації та надає необхідну інформацію протягом часу, визначеного внутрішнім 

розпорядком. Строки розгляду заяв та прийняття рішень про укладення договору про залучення внеску 

(вкладу) становлять від 1 до 5 календарних днів. 

Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки є укладені в 

письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно вимог чинного 

законодавства України, та належним чином зафіксована інформація про депозитну операцію в комплексній 

інформаційній системі Спілки.  

Один примірник договору про залучення внеску (вкладу) зберігається в Спілці. Другий примірник 

договору про залучення внеску (вкладу) кредитною спілкою зобов'язана надати члену Спілки (або 

уповноваженій ним особі), який підписав цей договір. 

2.3.4. Спілка веде облік внесків (вкладів) з урахуванням видів, строків, виплати процентів, визначених 

у депозитних договорах. 

2.3.5. У разі наявності внеску (вкладу) на депозитний рахунок при отриманні кредиту, Спілка може 

прийняти такий внесок (вклад) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором та не 
повертати його протягом строку дії кредитного договору в сумі невиконаних зобов'язань членом Спілки, 

якщо це передбачено кредитним договором або договором про залучення внеску (вкладу) на депозитні 

рахунки та договором застави майнових прав, який укладається між Спілкою та членом Спілки – власником 

внеску (вкладу) члена Спілки на депозитний рахунок. 
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2.3.6. Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) на 

депозитний рахунок. Спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) членів Спілки на 

депозитні рахунки на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (далі – МСБО) в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами 

укладеного з членом Спілки договору. Нарахування процентів за договором про залучення внеску (вкладу) на 

депозитний рахунок відбувається відповідно до порядку, встановленого договором, а саме: починається з 

наступного дня після отримання Спілкою суми внеску (вкладу) члена Спілки на депозитний рахунок, а 

припиняється в день визначений умовами договору. Для розрахунку процентів за внесками (вкладами) членів 

Спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік. 

2.3.7. Спілка на усну або письмову вимогу члена спілки повертає внески (вклади) та сплачує 

нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена Спілки 

на депозитні рахунки між Членом спілки  і Спілкою.  

Повернення члену кредитної спілки на його вимогу внеску(вкладу) або його частини до спливу строку 

або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено 

умовами договору про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок. При цьому, така вимога має бути 

подана у письмовій формі.  

У разі отримання Спілкою письмової вимоги члена Спілки про дострокове повернення внеску Спілка 

зобов'язана: 

– прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої 

особи, прізвища, імені та по-батькові уповноваженої особи і відбитка печатки Спілки; 

– зареєструвати письмову вимогу члена Спілки; 

– виконати вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена Спілки на 

депозитний рахунок або ж відмовити у виконанні вимоги, надавши письмову обґрунтовану відповідь.   

За умови прийняття вимоги до виконання, але неможливості виконання Спілкою вимоги члена Спілки 

про повернення внеску (вкладу) або його частини Спілка додатково до вимог абзацу другого цього пункту 

зобов’язана видати вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги 

із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по 

батькові уповноваженої особи і відбитка печатки Спілки. 

2.3.8. Спілка виплачує члену Спілки, з яким укладено відповідний договір проценти на суму внеску 

(вкладу) в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 

депозитний рахунок. Проценти на внесок (вклад) виплачуються члену Спілки на його вимогу відповідно до 

умов договору про залучення внеску (вкладу). 

2.3.9.Спілка оприлюднює умови укладення депозитних договорів шляхом розміщення витягів з 

положень про фінансове управління та про фінансові послуги в загальнодоступному для членів Спілки місці 

в установі Спілки. 

2.4. Спілка здійснює залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки через 

відокремлені підрозділи (за наявності) з дотриманням вимог п. 2.2 та 2.3 цього Положення. При цьому, 

керівники та працівники відокремлених підрозділів діють згідно та в межах повноважень визначених 

відповідними посадовими інструкціями та наданими їм довіреностями. 

2.5. Врегулювання відносин у випадку смерті члена кредитної спілки. Спадкування коштів 

(вкладів) члена кредитної спілки. Порядок розрахунків. 
2.5.1. У випадку смерті члена кредитної спілки – припиняється членство у Спілці (п.19.1. Статуту КС 

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА» та ч.3, ст.10 ЗУ «Про кредитні спілки»). Оскільки, членство носить 

особистісний характер і нерозривно пов’язане з особою члена, то й усі договірні відносини між спілкою та її 

членом припиняються в день смерті члена Спілки, оскільки не можуть входити до складу спадщини (ст..1219 

ЦК України). 

2.5.2. В день, коли Спілка отримає відомості (письмову інформацію) про смерть члена кредитної 

спілки, на підставі рішення Спостережної ради або Правління (у випадку делегування йому цих 

повноважень) про виключення померлого із членів кредитної спілки у зв’язку із смертю, здійснюється 

перерахунок зобов’язань між Спілкою та померлим членом на дату його смерті. При цьому, усі нараховані 

проценти з дня смерті члена Спілки вважаються такими, що нараховані помилково і підлягають списанню, а 

податкові зобов’язання члена, сплаченні Спілкою, як податковим агентом, вважаються надміру сплаченими 

зобов’язаннями Спілки.  

2.5.3. Перелік документів, що можуть підтверджувати факт смерті: свідоцтво про смерть; свідоцтво про 

право на спадщину; запити, звернення вимоги органів державної влади та місцевого самоврядування, та їх 

посадових осіб; запити державних та приватних нотаріусів; рішення суду. Даний перелік не є виключним.  

2.5.4. Нараховані, але не виплачені проценти, додаються до суми внеску(ів) (вкладів) та становлять 
спадщину померлого члена, що знаходиться у володінні спілки. 

2.5.5. Спадкування майна (коштів) члена кредитної спілки його спадкоємцями здійснюється  в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право спадкоємців на (майно) 

кошти члена кредитної спілки є Свідоцтво про право на спадщину. Також це можуть бути інші документи, 
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що підтверджують право особи на майно (кошти) померлого члена кредитної спілки (договір довічного 

утримання, рішення суду, тощо). 

2.5.6. Спілка протягом семи днів, з дня отримання письмової вимоги спадкоємців або особи, яка має 

законно підтверджене право на майно померлого члена кредитної спілки, здійснює повернення коштів, що 

становлять спадщину померлого члена та знаходяться у володінні спілки. При цьому за користування 

коштами Спілка нараховує та сплачує проценти за ставкою визначеною для  Внесків (вкладів) на вимогу, яка 

діє на дату повернення коштів, але не більше ніж за 6 місяців з дня смерті члена кредитної спілки. 

У даному випадку Спілка виступає податковим агентом тільки, щодо оподаткування пасивних доходів 

фізичної особи - нарахованих процентів за термін користування коштами в порядку, встановленому чинним 

законодавством України.       

3. НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 

3.1. Загальні питання здійснення діяльності по наданню кредитів членам кредитної спілки. 
Кредитом, наданим члену Спілки є грошові кошти надані Спілкою члену Спілки (Позичальнику) у 

готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з 

дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у зазначені кредитним договором строки. 

3.2. Умови надання кредитів членам кредитної спілки. 
3.2.1. Спілка надає членам Спілки наступні види кредитів: 

3.2.1.1. За строком: кредити зі строком від 1 до 60 місяців включно. 

3.2.1.2. За цільовим призначенням: 

1) комерційні кредити; 

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств; 

3) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств; 

4) кредити, надані на придбання та будівництво нерухомого майна; 

5) кредити, надані на ремонт та реконструкцію нерухомого майна ; 

6) споживчі кредити: 

– на придбання автотранспорту; 

– на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів; 

– на інші потреби.  

3.2.1.3. За формою видачі: 

1)  кредит однією сумою; 

2)  кредитна лінія. 

3.2.1.4. За типом процентної ставки: 

1) фіксована; 

2) змінювана. 

3.2.1.5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту: 

1) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії 

кредитного договору – (простий платіж); 

2) кредит із періодичним нарахуванням процентів, які приєднуються до тіла кредиту, з наступною їх 

сплатою в кінці строку дії кредитного договору разом із основною сумою кредиту (складний платіж). Може 

використовуватись лише у договорах забезпечених заставою, із наступним накладенням заборони відчуження 

такого майна, на час дії застави.  

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми 

кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів 

користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості 

за кредитом (класичний або диференційований платіж);  

4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким 

передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну 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 (ануїтетний платіж). 

3.2.1.6. За видами забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами: 

1) застава; 

2) порука; 

3) гарантія; 

4) інші види забезпечення не заборонені законодавством. 

3.2.2. Виходячи із зазначених вище критеріїв Спілка надає кредити членам кредитної спілки за видами, 

встановленими окремим рішенням Спостережної ради. 
За рішенням Спостережної ради для певних видів кредитів обов'язковою умовою щодо їх надання 

може бути передбачена наявність у члена Спілки – позичальника встановленої суми внесків зазначених видів. 

3.2.3. Максимальна та мінімальна можлива сума кредитів, що надаються членам Спілки, складає від 

1 000, 00 (одна тисяча) гривень до 10 000 000, 00 (десять мільйонів) гривень, але не більша 20% від капіталу 



 

 

 7 

Спілки на одного члена. Максимальний залишок за наданими кредитами одного члена Спілки не може 

перевищувати 25% від капіталу Спілки на дату надання кредиту. 

3.2.4. Процентна ставка за кредитом є фіксованою.  

Визначення розміру процентної ставки, яка встановлюється для окремих видів кредитів, визначених 

п.п.3.2.1. цього Положення, відбувається за наступними критеріями – виходячи з потреб членства, ринкових 

тенденцій, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку 

користування кредитом, розміру облікової ставки НБУ та попереднього досвіду надання кредитів членам 

Спілки за умови збереження доходності на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність Спілки. 

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору та не може бути 

змінений в односторонньому порядку. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки може 

бути збільшений Спілкою у випадках визначених законом.  

Розмір процентної ставки для окремих видів кредитів встановлюється спостережною радою Спілки. 

3.3. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки. 
3.3.1 Крім вимог визначених п.1.4. цього Положення, кредитний договір повинен містити положення 

про: 

1) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, тощо), мета отримання кредиту;  

2) загальний розмір наданого кредиту, порядок та умови надання кредиту; 

3) процентна ставка за кредитом, порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування 

процентів, періодичність сплати процентів та форму розрахунку). 

4) інформацію про забезпечення кредиту; 

5) графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним; 

6) строк, протягом якого Спілка зобов'язана надати кредит позичальнику; 

7) детальний розпис сукупної вартості кредиту для члена Спілки – реальна річна процентна ставка та 

загальна вартість кредиту на дату укладення договору (у процентному значенні та грошовому виразі) з 

урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх супутніх послуг Спілки пов'язаних з 

одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладення кредитного договору; 

8) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з 

отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності). 

Зміна умов кредитного договору можлива тільки за згодою сторін. 

Примірні кредитні договори затверджуються рішенням Спостережної ради Спілки та є Додатком №5 

до цього Положення. 

3.3.2. Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника (місце 

проживання та реєстрації, дата народження, ідентифікаційні дані,  сімейний стан, номери телефонів, 

інформація щодо місця роботи та трудового стажу, інформація про щомісячні доходи  та витрати 

позичальника та членів його родини, наявність у власності активів позичальника та членів його родини,  

інформація про досвід отримання кредитів в минулому, а також інформація про наявну кредиторську 

заборгованість на момент подання заяви тощо),  інформацію щодо кредиту, а саме сума кредиту, строк 

кредиту, запропоноване забезпечення, форма видачі, цільове призначення. 

Заява про надання комерційних кредитів та кредитів на ведення фермерських  та селянських 

господарств, крім вищезазначеної інформації повинна містити інформацію про реєстрацію суб'єкта 

підприємницької діяльності, місцезнаходження, номери телефонів, види діяльності, кількість працюючих, 

інформацію про наявні ліцензії та дозволи, етапи використання кредиту, інформацію про поточну діяльність: 

обсяги реалізації, інформацію про наявні основні засоби, тощо. 

3.3.3. Кредитні договори та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій формі, 

відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за собою 

недійсності основного зобов'язання – кредитного договору. 

3.3.4. Спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних 

договорів з дотриманням вимог МСБО в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами 

укладеного з членом Спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний 

фактичний строк користування кредитом. Нарахування процентів здійснюється з моменту видачі кредиту на 

поточний день користування кредитом, а в подальшому нарахування процентів здійснюється на початку 

робочого дня Спілки за поточний день користування кредитом. В день остаточного розрахунку за кредитом 

нарахування процентів припиняється. Для розрахунку процентів за кредитом використовується календарний 

рік. 

3.3.5. Оцінка платоспроможності позичальника включає в себе аналіз: 

– документів, перелік яких встановлений для отримання кредиту; 

– інформації про позичальника. 
3.3.6. Оцінка платоспроможності позичальника здійснюється на підставі документів, що надаються 

позичальником, а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника та з інших джерел. 

Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає  Спілці копії та оригінали документів з 

дотриманням наступних вимог до їх змісту: 

– заява на отримання кредиту ( повинна містити інформацію визначену в п. 3.3.2); 
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– паспорт або документ, що його заміняє (паспорт повинен відповідати вимогам Положення про 

паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВР України від 26.06.1992р. № 2503-XII; 

документи, що його заміняють повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим 

актам України); 

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код); 

– документ, що підтверджує отримані позичальником доходи; 

– у випадку розгляду сукупного сімейного доходу – документи, що підтверджують отримані доходи 

членами родини. 

При наданні кредитів фермерським господарствам, особистим селянським  господарствам та 

приватним підприємствам, член Спілки, крім зазначених в абзаці 2 цього пункту документів, надає Спілці 

належним чином завірені копії та оригінали документів (для огляду), що підтверджують державну 

реєстрацію такого фермерського господарства чи приватного підприємства; довідку з ЄДРПОУ; документи, 

що підтверджують реєстрацію платника податків; довідку про відсутність заборгованості по сплаті 

обов'язкових платежів та зборів; наявні ліцензії та дозволи; податкову та фінансову звітність за останні 12 

місяців тощо. Завірені копії документів додаються до заяви на отримання кредиту. Всі документи за формою 

та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-

правовими актами України. 

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу 

платоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих 

документах для прийняття рішення про надання кредиту Спілка має право вимагати від позичальника 

надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради. 

3.3.7. Окремим рішенням спостережної ради, можуть встановлюватися критерії, яким повинен 

відповідати заявник для отримання кредиту відповідно до встановлених підвидів кредитів, що надаються 

членам Спілки. 

За результатами розгляду поданих документів, уповноважена особа, надає кредитному комітету свої 

рекомендації щодо задоволення чи відхилення заяви члена Спілки (Позичальника). 

3.8.8. Рішенням спостережної ради може бути встановлена палата за надання фінансової послуги 

(кредиту). При наданні кредиту член кредитної спілки сплачує грошові кошти за надання кредиту, в порядку і 

розмірах встановлених спостережної радою. 

3.3.9. Всі документи позичальника розглядаються кредитним комітетом. 

3.3.10. При прийняті рішення кредитного комітету, окрім оцінки платоспроможності позичальника, 

береться до уваги кредитна історія члена кредитної спілки, сума кредиту, обрані позичальником умови 

кредитного договору, зокрема режим сплати процентів і основної суми кредиту, та інші чинники, що можуть 

вплинути на належне виконання умов кредитного договору. Кредитний комітет, в залежності від чинників 

зазначених вище, може самостійно визначати додаткові штрафні санкції за неповернення кредиту у 

визначений договором строк. 

3.3.11. При здійсненні Спілкою діяльності з надання кредитів членам кредитної спілки через 

відокремлені структурні підрозділи Спілки оцінку платоспроможності позичальника, укладення кредитних 

договорів, у передбачених випадках договору забезпечення кредиту та інших необхідних документів, видачу 

кредиту, моніторинг наданих кредитів, супроводження прострочених, неповернених, у тому числі 

безнадійних кредитів здійснюють посадові особи відокремлених підрозділів відповідно до посадових 

інструкцій,  наданих довіреностей та відповідно до вимог цього Положення. Після прийняття рішення 

кредитним комітетом посадові особи відокремленого підрозділу (відділення) мають право на укладення 

кредитного договору, договорів забезпечення кредиту, та додаткових договорів, в тому числі про видачу 

чергового траншу в межах сум кредитної лінії. 

3.3.12. Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним становлять від 1 до 30 

календарних днів. Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним можуть бути 

змінені за окремим рішенням Спостережної ради Спілки. 

Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмова в наданні кредиту фіксується в 

протоколі засідання Кредитного комітету. 

3.4. Порядок дострокового повернення кредитів членами кредитної спілки. 
3.4.1 Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у 

тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. При частковому погашенні кредиту Позичальник 

зобов’язаний  подати письмову заяву із зазначенням сум, які мають бути спрямовані на погашення тіла 

кредиту. Дострокове погашення кредиту (повністю чи частково) можливе тільки за умови відсутності 

кредитної заборгованості у Позичальника в т.ч. і щодо штрафних санкцій.  
• При простих платежах Позичальник може в будь-який момент повернути тіло кредиту (його 

частину), у зв’язку з чим Кредитодавець зобов’язаний здійснити перерахунок процентів за користування 

кредитними коштами; 

• При складних платежах Позичальник, який бажає повністю повернути кредит достроково, 

зобов’язаний повністю сплатити проценти за його користування, що не були додані до тіла кредиту та 
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повернути кредит (тіло кредиту), а при частковому повернені – сплатити будь-яку суму в касу на погашення 

тіла кредиту;  

• При ануїтетних платежах дострокове погашення кредиту відбувається двома способами: 1. Якщо 

сума коштів, сплачених Позичальником одним платежем, перевищує суму щомісячного платежу, то різниця 

зараховується Кредитодавцем в рахунок останніх платежів, що зменшує термін користування кредитними 

коштами.  2. Якщо сума коштів, сплачених Позичальником одним платежем, перевищує суму щомісячного  

платежу втричі (плановий+2додаткових), то Кредитодавець здійснює перерахунок та зменшення щомісячних 

платежів, на строк дії договору.  

• При диференційованих платежах, Кредитодавець зобов’язаний зарахувати кошти на повернення тіла 

кредиту та здійснити перерахунок процентів за користування кредитними коштами.  

3.5. Укладення додаткових чи супутніх послуг Спілки або третіх осіб. 

3.5.1. Укладення кредитного договору може бути пов’язано з необхідністю отримання членом КС 

(позичальником) додаткових чи супутніх послуг Спілки або третіх осіб. 

3.5.2. До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг, зокрема, належать: 

1) договір оцінки майна позичальника з метою визначення його кредитоспроможності; 

2) договір оцінки майна позичальника, що використовується для забезпечення виконання ним 

зобов’язань за кредитним договором;  

3) договір страхування та інші договори, що укладаються для забезпечення виконання позичальником 

зобов’язань за договором про споживчий кредит; 

4) договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання наданого кредиту; 

5) договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони 

необхідні для укладення кредитного договору. 

3.5.3. Член КС має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з третьою 

особою, з переліку осіб, що відповідають вимогам Спілки та  запропоновані Спілкою  (за наявності такого 

переліку), крім випадків, коли відповідну послугу може надати лише Спілка. На вимогу Члена КС такий 

перелік має бути наданий йому в письмовій чи електронній формі за його вибором. 

За згодою Спілки Член Спілки може самостійно обрати особу, яка може надавати відповідні додаткові 

чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, якщо це не зумовлює додаткових витрат чи загроз 

для Спілки. 

3.5.4. У разі розірвання Членом КС договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є 

обов’язковим для укладення кредитного договору, та неукладення протягом 15 календарних днів нового 

договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Спілки, та з урахуванням вимог 

пункту 3.5. даного Положення,  Спілка має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за 

кредитним договором.  

4. НАДАННЯ ПОРУКИ  

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЧЛЕНОМ СПІЛКИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ 
4.1. Фінансове поручительство - це вид фінансової послуги, яка полягає в укладені між Спілкою 

(Поручителем), Членом Спілки (Боржником) та Кредитором договору фінансового поручительства, за яким 

Спілка поручається перед Кредитором Члена Спілки за виконання ним свого зобов’язання. 

4.2. Надання послуги фінансового поручительства здійснюється шляхом укладення трьохстороннього 

Договору поручительства між Поручителем, Членом Спілки (Боржником) та Кредитором, що укладається 

тільки в письмовій формі, яким визначаються взаємні зобов'язання та відповідальність усіх сторін. 

4.3. Договір поруки повинен, відповідати вимогам чинного законодавства, домовленості Спілки  

(Поручителя), Члена Спілки (Боржника) та Кредитора, а також містити наступні істотні умови: 

- назву документа – «Договір поруки»; 

- назву/найменування, адресу та реквізити Спілки (Поручителя) та Кредитора; 

- прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи, яка отримує фінансову послугу та її адреса; 

- найменування фінансової операції – Порука (Поручительство); 

- предмет Договору поруки; 

- відомості про основний договір, за яким надається порука; 

- обсяг відповідальності поручителя за Договором поруки; 

- права та обов’язки сторін Договору поруки; 

- відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору кредиту, за яким 

надається порука; 

- строк дії Договору поруки; 

- порядок зміни та припинення дії Договору поруки; 

- інші умови за згодою сторін; 
- реквізити та підписи сторін Договору поруки; 

- підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання  ринків фінансових  послуг», надана члену кредитної спілки. 

           Примірний договір поруки затверджується рішенням спостережної ради Спілки та є Додатком №8 до 

цього Положення. 
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4.4. Умови надання поруки щодо виконання членом Спілки зобов’язання перед третіми особами. 

4.4.1. Спілка надає поруку щодо виконання членом Спілки зобов’язання перед третіми особами за 

умови, що строк зобов’язання становить від 1 до 36 місяців включно. 

4.4.2. Договір поруки, що укладається від імені Спілки, є платним. Оплата фінансової послуги з 

надання фінансової поруки визначається виходячи з виду та розмірів основного зобов’язання, 

платоспроможності Члена Спілки (Боржника), стабільності ринку фінансових послуг, строків настання 

виконання основного зобов’язання та інших умов, що мають значення при визначені оплати за надані 

послуги. Процентна ставка -  фіксована. За режимом сплати процентів за поручительство - періодична сплата 

процентів протягом дії договору поручительства від суми зобов’язання. 

4.4.3. Оцінка платоспроможності Члена Спілки (Боржника) включає в себе аналіз: 

– документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту; 

– інформації про Члена Спілки (Боржника). 

4.4.4. Оцінка платоспроможності Члена Спілки (Боржника) здійснюється на підставі документів, що 

надаються Членом Спілки (Боржником), а також, на підставі інформації, яка отримана від Члена Спілки 

(Боржника) та з інших джерел. 

Для проведення оцінки платоспроможності Член Спілки (Боржник) надає до Спілки копії та оригінали 

документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту: 

– заява на отримання поручительства (повинна містити суму кредиту, строк, процентну ставку, 

забезпечення та цільове призначення); 

– паспорт або документ, що його заміняє (паспорт повинен відповідати вимогам Положення про 

паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВР України від 26.06.1992 р. №2503-ХІІ; 

документи, що його заміняють повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим 

актам України); 

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код); 

– документ, що підтверджує отримані членом Спілки доходи (такими документами вважається – 

довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт 

суб'єкта підприємницької діяльності, тощо. ); 

– у випадку розгляду сукупного сімейного доходу – документи, що підтверджують отримані доходи 

членами родини (такими документами вважається – довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або 

декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб'єкта підприємницької діяльності, тощо.). 

За рішенням Спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу 

платоспроможності Члена Спілки (Боржника) може бути змінений. У випадку недостатності інформації в 

наданих документах для прийняття рішення Спілка має право вимагати надання й інших документів крім 

перелічених вище та визначених рішенням Спостережної ради.  

4.4.5. Окремим рішенням спостережної ради, можуть встановлюватися критерії, яким повинен 

відповідати Член Спілки (Боржник) для отримання поручительства членами Спілки. 

За результатами розгляду поданих документів, уповноважена особа, надає кредитному комітету свої 

рекомендації по задоволенню чи відхиленню заяви члена Спілки. 

4.4.6. Всі документи Члена Спілки (Боржника) та висновок уповноваженої особи розглядаються 

кредитним комітетом. 

4.4.7. Строки розгляду заяв про надання поруки та прийняття рішень по ним становлять від 1 до 30 

календарних днів. Строки розгляду заяв про надання поруки та прийняття рішень по ним можуть бути 

змінені за окремим рішенням спостережної ради Спілки. 

Рішення кредитного комітету про надання поруки або відмови в наданні поруки фіксується в протоколі 

засідання Кредитного комітету. 

 

5. НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІНШИМ КРЕДИТНИМ СПІЛКАМ 

  5.1. Загальні умови надання кредитів кредитним спілкам. 
5.1.1. Кредитом наданим іншій кредитній спілці є грошові кошти надані Спілкою кредитній спілці 

(позичальникові) під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням 

вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки. 

5.1.2. Спілка надає іншим кредитним спілкам кредити за цільовим призначеннями виключно для 

видачі кредитів членам кредитної спілки яка залучає кошти. 

Спілка має право надавати кредити іншим кредитним спілкам виключно за умови дотримання вимог 

щодо нормативів достатності капіталу та платоспроможності. 

5.1.3. Кредити кредитним спілкам надаються в порядку та на умовах визначених Розділом 3 даного 
Положення з урахуванням особливостей встановлених в даному Розділі. 

5.2. Умови надання кредитів кредитним спілкам. 

5.2.1. Спілка надає іншим кредитним спілкам кредити з строками користування, з типом процентної 

ставки, з режимами сплати процентів і основної суми кредиту визначеними п.п. 3.2.1. цього Положення. 
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5.2.2. Визначення розміру процентної ставки для кредитів, які надаються кредитним спілкам, 

відбувається за наступними критеріями: виходячи з потреб Спілки, ринкових тенденцій, кредитного ризику 

(рівня ризику кредиту), наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, 

строку користування кредитом, розміру облікової ставки НБУ та попереднього досвіду надання кредитів 

кредитним спілкам за умови збереження доходності на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність Спілки. 

Процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки 

визначається кредитним договором. 

5.2.2.1. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. 

Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в 

односторонньому порядку.  

Розмір фіксованої процентної ставки для кредитів, що надаються кредитним спілкам встановлюється 

спостережною радою Спілки. 

5.3.Порядок надання кредитів кредитним спілкам. 

5.3.1. Кредитний договір окрім вимог, визначених п.1.4. та п.п.3.3.1. цього Положення, повинен 

містити найменування та місцезнаходження кредитної спілки - позичальника. 

Примірний кредитний договір затверджуються рішенням спостережної ради Спілки та є Додатком №6 

до цього Положення. 

5.3.2. Заява про надання кредиту кредитній спілці розглядається за умови подання необхідних 

документів: 

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  

- копія статуту кредитної спілки; 

- копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи - кредитної спілки заявника; 

- звітні дані, складені з наростаючим підсумком з початку календарного року відповідно до «Порядку 

складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитним спілками до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг» за станом на кінець 

останнього дня попереднього кварталу. 

- копія Ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

5.3.3. Для оцінки спроможності кредитної спілки заявника вчасно виконувати зобов’язання за 

кредитним договором, проводиться оцінка фінансового стану. При цьому враховується дотримання 

кредитною спілкою - заявником встановлених нормативів достатності капіталу, платоспроможності, якості 

активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності. 

5.3.4. Спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних 

договорів з дотриманням вимог МСБО в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами 

укладеного з іншою кредитною спілкою договору. Нарахування процентів за договорами кредиту 

відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається моменту видачі кредиту на 

поточний день користування кредитом, а в подальшому нарахування процентів здійснюється на початку 

робочого дня Спілки за поточний день користування кредитом, а припиняється – в день остаточного 

розрахунку за кредитом. Для розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік. 

 

6. ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ НАДАНИХ КРЕДИТІВ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ  

ПРОСТРОЧЕНИХ, НЕПОВЕРНЕНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ БЕЗНАДІЙНИХ КРЕДИТІВ 
6.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами та оперативного планування руху 

грошових потоків Спілка веде належний аналітичний облік. Обов’язки щодо організації моніторингу наданих 

та супроводження прострочених кредитів покладаються на кредитний комітет Спілки. 

6.2. Поточний моніторинг за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється уповноваженим 

на ці дії працівником Спілки. Зокрема, порядок здійснення моніторингу передбачає здійснення контролю за 

своєчасністю та повнотою сплат передбачених кредитними договорами на підставі звірення фактично 

отриманих платежів з графіком планових платежів, встановлених договором по цьому кредиту, виявлення 

порушень та доведення інформації про ці порушення до відома членів кредитного комітету.  

6.3. У випадку виявлення прострочення платежів, уповноважена особа Спілки вживає заходи, 

передбачені в п. 6.5. – 6.7. цього Положення. 

6.4. Для окремих видів кредитів згідно затверджених рішенням спостережної ради правил і процедур 

може передбачатися особливий порядок супроводження.  

6.5. З моменту виявлення простроченості за кредитом Спілка повинна вжити наступні заходи для 

добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань: 

– з моменту виникнення простроченості протягом одного місяця здійснює позичальникові нагадування 

про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі; 

– через один місяць з моменту виникнення простроченості - надсилає позичальнику та/або 

поручителю/заставодавцю (у разі наявності) рекомендовані листи – попередження/вимоги про добровільне 

виконання зобов’язань; 
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– у разі подальшої відсутності платежів по кредиту у терміни визначені п.10 ст.11 Закону України «Про 

захист прав споживачів» - здійснює заходи, передбачені п.6.6. цього Положення, з урахуванням строку 

позовної давності, у зв’язку з чим обов’язково надсилає позичальнику та/або поручителю/заставодавцю (у 

разі наявності) вимоги погашення кредитної заборгованості; 

– за наявності простроченості платежів та за необхідності та/або зверненням позичальника та/або 

поручителя/заставодавця (у разі наявності) - проводить переговори з  ними щодо можливих шляхів 

погашення кредитної  заборгованості (реструктуризація, переуступка боргу та інші можливі шляхи 

погашення, згідно  чинного  законодавства). 

– у разі отримання Спілкою інформації від позичальника (боржника), поручителя/заставодавця 

(письмово або усно), про причини невиконання  позичальником своїх зобов’язань, заходи щодо примусового 

виконання зобов’язань позичальником може бути відтерміновано за рішенням кредитного комітету але не 

більше, ніж на три календарні місяці та в будь якому випадку не довше строку позовної давності та/або 

терміну дії договорів забезпечення виконання зобов’язання (зокрема поруки, на який не поширюються 

строки позовної давності).     

6.6. У випадку, якщо попередні заходи не призвели до сплати боргу, Спілка вдається до дій, що 

спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом, в порядку передбаченому законодавством. Перед їх 

вчиненням Спілка: 

1) визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості. При цьому, за рішенням кредитного 

комітету може застосовуватися зупинення нарахування процентів. Також, після зупинення нарахування 

процентів, за рішенням кредитного комітету, на підставі обґрунтованої заяви позичальника, може 

застосовуватися реструктуризація заборгованості; 

          2) визначає шляхи звернення стягнення на забезпечення кредиту, включаючи всі види забезпечення 

визначені у кредитному договорі та в окремих договорах застави, поруки (за їх наявності). 

3) вживає заходи для встановлення місцезнаходження (місця проживання) позичальника. 

Стягнення боргу примусовим шляхом здійснюється з використанням відповідних правових механізмів 

та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством.  

6.7. В окремих випадках за обґрунтованим рішенням кредитного комітету Спілка може відстрочити 

застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням передбачених 

законодавством процесуальних строків. 

6.8. Спілка здійснює супроводження неповернених, у тому числі безнадійних кредитів у наступному 

порядку: 

1) За наявності підстав, за поданням уповноваженої особи, кредитний комітет приймає обґрунтоване 

рішення про відстрочення визнання неповерненого кредиту безнадійним. Подання уповноваженої особи має 

містити обґрунтування та підтвердження неможливості повернення позичальником кредиту. 

Після прийняття рішення кредитним комітетом про відстрочення визнання неповерненого кредиту 

безнадійним, уповноважена особа вживає заходи для виконання позичальником своїх договірних зобов’язань 

за неповерненим кредитом: 

- ведення переговорів з позичальником та/або поручителем/заставодавцем  (у разі наявності) щодо 

можливих шляхів погашення кредитної заборгованості ( реструктуризація, переуступка боргу та інші 

можливі шляхи погашення згідно  чинного  законодавства та рішення кредитного  комітету ); 

- прийняття рішення кредитним комітетом щодо здійснення заходів, передбачені п.6.6. цього Положення, 

з урахуванням строку позовної давності та обов’язкове надсилання позичальнику та/або 

поручителю/заставодавцю (у разі наявності) вимоги погашення кредитної заборгованості.  

2) Спілка супроводжує безнадійні кредити шляхом здійснення наступних заходів для виконання 

позичальником та/або поручителем/заставодавцем договірних зобов’язань: 

– уповноважений працівник Спілки, у разі наявності виконавчого документу про стягнення 

заборгованості за безнадійним кредитом протягом року звертається до державної виконавчої служби або 

приватного виконавця із заявою про примусове стягнення заборгованості з боржника та/або 

поручителя/заставодавця (в межах строків пред'явлення виконавчих документів до виконання) та кожні 

півроку здійснює перевірку наявності обставин, що унеможливлюють стягнення заборгованості або обставин, 

що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання кредиту 

безнадійним; 

– у разі відсутності судового рішення про стягнення заборгованості Спілка звертається до суду із 

позовом про стягнення заборгованості (в межах строку позовної давності). Крім того, уповноважений 

працівник Спілки кожні три місяці здійснює перевірку наявності обставин, що унеможливлюють стягнення 

заборгованості або обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого 

рішення про визнання кредиту безнадійним. 
3) щодо неповернених кредитів, за якими минув строк позовної давності: 

- головний бухгалтер кредитної спілки, керуючись «Положенням про фінансове управління  кредитної 

спілки КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА», здійснює списання неповернених кредитних коштів, 

відповідно до вимог МСБО та вимог Податкового кодексу України, за рахунок страхового резерву на 

покриття збитків.  
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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 
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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.  
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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.) 

 
  Договір отримав(ла): 

 «__» _________20 __р .__________/ _____________/ 

 

 

Картка обліку виконаних депозитних договорів №   

 

http://ecu.in.ua/
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Додаток № 2 
Додаток № 2  

до Положення «Про фінансові послуги» 

кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»  

 

Примірний договір № ____ 

про залучення строкового внеску  (вкладу) члена кредитної спілки  на депозитний рахунок 
(Вклад з періодичною виплатою процентів та поповненням) 

 
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 строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі - Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Член  КС вносить строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (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 невиплачених  
процентів не збільшується 

1.4. Даний договір передбачає пролонгацію лише за законом/ за договором і законом (зазначити необхідне) (п.8.3. Договору).  

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК 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.  
2.2. Поповнення Вкладу можливе протягом строку дії Договору за згодою Спілки в розмірі не менше 100  грн. (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.  
2.6. 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.2.10. Договору 
2.8. Даним договором передбачається/не передбачається (зазначити необхідне) дострокове повернення Вкладу на вимогу Члена 
КС. 
2.8.1. Часткове повернення  Вкладу без припинення дії Договору не допускається. 
2.8.2. При достроковому повному поверненні Вкладу Спілка повертає Вклад і здійснює перерахунок суми нарахованих 
процентів на Вклад Члена КС за ставкою затвердженою для Вкладу на вимогу, яка діє на дату повернення Вкладу, за фактичний 
строк користування Вкладом, з урахуванням вимог п.2.3. Договору. 
2.8.3. На підставі здійсненого Спілкою перерахунку, різниця між фактично отриманими Членом КС процентами та 

нарахованими процентами за ставкою для Вкладу на вимогу, за період що підлягає перерахунку, повертається Спілці Членом 
КС в день повернення Вкладу і може бути стягнута Спілкою із суми Вкладу. (Підпункти 2.8.1-2.8.3 зазначаються, якщо 
передбачено дострокове повернення Вкладу). 
2.9. 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». 

2.10. 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. 
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2.11. 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. Для отримання Вкладу та/або процентів – пред’явити Спілці паспорт або документ, що його замінює. 
3.1.4. У випадку, якщо Договором передбачено дострокове повернення Вкладу, письмово повідомити про це Спілку.  
3.1.5. Повернути Спілці надмірно отримані проценти за Вкладом.  

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. Забезпечити збереження Вкладу. 
3.2.4. Забезпечити таємницю Вкладу, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
3.2.5. Безкоштовно надавати на вимогу Члена КС довідку про стан Вкладу, але не частіше одного разу на місяць. 
3.2.6. Користуватися Вкладом Члена КС тільки в межах діяльності, передбаченої Статутом Спілки. 
3.2.7. Письмово або шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, вказаного у реквізитах Спілки, повідомляти Члена 

КС про зміну власного місцезнаходження чи її відділень, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на 
виконання зобов'язань Сторін за цим Договором. 
3.2.8. Повернути Вклад та нараховані проценти за Вкладом по закінченні строку Вкладу, а у випадку, якщо Договором 
передбачено дострокове повернення Вкладу, повернути Вклад протягом 30 днів з дня отримання письмової вимоги. 
3.3. Член КС має право: 
3.3.1. Протягом строку дії Договору поповнювати Вклад грошовими коштами на умовах, визначених п.2.2. Договору. 
3.3.2. Отримати Вклад достроково, якщо Договором передбачено дострокове повернення Вкладу. 
3.3.3. Отримати нараховані проценти на умовах визначених Договором. 

3.3.4. Отримувати інформацію про стан Вкладу. 
3.3.5. Доручити, шляхом видачі довіреності, третій особі розпоряджатися коштами на депозитному рахунку: отримувати 
нараховані проценти за Договором, поповнювати суму Вкладу, знімати Вклад, 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 власної ініціативи з дотриманням п. 2.9. 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 
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 суми Вкладу не потребує укладення додаткових договорів до цього Договору. Облік загальних коштів 
здійснюється Спілкою самостійно, а факт поповнення чи видачі Вкладу підтверджується первинними касовими документами з 

підписом касира Спілки чи члена КС, в тому числі даними  реєстратора розрахункових операцій (РРО). 
7.3. У разі зміни економічної ситуації або кредитної політики у державі, кон’юнктури ринку, облікової ставки Національного 
банку України, за умови, що зміна процентної ставки у діючих договорах передбачена рішенням Спостережної ради, Спілка має 
право пропонувати зміну ставки, зазначеної в п. 1.3. Договору, використовуючи при цьому наступну процедуру:  
7.3.1. Спілка, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати зміни розміру процентної ставки за  
Договором, яка зазначається у пропозиції, повідомляє про такі зміни Члена КС (рекомендованим листом з повідомленням про 
отримання).  Днем пропозиції є дата подання Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.  
7.3.2. Якщо Член КС приймає пропозицію Спілки, він зобов’язується до дати, зазначеної у пропозиції, підписати Договір про 
внесення змін. 

7.3.3. Якщо Член КС у строк, зазначений у пропозиції, не прийняв пропозицію Спілки, Договір припиняє свою дію.  
7.3.4. При припиненні дії Договору внаслідок  незгоди Члена КС  зі зміною розміру процентної ставки за Договором, Спілка 
повертає Вклад і здійснює виплату процентів, відповідно до п.2.9. Договору. 
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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. А) Пролонгація за законом: 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. 
   Б) Пролонгація за Договором: 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 передбачених 

даним Договором і на той самий строк, проте за ставкою, яка діє на день виплати Вкладу для даного виду договорів. Інформація 
щодо діючих процентних ставок за видами договорів розміщується на сайті Спілки. Продовження строку вкладу є разовим і 
здійснюється без оформлення додаткових Договорів до даного Договору. Наступна пролонгація Договору здійснюється на 
умовах пролонгації за законом. 
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; 
8.4.5. у випадку, передбаченому пп. 7.3.3. Договору - в день, зазначений у пропозиції Спілки. 
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, 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.) 

 
Договір отримав(ла): 

 «__» _________20 __р .__________/ _____________/ 

 

 

Картка обліку виконаних депозитних договорів №   

 

http://ecu.in.ua/
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Додаток № 3 
до Положення «Про фінансові послуги» 

кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»  

 

Примірний договір № ____ 
про залучення строкового внеску  (вкладу) члена кредитної спілки  на депозитний рахунок 

(Вклад з приєднанням процентів до суми вкладу та поповненням) 

 
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 строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі - Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Член  КС вносить строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (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 в день повернення Вкладу. 
Сума  Вкладу збільшується на суму нарахованих процентів згідно п. 2.5 цього Договору 

1.4. Даний договір передбачає пролонгацію лише за законом (п.8.3. Договору).  

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК 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.  
2.2. Поповнення Вкладу можливе протягом строку дії Договору за згодою Спілки в розмірі не менше 100  грн. (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. Цього ж числа проценти 
нараховані на Вклад приєднуються до суми Вкладу. 
2.6. 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.2.10. Договору 
2.8. Даним договором не передбачається дострокове повернення Вкладу чи його частини на вимогу Члена КС. 
2.9. 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». 
2.10. 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. 
2.11. 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. Для отримання Вкладуу та процентів – пред’явити Спілці паспорт або документ, що його замінює. 

3.1.4. Дотримуватись умов цього Договору. 
3.2. Спілка зобов’язується: 
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3.2.1. Прийняти Вклад на умовах, передбачених Договором. 
3.2.2. Нараховувати проценти з приєднанням їх до Вкладу. 
3.2.3. Забезпечити збереження Вкладу. 

3.2.4. Забезпечити таємницю Вкладу, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
3.2.5. Безкоштовно надавати на вимогу Члена КС довідку про стан Вкладу, але не частіше одного разу на місяць. 
3.2.6. Користуватися Вкладом Члена КС тільки в межах діяльності, передбаченої Статутом Спілки. 
3.2.7. Письмово або шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, вказаного у реквізитах Спілки, повідомляти Члена 
КС про зміну власного місцезнаходження чи її відділень, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на 
виконання зобов'язань Сторін за цим Договором. 
3.2.8. Повернути Вклад та нараховані проценти за Вкладом по закінченні строку Вкладу. 
3.3. Член КС має право: 

3.3.1. Протягом строку дії Договору поповнювати Вклад грошовими коштами на умовах,  визначених п.2.2. Договору.  
3.3.2. Отримати нараховані проценти на умовах визначених Договором. 
3.3.3. Отримувати інформацію про стан Вкладу. 
3.3.4. Доручити, шляхом видачі довіреності, третій особі розпоряджатися коштами на депозитному рахунку: отримувати 
нараховані проценти за Договором, поповнювати суму Вкладу, 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 Внесок в сумі невиконаних зобов’язань Членом КС.. 
3.4.3. Достроково повернути Вклад з власної ініціативи з дотриманням п. 2.9. 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 суми Вкладу не потребує укладення додаткових договорів до цього Договору. Облік загальних коштів 
здійснюється Спілкою самостійно, а факт поповнення чи видачі Вкладу підтверджується первинними касовими документами з 
підписом касира Спілки чи члена КС, в тому числі даними  реєстратора розрахункових операцій (РРО). 
7.3. У разі зміни економічної ситуації або кредитної політики у державі, кон’юнктури ринку, облікової ставки Національного 
банку України, за умови, що зміна процентної ставки у діючих договорах передбачена рішенням Спостережної ради, Спілка має 
право пропонувати зміну ставки, зазначеної в п. 1.3. Договору, використовуючи при цьому наступну процедуру:  
7.3.1. Спілка, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати зміни розміру процентної ставки за  
Договором, яка зазначається у пропозиції, повідомляє про такі зміни Члена КС (рекомендованим листом з повідомленням про 

отримання).  Днем пропозиції є дата подання Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.  
7.3.2. Якщо Член КС приймає пропозицію Спілки, він зобов’язується до дати, зазначеної у пропозиції, підписати Договір про 
внесення змін. 
7.3.3. Якщо Член КС у строк, зазначений у пропозиції, не прийняв пропозицію Спілки, Договір припиняє свою дію.  
7.3.4. При припиненні дії Договору внаслідок  незгоди Члена КС  зі зміною розміру процентної ставки за Договором, Спілка 
повертає Вклад і здійснює виплату процентів, відповідно до п.2.9. Договору. 

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; 



 

 

 21 

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; 
8.4.5. у випадку, передбаченому пп. 7.3.3. Договору - в день, зазначений у пропозиції Спілки. 

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, 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.) 

 
  Договір отримав(ла): 

 «__» _________20 __р .__________/ _____________/ 

 

 

Картка обліку виконаних депозитних договорів №   

 

 

 

http://ecu.in.ua/
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Додаток № 4  
до Положення «Про фінансові послуги» 

кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»  

 

Примірний договір № ___ 

про залучення строкового внеску  (вкладу) члена кредитної спілки  на депозитний рахунок 

(Вклад з періодичною виплатою процентів, без поповнення) 
 

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 строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі - Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Член  КС вносить строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (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 в день повернення Вкладу. 
Сума  Вкладу на суму нарахованих, але невиплачених  процентів не збільшується 

1.4. Даний договір передбачає пролонгацію лише за законом/ за договором і законом (зазначити необхідне) (п.8.3. Договору).  

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК 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.  

2.2. Поповнення суми Вкладу протягом дії Договору не допускається. 
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.  

2.6. 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.2.10. Договору 
2.8. Даним договором передбачається/не передбачається (зазначити необхідне) дострокове повернення Вкладу на вимогу Члена 
КС. 

2.8.1. Часткове повернення  Вкладу без припинення дії Договору не допускається. 
2.8.2. При достроковому повному поверненні Вкладу Спілка повертає Вклад і здійснює перерахунок суми нарахованих 
процентів на Вклад Члена КС за ставкою затвердженою для Вкладу на вимогу, яка діє на дату повернення Вкладу, за фактичний 
строк користування Вкладом, з урахуванням вимог п.2.3. Договору. 
2.8.3. На підставі здійсненого Спілкою перерахунку, різниця між фактично отриманими Членом КС процентами та 
нарахованими процентами за ставкою для Вкладу на вимогу, за період що підлягає перерахунку, повертається Спілці Членом 
КС в день повернення Вкладу і може бути стягнута Спілкою із суми Вкладу. (Підпункти 2.8.1-2.8.3 зазначаються, якщо 
передбачено дострокове повернення Вкладу). 

2.9. 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». 

2.10. 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. 

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. 
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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. Для отримання Вкладу та/або процентів – пред’явити Спілці паспорт або документ, що його замінює. 

3.1.4. У випадку, якщо Договором передбачено дострокове повернення Вкладу, письмово повідомити про це Спілку.  
3.1.5. Повернути Спілці надмірно отримані проценти за Вкладом.  
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. Забезпечити збереження Вкладу. 
3.2.4. Забезпечити таємницю Вкладу, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
3.2.5. Безкоштовно надавати на вимогу Члена КС довідку про стан Вкладу, але не частіше одного разу на місяць. 

3.2.6. Користуватися Вкладом Члена КС тільки в межах діяльності, передбаченої Статутом Спілки. 
3.2.7. Письмово або шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, вказаного у реквізитах Спілки, повідомляти Члена 
КС про зміну власного місцезнаходження чи її відділень, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на 
виконання зобов'язань Сторін за цим Договором. 
3.2.8. Повернути Вклад та нараховані проценти за Вкладом по закінченні строку Вкладу, а у випадку, якщо Договором 
передбачено дострокове повернення Вкладу, повернути Вклад протягом 30 днів з дня отримання письмової вимоги. 
3.3. Член КС має право: 
3.3.1. Отримати Вклад достроково, якщо Договором передбачено дострокове повернення Вкладу. 

3.3.2. Отримати нараховані проценти на умовах визначених Договором. 
3.3.3. Отримувати інформацію про стан Вкладу. 
3.3.4. Доручити, шляхом видачі довіреності, третій особі розпоряджатися коштами на депозитному рахунку: отримувати 
нараховані проценти за Договором, знімати Вклад, 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 власної ініціативи з дотриманням п. 2.9. 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 Сторони, 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 
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. У разі зміни економічної ситуації або кредитної політики у державі, кон’юнктури ринку, облікової ставки Національного 

банку України, за умови, що зміна процентної ставки у діючих договорах передбачена рішенням Спостережної ради, Спілка має 
право пропонувати зміну ставки, зазначеної в п. 1.3. Договору, використовуючи при цьому наступну процедуру:  
7.2.1. Спілка, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати зміни розміру процентної ставки за  
Договором, яка зазначається у пропозиції, повідомляє про такі зміни Члена КС (рекомендованим листом з повідомленням про 
отримання).  Днем пропозиції є дата подання Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.  
7.2.2. Якщо Член КС приймає пропозицію Спілки, він зобов’язується до дати, зазначеної у пропозиції, підписати Договір про 
внесення змін. 
7.2.3. Якщо Член КС у строк, зазначений у пропозиції, не прийняв пропозицію Спілки, Договір припиняє свою дію.  

7.2.4. При припиненні дії Договору внаслідок  незгоди Члена КС  зі зміною розміру процентної ставки за Договором, Спілка 
повертає Вклад і здійснює виплату процентів, відповідно до п.2.9. Договору. 

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. А) Пролонгація за законом: 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. 
   Б) Пролонгація за Договором: Якщо Член КС не вимагає повернення суми строкового Вкладу у зв’язку із закінченням 



 

 

 24 

строку, в день повернення Вкладу (п.1.2.2.), то з наступного дня договір вважається пролонгованим на умовах передбачених 
даним Договором і на той самий строк, проте за ставкою, яка діє на день виплати Вкладу для даного виду договорів. Інформація 
щодо діючих процентних ставок за видами договорів розміщується на сайті Спілки. Продовження строку вкладу є разовим і 

здійснюється без оформлення додаткових Договорів до даного Договору. Наступна пролонгація Договору здійснюється на 
умовах пролонгації за законом. 
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; 
8.4.5. у випадку, передбаченому пп. 7.2.3. Договору - в день, зазначений у пропозиції Спілки. 
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, 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.) 

 
Договір отримав(ла): 

 «__» _________20 __р .__________/ _____________/ 

 

 

Картка обліку виконаних депозитних договорів №   

 
 

 

 

 

http://ecu.in.ua/
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Додаток № 5  
до Положення «Про фінансові послуги» 

кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА » 

 

ППРРИИММІІРРННИИЙЙ  ККРРЕЕДДИИТТННИИЙЙ    ДДООГГООВВІІРР    №№  ______  

      м. __________________                                                               «___» _________________ 20___ року 
 

 КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»,  іменована надалі «Кредитодавець», 

в особі (посада)    
_____________________________________________________________________________________,  

(Прізвище, їм я та по батькові) 

який діє на підставі ____________________________________________________, з однієї сторони,  

та член кредитної спілки ________________________________________________________________, 
(Прізвище, ім’я по батькові) 

_____________________________________________________________________________________________, 
(назва документу, що посвідчує особу: серія, номер, суб’єкт та дата видачі; РНОКПП) 

іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, (також надалі разом - «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), 

дійшовши згоди щодо всіх викладених нижче істотних умов, 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», уклали цей Кредитний 

договір про наступне: 

Визначення термінів  

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне: 
«Кредитний договір/Договір» – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього; 

«Кредит» – грошові кошти  Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в 

розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі; Кошти видані Позичальнику становлять «Тіло кредиту»; 
«Кредитна лінія» – вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені сторонами строки 

протягом строку кредитування. При цьому Позичальник має відновлюване право на отримання і повернення грошових 
коштів в рамках кредитного ліміту, протягом строку передбаченого кредитним договором; 

«Кредитний ліміт» – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору.  
«Транш» – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених 

в цьому Договорі. 
«Залишок заборгованості по кредиту» - сума грошових коштів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в т.ч. в межах 

кредитного ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.  
«Загальні витрати за кредитом» - витрати Позичальника, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та 

інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, для отримання, обслуговування і повернення 
кредиту; 

«Реальна річна процентна ставка» - загальні витрати за кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру 
виданого кредиту; 

«Загальна (сукупна) вартість кредиту» - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом. 
«Простий платіж» – порядок повернення кредиту, згідно якого, у визначений договором період, Позичальник сплачує 

нараховані по кредитному договору проценти, а тіло кредиту повертає в останній день дії договору.  
«Складний платіж»  – порядок повернення кредиту, згідно якого проценти за користування кредитом нараховуються з 

визначеною періодичністю та додаються до тіла кредиту, а сплачуються в кінці строку дії кредитного договору разом із  
основною сумою кредиту. 

«Диференційований (класичний) платіж» – порядок повернення кредиту рівними частинами та сум нарахованих 
процентів, які нараховуються  на суму кредиту/залишок заборгованості по кредиту, з визначеною періодичністю. 

«Ануїтетний платіж» – порядок повернення кредиту з нарахованими на нього процентами рівними частками з 
визначеною періодичністю протягом усього терміну кредиту. 

«Реструктуризація зобов’язань за кредитним договором» – це зміна істотних умов договору, що здійснюється 
Кредитодавцем на договірних умовах із Позичальником і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту. 

1. Предмет договору 

1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти (кредит) на умовах терміновості, 

повернення, забезпеченості, платності та цільового характеру використання коштів, а Позичальник зобов'язується: 

прийняти, належним чином використовувати та у терміни встановлені Договором повернути кредит, при цьому 

сплатити проценти за користування ним, а також інші платежі, передбаченні даним Договором та Графіком 

платежів (Додаток №1). В додатку зазначається термін кредиту, термін повернення, розмір кредиту, цілі, проценти, 

вартість супутніх послуг, розмір щомісячного платежу, їх кількість і період сплати платежів, а також сукупна 

вартість кредиту. При відкритті кредитної лінії Кредитодавець зобов’язується, за наявності вільних кредитних 

ресурсів, у будь-який день періоду визначеного підпунктами 1.1.1. та 1.1.2., згідно письмової заяви Позичальника, 

надати йому кредит (транш) у рамках кредитного ліміту. 
1.1.1. Дата видачі кредиту/відкриття кредитної лінії:  «___» ________ 20__ року; 

1.1.2. Дата повернення кредиту:  «___» ________ 20__ року;  

1.1.3. Сума кредиту/кредитний ліміт: - ____________ ( _______________________ ) гривень; 
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1.1.4. Річна фіксована ставка:  ____%; 

1.1.5. Реальна річна ставка  ____%; Обчислення реальної річної процентної базується на припущенні, що 

Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої 

обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. 

1.1.6. Форма видачі (тип) кредиту: - однією сумою/кредитна лінія. Кредит надається Позичальнику  готівкою 

через касу Кредитодавця.  (Варіант:  безготівковим перерахуванням суми кредиту на банківський рахунок 

№______ в __________, код банку ______, який вказаний Позичальником у заяві). 

1.1.7. Порядок повернення кредиту: _______________________________ (зазначити вид платежів), згідно 
Графіку платежів. 

1.1.8. Цільове призначення кредиту: ________________ (зазначити конкретне цільове призначення згідно із 

Положенням про фінансові послуги  кредитної спілки). 

1.1.9. Платежі за послуги Кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту: 

________________________________________________(зазначити перелік платежів, їх суми зазначається у 

графіку платежів. Варіант:  відсутні).  

1.1.10. Для отримання кредиту є обов’язковим укладення таких договорів про надання додаткових чи супутніх 

послуг третіми особами: _____________________________. (зазначити вид/назву договору, наприклад: Договір 

іпотеки, Договір поруки, Договір страхування власного життя Позичальника та/або страхування від нещасних 

випадків,  Договір страхування предмету застави, тощо.)  

1.2. Позичальник заявляє та підтверджує, що: 
1.2.1. Всі відомості, наданні Позичальником, у документах в т.ч. в заяві на отримання кредиту – є правдивими. 

1.2.2. Володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю для укладення цього Договору та виконання 

власних зобов'язань згідно нього.  

1.2.3. Не знаходиться у розшуку, щодо нього не порушено кримінальної справи, справи про визнання його 

недієздатним або обмежено дієздатним, немає судового провадження щодо майнового спору або такого, що може 

вплинути на майновий стан Позичальника. 

1.2.4. Консультації та інформація щодо отримання кредиту надана Кредитодавцем з дотриманням вимог 

законодавства про захист прав споживачів – в повному обсязі, необхідному для порівняння різних пропозицій 

Кредитодавця з метою прийняття Позичальником обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, 

що забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. При 

цьому, до укладення Договору Позичальник отримав у письмовій формі інформацію вказану в частині другій 

статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та частині другій статті 
11 ЗУ «Про захист прав споживачів», статті 8 та 9 ЗУ «Про захист персональних даних» та розуміє їх зміст; Окрім 

того, Позичальник отримав паспорт споживчого кредиту із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її 

актуальності, примірник якого підписаний Позичальником і зберігається у кредитній справі Позичальника.  

(вказується для споживчого кредитування) 

1.2.5. Надає Кредитодавцю свою згоду та право на обробку персональних даних: збирати, зберігати, 

використовувати, перевіряти, надавати і отримувати інформацію:  

 визначену нормами чинного законодавства України, як таку, що необхідна для формування кредитної історії 

– до/від Бюро кредитних історій (БКІ), чи Єдиного реєстру боржників (ЄРБ); 

 необхідну для укладення договорів страхування ризику неповернення кредиту за Договором та/або 

страхування життя Позичальника  – страховим компаніям;  

 необхідну для укладення договорів відступлення права вимоги за Договором – відповідним фізичним та/або 
юридичним особам, які мають право; 

 визначену чинним законодавством України у випадках встановлених та/або не заборонених нормами 

чинного законодавства України – іншим  фізичним та/або юридичним особам. 

2. Порядок розрахунків, нарахування та сплати процентів за користування кредитом 

2.1.  Проценти є платою за користування кредитом нараховуються і сплачуються з дня видачі кредиту за весь  

час користування кредитом до дня його фактичного повернення, у тому числі і після закінчення строку, на який 

було надано кредит. 

2.2. За користування кредитом Кредитодавець, в останній календарний день кожного місяця та ___ числа 

кожного місяця нараховує проценти, а Позичальник у термін  визначений Графіком платежів, сплачує проценти 

Кредитодавцю за відповідний період користування кредитом. У місяці повного повернення кредиту, строком 

сплати процентів є день повного повернення кредиту п.1.1.2. Договору. У випадку несплати нарахованих 
процентів у встановлений строк, наступного робочого дня вони вважаються простроченими. 

2.3. Сплата процентів за користування кредитом здійснюється Позичальником згідно Графіку платежів. 

Датою погашення кредиту та/або процентів є: при готівковій сплаті – дата оприбуткування відповідної суми 

готівки в касі Кредитодавця; при безготівковій сплаті - дата зарахування банком Кредитодавця коштів 

позичальника на поточний рахунок Кредитодавця, вказаний  у розділі 7 Договору. За наявності простроченої 

заборгованості за процентами внесені Позичальником кошти у першу чергу спрямовуються на її погашення.  

2.4. Кредитодавець нараховує проценти за користування кредитом з моменту видачі кредиту – на поточний 

день користування кредитом, а в подальшому – на початку робочого дня Кредитодавця – за поточний день 

користування кредитом. В день повного погашення кредитної заборгованості нарахування процентів 

припиняється.  Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням календарної  кількості  днів 

у місяці та в році. 
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2.5. Якщо строк повернення кредиту (та/або сплати процентів) припадає на вихідний, святковий або інший 

неробочий день, встановлений законодавством України, чи відсутній день  у місяці, то днем закінчення строку 

повернення кредиту (та/або сплати процентів) вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, 

святковим,  неробочим днем чи відсутнім у місяці днем. 

2.6. У випадку неналежного виконання умов договору, а саме невчасного погашення кредиту у строк 

передбачений п.1.1.2., на який було надано кредит (з урахуванням договорів про внесення змін до Договору), 

проценти сплачуються Позичальником за ставкою, на ___ процентних пунктів вищою, ніж та яка визначена у пп. 

1.1.4.  Договору.  
2.7. Дострокове внесення (оплата) сум періодичних платежів Договором не передбачається (за винятком, коли 

Позичальник бажає достроково здійснити погашення кредиту (його частини). У випадку неможливості 

Позичальника сплатити платіж, у строки визначені Графіком платежів, Позичальник може відкрити у Кредитора 

депозитний рахунок (Вклад на вимогу) та внести відповідні кошти на цей рахунок. При цьому, Позичальник подає 

Кредитодавцю заяву-доручення про самостійне списання коштів Кредитодавцем на сплату періодичних платежів в 

день платежу. Списання коштів не здійснюється у випадку недостатності коштів на рахунку, в тому числі щодо 

вимог суми незнижувального залишку Вкладу, якщо така сума передбачена Договором вкладу на депозит. 

3. Права та обов’язки сторін 

3.1.  Кредитодавець зобов’язується: 

3.1.1.  Надати Позичальникові кредит у сумі, в строк, у формі та в порядку визначеному у п.1.1 Договору.  

3.1.2.  Забезпечити збереження конфіденційної інформації щодо Позичальника. 

3.2.  Позичальник зобов’язується: 

3.2.1. Використовувати кредит згідно умов Договору, здійснювати погашення кредиту та сплату процентів в 

повному обсязі на умовах та в строки, визначені у п. 1.1. Договору (згідно календарних дат у Графіку платежів), з 

урахуванням пп. 2.3.-2.5. Договору. Здійснити повну оплату процентів за користування Кредитом не пізніше дати 

фактичного повернення  Кредиту. Для здійснення останнього погашення за Кредитом Позичальник зобов’язаний 

звернутися до Кредитора, для отримання інформації про заборгованість за Договором (кредит, проценти, пеня).  

Після повного погашення кредиту, на вимогу Позичальника, Кредитор видає довідку про погашення кредиту.  

3.2.2. Виконувати вимоги Кредитодавця у строки передбаченні підпунктом 3.3.3. даного Договору з дня 

одержання повідомлення про такі вимоги. А у випадку застосування Кредитором заходів, щодо примусового 

повернення кредиту – відшкодувати всі понесенні Кредитором витрати/збитки (внесення відомостей до БКІ, ЄРБ, 

судові, виконавчі витрати, тощо); 

3.2.3. Забезпечити умови для проведення Кредитором перевірок цільового використання кредиту, предмету 
забезпечення його виконання та фінансового стану Позичальника. 

3.2.4. У разі смерті/реорганізації, ліквідації Поручителя/Заставодавця в розумні строки повідомити про це 

Кредитодавця та протягом 30 календарних днів з дня смерті Поручителя/Заставодавця чи прийняття відповідного 

рішення про ліквідацію, реорганізацію – забезпечити можливість укладення нового Договору поруки/застави або 

особисто укласти Договір застави (Іпотеки). 

3.2.5. Повністю повернути кредит та сплатити нараховані проценти та неустойку на першу вимогу Кредитора, 

незалежно від настання строку виконання зобов’язання у випадках: 

 невиконання Позичальником своїх зобов’язань передбачених підпунктами 3.2.1.-3.2.4 даного Договору; 

 розірвання та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання додаткових чи 

супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення кредитного договору (пп.1.1.10). 

 порушення заставодавцем (поручителем, гарантом) зобов’язань за договором, який забезпечує виконання 
Позичальником зобов’язань;  

 нецільового використання кредиту; 

 у разі виявлення Кредитором факту подання недостовірних відомостей Позичальником зазначених у 

підпунктах 1.2.1.-1.2.3., або відомостей про сімейний стан у заяві, яка знаходиться у матеріалах кредитної 

справи. 

3.3. Кредитодавець має право: 

3.3.1. Вимагати дострокового повернення кредиту і сплати процентів, сплати неустойки та відшкодування 

інших збитків, заподіяних неналежним виконанням зобов’язань, а також відмовитись від подальшого 

кредитування Позичальника за Договором у випадках, недотримання Позичальником зобов’язань, визначених 

підпунктами 3.2.1.-3.2.5 даного Договору; 

3.3.2. У разі, неналежного виконання Позичальником підпункту 3.2.1. Договору та у випадку, коли суми, 
отриманої від Позичальника, недостатньо для виконання ним в повному обсязі   всіх зобов’язань за Договором, 

погашати заборгованість Позичальника у такій черговості: 

 у першу чергу -  прострочені проценти за користування кредитом; 

 у другу чергу -  прострочена до повернення сума кредиту; 

 у третю чергу -  проценти за користування кредитом  

 у четверту чергу - сума кредиту; 

 п’яту чергу -  неустойка та інші платежі відповідно до договору. 

3.3.3. У випадках порушення Позичальником даного Договору, – направляти Позичальнику вимоги: 

Вимога Право вимоги виникає Форма вимоги Термін виконання 

про належне виконання 
кредитних зобов’язань 

з дня, коли Кредитодавцю стало відомо про таке 
порушення 

Усна  або письмова 
(листом) 

30 календарних днів з 

дня порушення 
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про дострокове 
повернення кредиту чи 

платежів строк виплати 
яких ще не настав 

через один календарний місяць від дня порушення 

кредитних зобов’язань  
Письмова 

(рекомендованим 
листом із 

повідомленням про 
вручення)  

30 календарних днів, з 

дня отримання вимоги 

через три календарних місяці від дня порушення 
кредитних зобов’язань  (для кредитів на 

придбання житла та/або забезпечених іпотекою) 

60 календарних днів, з 

дня отримання вимоги 

Якщо протягом періоду, визначеного даним пунктом, Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога 
Кредитодавця втрачає чинність. 

3.3.4. Проводити перевірку цільового використання кредиту Позичальника та його забезпечення. 

3.3.5. Відмовитися від надання Позичальникові кредиту (траншу) частково або в повному обсязі, якщо будь-

які документи та/або інформація, що були надані Позичальником Кредитодавцю з метою отримання кредиту, 

виявляться такими, що не відповідають дійсності, а також якщо будь-які гарантії та запевнення надані 

Позичальником Кредитодавцю за цим Договором або договором, укладеним в забезпечення зобов'язань 

Позичальника перед Кредитодавцем за цим Договором, будуть порушені або виявляться недійсними, а також 

виникнення будь-яких інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не 

буде повернений. 

3.3.6. Проводити за письмовою заявою Позичальника реструктуризацію зобов’язань за цим Договором.  

3.4. Позичальник має право: 
3.4.1. Одержати кредит на умовах, встановлених Договором. 

3.4.2. Отримувати від Кредитодавця консультаційні послуги з питань, пов’язаних з виконанням Договору.  

3.4.3. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення 

суми періодичних платежів:   

 При простих платежах Позичальник може в будь-який момент повернути тіло кредиту (його частину), у 

зв’язку з чим Кредитодавець зобов’язаний здійснити перерахунок процентів за користування кредитними 

коштами; 

 При складних платежах Позичальник, який бажає повністю повернути кредит достроково, зобов’язаний 

повністю сплатити проценти за його користування, що не були додані до тіла кредиту та повернути кредит 

(тіло кредиту), а при частковому повернені – сплатити будь-яку суму в касу на погашення тіла кредиту;  

 При ануїтетних платежах дострокове погашення кредиту відбувається двома способами: 1. Якщо сума 
коштів, сплачених Позичальником одним платежем, перевищує суму щомісячного платежу, то різниця 

зараховується Кредитодавцем в рахунок останніх платежів, що зменшує термін користування кредитними 

коштами.  2. Якщо сума коштів, сплачених Позичальником одним платежем, перевищує суму щомісячного  

платежу втричі (плановий+2додаткових), то Кредитодавець здійснює перерахунок та зменшення 

щомісячних платежів, на строк дії договору.  

 При диференційованих платежах, Кредитодавець зобов’язаний зарахувати кошти на повернення тіла 

кредиту та здійснити перерахунок процентів за користування кредитними коштами.  

У всіх випадках дострокового повернення кредитних коштів щодо черговості їх зарахування Сторони 

керуються положеннями підпункту 3.3.2. даного Договору. 

3.4.4. Не частіше одного разу на місяць, за письмовою заявою, безоплатно отримати  інформацію про 

поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, а також  іншу інформацію 

передбачену Графіком платежів. При цьому,  Позичальник повідомлений про те, що у випадку неналежного 
виконання умов кредитного договору дані в графіку платежів можуть відрізнятись, від даних наданих 

Кредитодавцем при укладенні договору. 

3.4.5.  Позичальник, протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит, має 

право відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним 

грошових коштів, повідомивши про це Кредитодавця у письмовій формі, та протягом 7 календарних днів 

повернути кредит. При цьому, Позичальник зобов’язаний сплатити проценти за період користування кредитними 

коштами, які нараховуються Кредитодавцем відповідно до п. 2.4. даного Договору та за ставкою, встановленою в 

цьому Договорі. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або 

подане і підписане представником за наявності нотаріально посвідченої довіреності на вчинення таких дій.  

3.4.6. Позичальник немає права відмовитись від отримання кредиту, виконання зобов’язань за яким 

забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), або кредиту, який надано на 
придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору.  

4. Наслідки порушення умов кредитного договору. Відповідальність сторін 

4.1. Відповідальність Позичальника 

4.1.1. У випадку порушення строку повернення кредиту, передбаченого підпунктом 1.1.2. Договору, та/або 

строків сплати процентів, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України від суми простроченої заборгованості за кожний день простроченого платежу на 

рахунок Кредитодавця, вказаний у розділі 7 Договору.  

4.1.2. У випадку використання Позичальником кредиту не за цільовим призначенням, передбаченим у 

підпунктом 1.1.8. Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 5 % від використаної суми.  

4.1.3. Позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошових зобов’язань 

за Договором. 

4.2. Відповідальність Кредитодавця 
4.2.1. У випадку порушення Кредитодавцем строку надання кредиту він сплачує Позичальникові пеню у 
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розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданого кредиту за кожний день такого прострочення. 

Кредитодавець не несе  відповідальності за не надання траншу  в рамках  кредитної  лінії у разі відсутності вільних  

кредитних  ресурсів коштів. 

4.2.2. Кредитодавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України за незаконне розголошення 

або використання конфіденційної інформації щодо Позичальника. Надання інформації третім особам, що пов’язане 

із примусовим поверненням кредитних коштів – не є розголошенням конфіденційної інформації. 

4.2.3. Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з укладенням кредитного договору, не 

включаються до загальної вартості кредиту, оскільки  вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими 
особами. У зв’язку з цим, Кредитодавець не несе відповідальності за випадки підвищення  вартості послуг, 

вказаних у пункті 1.1.10. Договору, про що Позичальник проінформований і погоджується, підписуючи цей 

Договір. 

5. Вид забезпечення виконання кредитних зобов’язань та спеціальні умови кредитного договору  

Порука 

5.1. Виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором забезпечується 

порукою. (Договір _________ № __ від «__»______20__ р.). 
5.3. Позичальник не заперечує проти виконання зобов’язань за Договором Поручителем. При повному 

виконанні Поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, Кредитодавець надає Поручителю  документи, які 

підтверджують обов'язок Позичальника/Боржника, а також копію Кредитного договору посвідченого Кредитором. 

При цьому, до Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права 
Кредитодавця згідно умов цього кредитного Договору, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.  

5.4. Позичальник не заперечує проти відступлення права вимоги за Договором іншій (третій) особі, в тому 

числі за договором факторингу. До третьої особи, яка задовольнила в  повному  обсязі  вимоги Кредитодавця, 

переходить право вимоги до Поручителя у встановленому законодавством порядку. 

5.5. Сторони домовились про договірне списання коштів, тобто у разі порушення Позичальником умов 

Договору, зокрема строку повернення кредиту та сплати процентів, Кредитодавець самостійно здійснює списання 

заборгованості Позичальника та штрафних санкцій, передбачених Договором, з додаткових пайових внесків чи 

депозитних внесків (вкладів), відкритих у Кредитодавця. 

 

Іпотека  

5.1. Виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором забезпечується 

іпотекою (Договір іпотеки №_____ від «__» _________ 201__ р., згідно якого в іпотеку передається 
________________________________________________________ (зазначити опис предмету забезпечення) 

Договір іпотеки підлягатиме нотаріальному посвідченню, при цьому послуги нотаріуса за нотаріальне 

посвідчення договору іпотеки зобов'язаний сплатити Позичальник (майновий поручитель (іпотекодавець)). 

Після введення в експлуатацію об’єкта будівництва та реєстрації права власності на об’єкт нерухомості, 

майнові права на який визначено у абзаці першому цього пункту, Позичальник (майновий поручитель 

(іпотекодавець)) зобов’язаний протягом 10 календарних днів укласти нотаріально посвідчений Договір про 

внесення змін до Договору іпотеки, відповідно до якого забезпеченням зобов’язання за цим договором Спілкою 

прийнято в  іпотеку об’єкт нерухомості ________________________________________________ (зазначити опис 

нерухомого майна, майнові права на який є предметом забезпечення)  (Абзац третій п.5.1. застосовується до 

договорів предметом забезпечення яких є майнові права на нерухоме майно) 

5.2. При частковому виконанні зобов'язань за цим Договором Предмет застави  зберігається в повному обсязі. 
5.3. Окрім вимог підпункту 3.2.5. Позичальник зобов’язаний повністю повернути кредит та сплатити 

нараховані проценти та неустойку на першу вимогу Кредитора, незалежно від настання строку виконання 

зобов’язання у випадках: 

 порушення майновим поручителем (іпотекодавцем) зобов’язань за договором, який забезпечує виконання 

Позичальником зобов’язань за Договором; 

 вчинення майновим поручителем (іпотекодавцем) дій на припинення іпотеки, що забезпечує виконання 

Позичальником зобов’язань за Договором; 

 звернення стягнення попереднім або наступним іпотекодержателем на предмет іпотеки, що є забезпеченням 

виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором; 

 звернення стягнення Кредитодавцем на предмет іпотеки, якщо предмет іпотеки, який є забезпеченням 

виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором, одночасно є забезпеченням виконання зобов`язання за 
іншим договором, укладеним між  Кредитодавцем  та Позичальником або між Кредитодавцем  та іншим 

позичальником, який порушив основне зобов`язання перед Кредитодавцем. 

5.4. Позичальник не заперечує проти виконання зобов’язань за Договором майновим поручителем. При 

повному виконанні майновим поручителем зобов'язання, забезпеченого іпотекою, Кредитодавець надає 

Поручителю  документи, які підтверджують обов'язок Позичальника/Боржника, а також копію Кредитного 

договору посвідченого Кредитором. 

Майновий  поручитель самостійно вживає заходів, щодо забезпечення виконання  зобов'язання 

Позичальником. 

5.5. Позичальник не заперечує проти відступлення права вимоги за Договором іншій (третій) особі, в тому 

числі за договором факторингу. До третьої особи, яка задовольнила в  повному  обсязі  вимоги Кредитодавця 
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(іпотекодержателя), переходить разом з правом вимоги забезпечена нею іпотека у встановленому законодавством 

порядку. 

5.6. Сторони домовились про договірне списання коштів, тобто у разі порушення Позичальником умов 

Договору, зокрема строку повернення кредиту та сплати процентів, Кредитодавець самостійно здійснює списання 

заборгованості Позичальника та штрафних санкцій, передбачених Договором, з додаткових пайових внесків чи 

депозитних внесків (вкладів), відкритих у Кредитодавця. 

 

Застава транспортного засобу 
5.1. Виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором забезпечується 

заставою рухомого майна (Договір застави транспортного засобу №_____ від «__» _________ 201__ р., згідно 

якого у заставу передається ________________________________________________________ (зазначити опис 

предмету забезпечення) 

Договір застави транспортного засобу підлягатиме нотаріальному посвідченню, при цьому послуги нотаріуса 

за нотаріальне посвідчення договору застави транспортного засобу зобов'язаний сплатити Позичальник (майновий 

поручитель (заставодавець)). 

5.2. При частковому виконанні зобов'язань за цим Договором Предмет застави  зберігається в повному обсязі. 

5.3. Окрім вимог підпункту 3.2.5. Позичальник зобов’язаний повністю повернути кредит та сплатити 

нараховані проценти та неустойку на першу вимогу Кредитора, незалежно від настання строку виконання 

зобов’язання у випадках: 

 порушення майновим поручителем (заставодавцем) зобов’язань за договором, який забезпечує виконання 

Позичальником зобов’язань за Договором; 

 вчинення майновим поручителем (заставодавцем) дій на припинення застави, що забезпечує виконання 

Позичальником зобов’язань за Договором; 

 звернення стягнення попереднім або наступним заставодавцем на предмет застави, що є забезпеченням 

виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором; 

 звернення стягнення Кредитодавцем на предмет застави, якщо предмет застави, який є забезпеченням 

виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором, одночасно є забезпеченням виконання зобов`язання за 

іншим договором, укладеним між  Кредитодавцем  та Позичальником або між Кредитодавцем  та іншим 

позичальником, який порушив основне зобов`язання перед Кредитодавцем. 

5.4. Позичальник не заперечує проти виконання зобов’язань за Договором майновим поручителем. При 
повному виконанні майновим поручителем зобов'язання, забезпеченого заставою, Кредитодавець надає 

Поручителю  документи, які підтверджують обов'язок Позичальника/Боржника, а також копію Кредитного 

договору посвідченого Кредитором. 

Майновий  поручитель самостійно вживає заходів, щодо забезпечення виконання  зобов'язання 

Позичальником. 

5.5. Позичальник не заперечує проти відступлення права вимоги за Договором іншій (третій) особі, в тому 

числі за договором факторингу. До третьої особи, яка задовольнила в  повному  обсязі  вимоги Кредитодавця 

(заставодержателя), переходить разом з правом вимоги забезпечена нею застава у встановленому законодавством 

порядку. 

5.6. Сторони домовились про договірне списання коштів, тобто у разі порушення Позичальником умов 

Договору, зокрема строку повернення кредиту та сплати процентів, Кредитодавець самостійно здійснює списання 

заборгованості Позичальника та штрафних санкцій, передбачених Договором, з додаткових пайових внесків чи 
депозитних внесків (вкладів), відкритих у Кредитодавця. 

 

Застава особистих майнових прав (окрім прав на нерухоме майно) 

5.1. Виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором забезпечується 

заставою особистих майнових прав (Договір застави майнових прав № ___ від «__»_________20 __р., згідно 

якого у заставу передаються майнові права на внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.  

5.2. При частковому виконанні зобов'язань за цим Договором Предмет застави  зберігається в повному обсязі. 

5.3. Окрім вимог підпункту 3.2.5. Позичальник зобов’язаний повністю повернути кредит та сплатити 

нараховані проценти та неустойку на першу вимогу Кредитора, незалежно від настання строку виконання 

зобов’язання у випадках: 

 вчинення заставодавцем дій на припинення застави, що забезпечує виконання Позичальником зобов’язань за 
Договором, якими можуть бути дострокове розірвання договору внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 

депозитний рахунок, часткове зняття коштів, тощо; 

 відмови Позичальника від продовження договору внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний 

рахунок на ту ж саму суму або суму, що є меншою від суми кредиту, у випадку, коли такий депозитний договір 

укладений на строк менший ніж даний кредитний Договір; 

 звернення стягнення Кредитодавцем на предмет застави, якщо предмет застави, який є забезпеченням 

виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором, одночасно є забезпеченням виконання зобов`язання за 

іншим договором, укладеним між  Кредитодавцем  та Позичальником. 

5.4. Позичальник не заперечує проти відступлення права вимоги за Договором іншій (третій) особі, в тому 

числі за договором факторингу. До третьої особи, яка задовольнила в  повному  обсязі  вимоги Кредитодавця, 

переходить разом з правом вимоги забезпечена нею застава у встановленому законодавством порядку. 
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5.5. Сторони домовились про договірне списання коштів, тобто у разі порушення Позичальником умов 

Договору, зокрема строку повернення кредиту та сплати процентів, Кредитодавець самостійно здійснює списання 

заборгованості Позичальника та штрафних санкцій, передбачених Договором, з додаткових пайових внесків чи 

депозитних внесків (вкладів), відкритих у Кредитодавця. 

6. Інші умови 

6.1. Договір  набирає  чинності  з  моменту підписання  Сторонами і діє  до  «__» __________  20____ р. 

включно, а  в  частині  невиконаних  зобов’язань - до  повного  їх  виконання. Договір припиняє свою дію повним 

виконанням Позичальником власних зобов’язань за цим договором. 
6.2. Зміни до Договору оформляються договорами про внесення змін  (акцесорними договорами), які є його 

невід’ємними частинами. 

6.3. Договір розривається у випадках та в порядку, передбачених законодавством. 

6.4. Сторони домовились, що позовна давність про стягнення неустойки (пені, штрафу) встановлюється 

тривалістю в три роки. 

6.5. Спори, що виникають з Договору, попередньо розглядаються сторонами з метою досягнення 

взаємоприйнятного рішення, при недосягненні домовленості – передаються на розгляд до суду у відповідності з 

чинним законодавством України. 

6.6.  Сторони зобов’язуються у тижневий термін з моменту виникнення таких змін повідомляти одна одну 

щодо зміни свого місцезнаходження (адреси) та особистих даних, а Позичальник – і щодо даних зазначених у заяві 

на отримання кредиту в письмовій формі. Кредитодавець повідомляє про зміни, шляхом розміщення інформації на 
власному веб-сайті, зазначеного у реквізитах Кредитодавця. 

6.7. Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі сторін. Обидва примірники 

мають рівну юридичну силу. Зміст договору зрозумілий сторонами, заперечень щодо Договору чи його окремих 

положень у Позичальника немає. 

6.8. Підписанням Договору Сторони домовилися, що Кредитодавець самостійно веде облік і здійснює 

розрахунки заборгованості Позичальника, відповідно до вимог чинного законодавства України та умов Договору. 

У випадку наявності спорів між Сторонами в якості письмових доказів невиконання зобов’язань Позичальника, 

приймаються виписки про стан рахунку, первинні документи, що надані Кредитодавцем та мають пріоритетне 

значення. 

7. Адреси і реквізити сторін: 

Кредитодавець:  Позичальник: 

КС  «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА» 

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 72 

код ЄДРПОУ:42983358 

пр №_________________________________ 
в____________________________________ 

МФО ________________________________ 

Свідоцтво  про реєстрацію  фінансової установи 

КС  

________________________________________ 

Веб-сайт: http://ecu.in.ua/  

(реквізити відділення: Назва, Місцезнаходження, 

Код ЄДРПОУ, в разі укладення договору на 

відділенні) 

тел./факс: (_____) ____________ 

 

 

 

 
______________________________________ (П.І.Б.) 

Адреса реєстрації місця проживання:___________ 

__________________________________________ 

Адреса фактичного місця проживання: _________ 

__________________________________________ 

Реєстраційний номер облікової карти платника 

податків:  

Паспорт: серія  ____ № ________________ , виданий 

________________________________________ 

_______________________________________________

_____  «___»_____________  __________ р. 
 

Тел. ___________________ 

________________   /_____________________/ 
м.п. 

 ________________/  _______________________  

 

Примірник даного договору отримав(ла): 

______________________ / _________________________ 
_________________20__               / прізвище ініціали/ 

 

Картка обліку виконаних кредитних договорів №   

 

 

 

http://ecu.in.ua/
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Додаток № 6  

до Положення «Про фінансові послуги» 

кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА» 

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР  № ______ 
(Кредит іншим кредитним спілкам, фермерським господарствам (ФГ), приватним підприємствам (ПП)) 

 

      м. ________________                                                                    «__»  _______________  20__   року 

 
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА», іменована надалі «Кредитодавець», в 

особі  _________________ ____________________________________________________________, який діє на 

підставі _____________________________________________________________________________, з однієї 

сторони,  

Та (Варіант 1. для кредитних договорів з кредитними спілками) 

____________________________________________________________, в особі  ____________________________, 

який діє на підставі  _________________________________________________________________________  

іменований надалі “Позичальник”,  

(Варіант 2. для кредитних договорів з фермерськими господарствами або приватними підприємствами) 

____________________________________________________________, що діє від імені члена кредитної спілки 

________________________________(ПІБ), в особі  ____________________________, який діє на підставі  
_________________________________________________________________________  іменований надалі 

“Позичальник”,  

з другої сторони, що їх надалі разом іменовано «Сторони», а кожну окремо «Сторона», дійшовши згоди 

щодо всіх викладених нижче істотних умов, уклали цей Кредитний договір (далі - Договір) про наступне: 

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне: 
«Кредитний договір/Договір» – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього; 
«Кредит» – грошові кошти  Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в 

розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі; Кошти видані Позичальнику становлять «Тіло кредиту»; 
 «Залишок заборгованості по кредиту» - сума грошових коштів, наданих Позичальнику Кредитодавцем, яка 

знаходиться у розпорядженні Позичальника.  
«Загальні витрати за кредитом» - витрати Позичальника, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та 

інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, для отримання, обслуговування і повернення 
кредиту; 

«Загальна (сукупна) вартість кредиту» - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом. 
«Простий платіж» – порядок повернення кредиту, згідно якого, у визначений договором період, Позичальник сплачує 

нараховані по кредитному договору проценти, а тіло кредиту повертає в останній день дії договору.  
«Складний платіж»  – порядок повернення кредиту, згідно якого проценти за користування кредитом нараховуються з 

визначеною періодичністю та додаються до тіла кредиту, а сплачуються в кінці строку дії кредитного договору разом із  
основною сумою кредиту. 

«Диференційований (класичний) платіж» – порядок повернення кредиту рівними частинами та сум нарахованих 
процентів, які нараховуються  на суму кредиту/залишок заборгованості по кредиту, з визначеною періодичністю. 

«Ануїтетний платіж» – порядок повернення кредиту з нарахованими на нього процентами рівними частками з 
визначеною періодичністю протягом усього терміну кредиту. 

«Реструктуризація зобов’язань за кредитним договором» – це зміна істотних умов договору, що здійснюється 
Кредитодавцем на договірних умовах із Позичальником і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту. 

1. Предмет договору 

1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти (кредит) на умовах терміновості, 

повернення, забезпеченості, платності та цільового характеру використання коштів, а Позичальник зобов'язується: 

прийняти, належним чином використовувати та у терміни встановлені Договором повернути кредит, при цьому 

сплатити проценти за користування ним, а також інші платежі, передбаченні даним Договором та Графіком 

платежів (Додаток №1). В додатку зазначається термін кредиту, термін повернення, розмір кредиту, цілі, проценти, 

вартість супутніх послуг, розмір щомісячного платежу, їх кількість і період сплати платежів, а також сукупна 

вартість кредиту. 

1.1.1. Дата видачі кредиту:  «___» ________ 20__ року; 

1.1.2. Дата повернення кредиту:  «___» ________ 20__ року;  

1.1.3. Сума кредиту: - ____________ ( _______________________ ) гривень; 
1.1.4. Річна фіксована ставка:  ____%; 

1.1.5. Форма видачі (тип) кредиту: - однією сумою. Кредит надається Позичальнику: 

(для кредитних договорів з кредитними спілками Варіант 1.: – шляхом перерахування коштів на поточний 

рахунок Позичальника № ____________ в _________________________ МФО________  

(Варіант 2.: шляхом перерахування коштів на рахунок, який буде зазначений у заяві Позичальника на отримання 

кредиту, при цьому Сторони домовилися, що така заява має бути підписана Головою правління та головним 

бухгалтером Позичальника та скріплена печаткою Позичальника). 

(для кредитних договорів з ФГ або ПП Варіант 1.: шляхом перерахування коштів на поточний рахунок 

Позичальника № ____________ в ____________  
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(Варіант 2: шляхом перерахування коштів на рахунок, який буде зазначений у заяві Позичальника на отримання 

кредиту, при цьому Сторони домовилися, що така заява має бути підписана керівником та головним бухгалтером 

Позичальника та скріплена печаткою Позичальника. 

1.1.6. Порядок повернення кредиту: _______________________________ (зазначити вид платежів), згідно Графіку 

платежів. 

1.1.7. Цільове призначення кредиту: (для кредитних договорів з кредитними спілками) - для надання кредитів  

членам КС «______________________________»________________ 
(для кредитних договорів з ФГ або ПП - зазначити конкретне цільове призначення згідно із положенням про ФГ 
чи статутом ПП, конкретизація має бути достатньою для можливості перевірки використання коштів за 

цільовим призначенням). 

1.1.8. Платежі за послуги Кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту: 

________________________________________________(зазначити перелік платежів, їх суми зазначається у 

графіку платежів. Варіант:  відсутні).  

1.1.9. Для отримання кредиту є обов’язковим укладення таких договорів про надання додаткових чи супутніх 

послуг третіми особами: _____________________________. (зазначити вид/назву договору, наприклад: Договір 

іпотеки, Договір поруки, Договір страхування власного життя Позичальника та/або страхування від нещасних 

випадків,  Договір страхування предмету застави, тощо.)  

2. Порядок нарахування та сплати процентів за користування кредитом 

2.1.  Проценти є платою за користування кредитом нараховуються і сплачуються з дня видачі кредиту за весь 
час користування кредитом до дня його фактичного повернення, у тому числі і після закінчення строку, на який 

було надано кредит. 

2.2. За користування кредитом Кредитодавець, в останній календарний день кожного місяця та ___ числа 

кожного місяця нараховує проценти, а Позичальник у термін  визначений Графіком платежів, сплачує проценти 

Кредитодавцю за відповідний період користування кредитом. У місяці повного повернення кредиту, строком 

сплати процентів є день повного повернення кредиту п.1.1.2. Договору. У випадку несплати нарахованих 

процентів у встановлений строк, наступного робочого дня вони вважаються простроченими. 

2.3. Сплата процентів за користування кредитом здійснюється Позичальником згідно Графіку платежів. 

Датою погашення кредиту та/або процентів є: при готівковій сплаті – дата оприбуткування відповідної суми 

готівки в касі Кредитодавця; при безготівковій сплаті - дата зарахування банком Кредитодавця коштів 

позичальника на поточний рахунок Кредитодавця, вказаний  у розділі 8 Договору. За наявності простроченої 

заборгованості за процентами внесені Позичальником кошти у першу чергу спрямовуються на її погашення.  
2.4. Кредитодавець нараховує проценти за користування кредитом з моменту видачі кредиту – на поточний 

день користування кредитом, а в подальшому – на початку робочого дня Кредитодавця – за поточний день 

користування кредитом. В день повного погашення кредитної заборгованості нарахування процентів 

припиняється.  Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням календарної  кількості  днів 

у місяці та в році. 

2.5. Якщо строк повернення кредиту (та/або сплати процентів) припадає на вихідний, святковий або інший 

неробочий день, встановлений законодавством України, чи відсутній день  у місяці, то днем закінчення строку 

повернення кредиту (та/або сплати процентів) вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, 

святковим,  неробочим днем чи відсутнім у місяці днем. 

2.6. У випадку неналежного виконання умов договору, а саме невчасного погашення кредиту у строк 

передбачений п.1.1.2., на який було надано кредит (з урахуванням договорів про внесення змін до Договору), 
проценти сплачуються Позичальником за ставкою, на ___ процентних пунктів вищою, ніж та яка визначена у пп. 

1.1.4.  Договору.  

2.7. Дострокове внесення (оплата) сум періодичних платежів Договором не передбачається (за винятком, коли 

Позичальник бажає достроково здійснити погашення кредиту (його частини). У випадку неможливості 

Позичальника сплатити платіж, у строки визначені Графіком платежів, Позичальник може відкрити у Кредитора 

депозитний рахунок (Вклад на вимогу) та внести відповідні кошти на цей рахунок. При цьому, Позичальник подає 

Кредитодавцю заяву-доручення про самостійне списання коштів Кредитодавцем на сплату періодичних платежів в 

день платежу. Списання коштів не здійснюється у випадку недостатності коштів на рахунку, в тому числі щодо 

вимог суми незнижувального залишку Вкладу, якщо така сума передбачена Договором вкладу на депозит. 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1      Позичальник має право: 

3.1.1. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми 
періодичних платежів:   

 При простих платежах Позичальник може в будь-який момент повернути тіло кредиту (його частину), у 

зв’язку з чим Кредитодавець зобов’язаний здійснити перерахунок процентів за користування кредитними 

коштами; 

 При складних платежах Позичальник, який бажає повністю повернути кредит достроково, зобов’язаний 

повністю сплатити проценти за його користування, що не були додані до тіла кредиту та повернути кредит 

(тіло кредиту), а при частковому повернені – сплатити будь-яку суму в касу на погашення тіла кредиту;  

 При ануїтетних платежах дострокове погашення кредиту відбувається двома способами: 1. Якщо сума 

коштів, сплачених Позичальником одним платежем, перевищує суму щомісячного платежу, то різниця 

зараховується Кредитодавцем в рахунок останніх платежів, що зменшує термін користування кредитними 



 

 

 34 

коштами.  2. Якщо сума коштів, сплачених Позичальником одним платежем, перевищує суму щомісячного  

платежу втричі (плановий+2додаткових), то Кредитодавець здійснює перерахунок та зменшення 

щомісячних платежів, на строк дії договору.  

 При диференційованих платежах, Кредитодавець зобов’язаний зарахувати кошти на повернення тіла 

кредиту та здійснити перерахунок процентів за користування кредитними коштами.  

3.1.2.  Відмовитись від одержання кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це Кредитодавця за 14 

днів до встановленого Договором строку його надання, окрім кредиту, виконання зобов’язань за яким 

забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), або кредиту, який надано 
на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору 

3.2.     Позичальник зобов’язаний: 

3.2.1. Здійснити погашення кредиту та сплату процентів в повному обсязі в порядку та на умовах, передбачених 

Договором. 

3.2.2. Щокварталу, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, самостійно надавати 

Кредитодавцю звітні, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності 

Позичальника, зокрема: 

- форми звітності в залежності від системи оподаткування: (форму №1 “Баланс”, форму №2 “Звіт про 

фінансові результати”, звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку, 

декларацію про доходи одержані суб’єктом малого підприємництва - фізичною особою).  

- довідку про рух коштів за всіма поточними рахунками Позичальника, відкритими в банках, за останній 
звітний період (квартал). 

На вимогу Кредитодавцю надавати також в період дії Договору інші документи для визначення фінансового 

стану Позичальника та цільового використання кредиту.  

3.2.3.  Використовувати кредит за цільовим призначенням п.1.1.7. Договору. 

3.2.4.  Виконувати вимоги Кредитодавця згідно з п.3.3.4 Договору 

3.2.5. Повідомляти Кредитодавця про порушення справи про визнання його банкрутом, прийняття органами 

державної податкової служби рішення про застосування адміністративного арешту активів Позичальника, 

відкриття державною виконавчою службою виконавчого провадження щодо стягнення коштів 

Позичальника протягом одного дня з моменту настання таких обставин. Повідомлення надсилається 

Кредитодавцю факсом (з подальшим направленням оригіналу документа), в разі його відсутності – 

поштовим зв’язком та одночасно в усному порядку по телефону. 

В разі отримання Кредитодавцем такої інформації (в т.ч. і не від Позичальника), Кредитодавець має право 
зупинити подальшу видачу кредитних коштів. 

3.2.6.  Без попереднього письмового погодження з Кредитодавцем  не здійснювати наступних дій на загальну суму 

більш як _____ процентів від суми кредиту, визначеної у п.1.1.3. Договору, а саме: 

- не отримувати кредити в інших банківських/фінансових  установах; 

- не надавати гарантій та поручительств; 

- не здійснювати перевід активів, в тому числі шляхом створення/вступу до існуючих/збільшення статутних 

фондів підприємств, установ та організацій, їх об’єднань; 

- не обтяжувати своє майно будь-якими зобов’язаннями. 

3.2.7. Протягом трьох робочих днів письмово інформувати Кредитодавця про проведення будь-якої операції з 

перелічених у п.3.2.6 Договору у сумі  більш як _____ процентів від суми кредиту, визначеної у п.1.1.3 

Договору . 
3.2.8. Повністю повернути кредит та сплатити нараховані проценти та неустойку на першу вимогу Кредитора, 

незалежно від настання строку виконання зобов’язання у випадках: 

 невиконання Позичальником своїх зобов’язань передбачених підпунктами 3.2.1.-3.2.7 даного Договору; 

 розірвання та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання додаткових чи 

супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення кредитного договору (пп.1.1.9). 

 порушення заставодавцем (поручителем, гарантом) зобов’язань за договором, який забезпечує виконання 

Позичальником зобов’язань;  

 нецільового використання кредиту; 

 у разі виявлення Кредитором факту подання недостовірних відомостей Позичальником зазначених у заяві 

на отримання кредиту та/або фінансових звітностях, чи інших документах, на підставі яких визначалась 

кредитоспроможність Позичальника.  
3.3.      Кредитодавець має право: 

3.3.1.  Вимагати дострокового повернення кредиту і сплати процентів, сплати неустойки та відшкодування інших 

збитків, заподіяних неналежним виконанням зобов’язань, а також відмовитись від подальшого кредитування 

Позичальника за Договором у випадках, передбачених п.3.2.8. 

3.3.2. Проводити на місці перевірки фінансово-господарської діяльності Позичальника, цільового використання 

кредиту та його забезпечення. 

3.3.3. У разі, неналежного виконання Позичальником власних кредитних зобов’язань (підпункту 3.2. Договору) та 

у випадку, коли суми, отриманої від Позичальника, недостатньо для виконання ним в повному обсязі всіх 

зобов’язань за Договором, погашати заборгованість Позичальника у такій черговості: 

 у першу чергу -  прострочені проценти за користування кредитом; 

 у другу чергу -  прострочена до повернення сума кредиту; 



 

 

 35 

 у третю чергу -  проценти за користування кредитом  

 у четверту чергу - сума кредиту; 

 п’яту чергу -  неустойка та інші платежі відповідно до договору. 

 у шосту чергу   інші види заборгованості в разі їх наявності та витрати Кредитодавця, пов’язані з 

одержанням виконання зобов’язань Позичальника за Договором. 

 

3.3.4. У випадках порушення Позичальником даного Договору, – направляти Позичальнику вимоги: 

Вимога Право вимоги виникає Форма вимоги Термін виконання 

про належне виконання 
кредитних зобов’язань 

з дня, коли Кредитодавцю стало відомо про таке 
порушення 

Усна  або письмова 
(листом) 

30 календарних днів з 
дня порушення 

про дострокове 

повернення кредиту чи 
платежів строк виплати 

яких ще не настав 

через один календарний місяць від дня порушення 

кредитних зобов’язань  
Письмова 

(рекомендованим 
листом із 

повідомленням про 
вручення)  

30 календарних днів, з 

дня отримання вимоги 

через три календарних місяці від дня порушення 
кредитних зобов’язань  (для кредитів на 

придбання житла та/або забезпечених іпотекою) 

60 календарних днів, з 
дня отримання вимоги 

Якщо протягом періоду, визначеного даним пунктом, Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога 

Кредитодавця втрачає чинність. 

3.4.     Кредитодавець зобов'язаний: 

3.4.1.  Надати Позичальникові кредит в строки та в межах  суми кредиту відповідно до умов Договору. 
3.4.2.  Надавати Позичальникові консультаційні послуги з питань, пов’язаних з виконанням Договору.  

3.4.3.  Забезпечити збереження конфіденційної інформації щодо Позичальника. 

 

4. Відповідальність сторін 

4.1.   Відповідальність Позичальника 

4.1.1 У випадку порушення строку повернення кредиту, передбаченого п.1.1.2 Договору, та/або строків сплати 

процентів, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного 

банку України від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочки на рахунок Кредитодавця, 

вказаний у розділі 8 Договору.  

4.1.2. У випадку використання Позичальником кредиту на цiлi, не передбачені Договором, Позичальник сплачує 

Кредитодавцю штраф у розмірі __%від суми, використаної не за цільовим призначенням  
4.1.3. За невиконання Позичальником зобов’язань, передбачених пп.3.2.3, 3.2.5 - 3.2.7, Договору, він сплачує 

Кредитодавцю штраф у розмірі __% від суми кредиту за кожний факт порушення. 

4.1.4.  Позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошових  зобов’язань за 

Договором. 

4.2.     Відповідальність Кредитодавця 

4.2.1.  У випадку порушення Кредитодавцем строку надання кредиту він сплачує Позичальникові пеню у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданого кредиту за кожний день прострочки. 

4.2.2. Кредитодавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України за незаконне розголошення або 

використання конфіденційної інформації щодо Позичальника. 

4.2.3. Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з укладенням кредитного договору, не 

включаються до загальної вартості кредиту, оскільки  вартість послуг третіх осіб установлюється виключно 

такими особами. У зв’язку з цим, Кредитодавець не несе відповідальності за випадки підвищення  вартості 
послуг, вказаних у пункті 1.1.9. Договору, про що Позичальник проінформований і погоджується, 

підписуючи цей Договір. 

5. Вид забезпечення виконання кредитних зобов’язань та спеціальні умови кредитного договору  

Порука, гарантія 

5.1. Виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором забезпечується 

порукою. (Договір _________ № __ від «__»______20__ р.). 
5.3. Позичальник не заперечує проти виконання зобов’язань за Договором Поручителем. При повному 

виконанні Поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, Кредитодавець надає Поручителю  документи, які 

підтверджують обов'язок Позичальника/Боржника, а також копію Кредитного договору посвідченого Кредитором. 

При цьому, до Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права 

Кредитодавця згідно умов цього кредитного Договору, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.  
5.4. Позичальник не заперечує проти відступлення права вимоги за Договором іншій (третій) особі, в тому 

числі за договором факторингу. До третьої особи, яка задовольнила в  повному  обсязі  вимоги Кредитодавця, 

переходить право вимоги до Поручителя у встановленому законодавством порядку. 

 

Іпотека  

5.1. Виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором забезпечується 

іпотекою (Договір іпотеки №_____ від «__» _________ 201__ р., згідно якого в іпотеку передається 

________________________________________________________ (зазначити опис предмету забезпечення) 

Договір іпотеки підлягатиме нотаріальному посвідченню, при цьому послуги нотаріуса за нотаріальне 

посвідчення договору іпотеки зобов'язаний сплатити Позичальник (майновий поручитель (іпотекодавець)). 

Після введення в експлуатацію об’єкта будівництва та реєстрації права власності на об’єкт нерухомості, 
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майнові права на який визначено у абзаці першому цього пункту, Позичальник (майновий поручитель 

(іпотекодавець)) зобов’язаний протягом 10 календарних днів укласти нотаріально посвідчений Договір про 

внесення змін до Договору іпотеки, відповідно до якого забезпеченням зобов’язання за цим договором Спілкою 

прийнято в  іпотеку об’єкт нерухомості ________________________________________________ (зазначити опис 

нерухомого майна, майнові права на який є предметом забезпечення)  (Абзац третій п.5.1. застосовується до 

договорів предметом забезпечення яких є майнові права на нерухоме майно) 

5.2. При частковому виконанні зобов'язань за цим Договором Предмет застави  зберігається в повному обсязі. 

5.3. Окрім вимог підпункту 3.2.5. Позичальник зобов’язаний повністю повернути кредит та сплатити 
нараховані проценти та неустойку на першу вимогу Кредитора, незалежно від настання строку виконання 

зобов’язання у випадках: 

 порушення майновим поручителем (іпотекодавцем) зобов’язань за договором, який забезпечує виконання 

Позичальником зобов’язань за Договором; 

 вчинення майновим поручителем (іпотекодавцем) дій на припинення іпотеки, що забезпечує виконання 

Позичальником зобов’язань за Договором; 

 звернення стягнення попереднім або наступним іпотекодержателем на предмет іпотеки, що є забезпеченням 

виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором; 

 звернення стягнення Кредитодавцем на предмет іпотеки, якщо предмет іпотеки, який є забезпеченням 

виконання зобов`язання, передбаченого цим Договором, одночасно є забезпеченням виконання зобов`язання за 

іншим договором, укладеним між  Кредитодавцем  та Позичальником або між Кредитодавцем  та іншим 
позичальником, який порушив основне зобов`язання перед Кредитодавцем. 

5.4. Позичальник не заперечує проти виконання зобов’язань за Договором майновим поручителем. При 

повному виконанні майновим поручителем зобов'язання, забезпеченого іпотекою, Кредитодавець надає 

Поручителю  документи, які підтверджують обов'язок Позичальника/Боржника, а також копію Кредитного 

договору посвідченого Кредитором. 

Майновий  поручитель самостійно вживає заходів, щодо забезпечення виконання  зобов'язання 

Позичальником. 

5.5. Позичальник не заперечує проти відступлення права вимоги за Договором іншій (третій) особі, в тому 

числі за договором факторингу. До третьої особи, яка задовольнила в  повному  обсязі  вимоги Кредитодавця 

(іпотекодержателя), переходить разом з правом вимоги забезпечена нею іпотека у встановленому законодавством 

порядку. 
5.6. Сторони домовились про договірне списання коштів, тобто у разі порушення Позичальником умов 

Договору, зокрема строку повернення кредиту та сплати процентів, Кредитодавець самостійно здійснює списання 

заборгованості Позичальника та штрафних санкцій, передбачених Договором, з додаткових пайових внесків чи 

депозитних внесків (вкладів), відкритих у Кредитодавця. 

 

6. Інші умови 

6.1.   Договір  набирає  чинності  з  моменту підписання  Сторонами і діє  до  «__» __________  20____ р. включно, 

а  в  частині  невиконаних  зобов’язань - до  повного  їх  виконання. Договір припиняє свою дію повним 

виконанням Позичальником власних зобов’язань за цим договором 

6.2.   Сторони домовились про договірне списання коштів, тобто у разі порушення Позичальником умов договору, 

зокрема строку повернення кредиту та сплати процентів, Позичальник самостійно здійснює списання 

заборгованості Позичальника та штрафних санкцій, передбачених Договором, з депозитних рахунків, 
відкритих у Кредитодавця. 

6.3.     Договір розривається у випадках та в порядку, передбачених законодавством. 

6.4.     Заборгованість Позичальника за Договором може бути погашена будь-якою третьою особою. 

6.5.   Договір складено у двох екземплярах, по одному для кожної зі сторін. Обидва екземпляри мають рівну 

юридичну силу. 

6.6.    Правовідносини сторін, не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України. 

6.7.  Сторони домовились, що позовна давність про стягнення неустойки (пені, штрафу) встановлюється 

тривалістю в три роки. 

6.8.  Спори за Договором розглядаються відповідно до чинного законодавства України у Господарському суді. При 

цьому, Сторони зобов’язані застосовувати заходи досудового врегулювання спору згідно Господарського 

процесуального кодексу України. 
6.9. Підписанням Договору Позичальник надає Кредитодавцю свою згоду та право збирати, зберігати, 

використовувати, надавати і отримувати інформацію: визначену нормами чинного законодавства України, 

як таку, що необхідна для формування кредитної історії – до/від Бюро кредитних історій; необхідну для 

укладення договорів страхування ризику неповернення кредиту за Договором – страховим компаніям; 

необхідну для укладення договорів відступлення права вимоги за Договором – відповідним фізичним та/або 

юридичним особам; визначену чинним законодавством України у випадках встановлених та/або не 

заборонених нормами чинного законодавства України – іншим  фізичним та/або юридичним особам в тому 

числі Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  У 

зв’язку з цим, Позичальник згідно ЗУ «Про захист персональних даних» надає свою згоду на обробку 

персональних даних та включення цих даних до бази даних Кредитодавця та/або Бюро кредитних історій, та 

підтверджує, що ознайомлений з своїми правами як суб’єкта персональних даних. 
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6.10. Кредитодавець гарантує, що персональні дані, одержані від Позичальника або іншої особи у зв’язку з 

укладенням та виконанням даного Договору, використовуватимуться Кредитодавцем  виключно для оцінки 

фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за цим Договором, а також з 

метою захисту своїх прав.    

6.11. Підписанням Договору Сторони домовилися, що Кредитодавець самостійно веде облік і здійснює розрахунки 

заборгованості Позичальника відповідно до вимог чинного законодавства України та умов Договору. У 

випадку наявності спорів між Сторонами в якості письмових доказів невиконання зобов’язань 

Позичальника, що мають пріоритетне значення, приймаються виписки про стан рахунку, первинні 
документи, дані балансу, надані Кредитодавцем і т.д. 

7. Гарантії 

7.1.     При підписанні Договору Позичальник гарантує, що: 

а) є підприємством (організацією, установою), зареєстрованим та існуючим  відповідно до норм чинного 

законодавства України. 

б) Кредитодавцю надано всі документи, які підтверджують повноваження керівника щодо укладення 

Договору, а також договорів щодо забезпечення виконання зобов’язань за Договором. 

в) керівник уповноважений на укладення даного Договору та наділений достатніми повноваженнями на 

виконання зобов'язання за ним, оскільки він має всі повноваження згідно зі Статутом, що не суперечать 

положенням чинного законодавства України; 

г) ним отримані (при необхідності будуть отримані або продовжені строки дії існуючих) всі ліцензії, 
затвердження, дозволи, реєстраційні записи і положення, необхідні для оформлення і виконання Договору та для 

набрання їм чинності. 

ґ) здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством; 

д) не існує ніякого розслідування з боку суду, державних чи інших органів, що може суттєво негативно 

вплинути на фінансові можливості або діяльність Позичальника. 

е) фінансові та бухгалтерські документи, надані Кредитодавцю, складені відповідно до вимог чинного 

законодавства, вони є дійсними і відображають реальний фінансовий стан та результати діяльності Позичальника. 

За час, після дати складання цих документів, не відбулося несприятливих матеріальних змін у фінансовому стані 

чи в результатах діяльності Позичальника. 

є) буде письмово повідомляти Кредитодавця про внесення змін в установчі документи, зміни юридичної та 

фактичної адреси, номеру контактного телефону, зміни реквізитів, про відкриття (закриття) поточних рахунків в 

інших банках не пізніше 5-ти днів з часу настання таких змін. 
ж)  отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині 

другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та 

частині другій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів». 

 

8. Адреси та реквізити сторін 
 

Кредитодавець: Позичальник : 

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН 

УКРАЇНА» 

 

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 72 

ЄДРПОУ: 42983358 

Поточний рахунок № _________ 

МФО _____________ 

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до 

Державного реєстру фінансових установ № ________ 

від «__»_________ 20__р. 
тел.: _________ 
 

Кредитна спілка/ПП/ФГ________________ 

_______________________ 

Місцезнаходження:  ___________________ 

____________________________________________ 

ЄДРПОУ:______________________________ 

Поточний рахунок № _________ 

МФО _____________ 
Свідоцтво про внесення кредитної спілки до 

Державного реєстру фінансових установ № 

________ від «__»_________ 20__р./ №  та дата 

запису про державну реєстрацію ПП/ФГ 

тел.: _________ 

 

_____________________ 
 

______________   /____________/ 
        М.П.                

_____________________ 
 

______________   /____________/  

М.П. 

 

Примірник даного договору отримав(ла): 

______________________ / _________________________ 

_________________20__               / прізвище ініціали/ 

 

Картка обліку виконаних кредитних договорів №   
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Додаток №7 

Графік платежів  

(є невід’ємною частиною договорів визначених додатками №6,7) 

 

Додаток № 1 

до Кредитного договору  №                              від «    »                            20       року 

ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ 

ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ 

м. __________________                                                               «___» _________________ 20___ року 

 

 КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»,  іменована надалі «Кредитодавець», 

в особі (посада)    
_____________________________________________________________________________________,  

(Прізвище, їм я та по батькові) 

який діє на підставі ____________________________________________________, з однієї сторони,  

Варіант 1. Позичальник – фізична особа - член кредитної спілки 

та член кредитної спілки ______________________________________________________, 
(Прізвище, ім’я по батькові) 

__________________________________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, 
(назва документу, що посвідчує особу: серія, номер, суб’єкт та дата видачі; РНОКПП) 

Варіант 2. Позичальник – кредитна спілка 

та __________________________________________________, в особі  ____________________________, який 

діє на підставі  ______________________  іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, 

 

(Варіант 3. Позичальник –  фермерське господарство або приватне підприємство) 
та ________________________________________________, в особі  ____________________________, який 

діє на підставі  ______________________ іменований надалі “Позичальник”, яке отримує кредит від імені  члена 

кредитної спілки ________________________________(ПІБ), який(а) є його власником/співвласником, з другої 

сторони,  

разом погодили цей графік повернення кредиту та сплати процентів за його користування. У зв’язку з чим, 

Позичальник зобов’язується здійснити всі платежі відповідно до умов Кредитного договору та згідно  наступного 

графіку платежів: 
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Супутні послуги 

Кредитодавця* 
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8.1 8.2 

1.           

2.           

…           

Всього          

__________________ 

Примітка: Будь-яка сума платежу, встановлена на відповідну дату, яка не буде оплачена Позичальником до кінця 

робочого дня, дати зазначеної у графіку платежу - вважається простроченою. 

Супутні послуги Кредитодавця* – у випадку запровадження платних послуг та встановлення порядку 

нарахування плати за їх надання, у графіку платежів зазначаються відповідні суми (тарифи). Тарифи та порядок 

їх нарахування встановлюються виключно рішенням спостережної ради кредитної спілки.  

Заборонено встановлювати плату за послуги, якщо така заборона прямо передбачена законами України. 
 

Параметри кредиту: 

Дата надання кредиту:  Дата повернення кредиту:  

Сума кредиту / кредитний ліміт:  Сума фактично виданого кредиту:  

Термін користування кредитом  
Сума процентів за користування 

кредитом 
 

Процентна ставка:  Реальна процентна ставка:  
Загальна вартість кредиту:  _________________________________________________________________грн. 
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Додаткові чи супутні послуги третіх осіб, які пов`язані з  укладенням кредитного договору і є обов`язкові до 

виконання (сплати) Позичальником при наданні кредиту: 

 

Супутні послуги третіх осіб: 

Вид: Сума, * грн. Порядок розрахунків / періодичність сплати 

страхові платежі   

послуги нотаріуса   

інші послуги   

*Кредитодавець додатково інформує Позичальника,  що вартість послуг третіх осіб установлюється виключно 

такими особами, у зв’язку з чим Кредитодавець не відповідає за достовірність сум зазначених у даному графіку 

чи за їх зміну протягом строку дії кредитного договору, таким чином дані суми  не включаються Кредитодавцем  

до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту.  

Позичальник має право самостійно обрати особу, яка може надавати відповідні додаткові чи супутні послуги, 
якщо це не спричиняє додаткових витрат для Кредитодавця  

 

ПІДПИСИ  СТОРІН: 

Кредитодавець: 

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН 

УКРАЇНА» 

 

 

________________   / ___________________/ 

                       м.п. 

 Позичальник: 

______________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

________________   / ___________________/ 

 

 

 

Примірник даного Додатку до договору отримав(ла): 

______________________ підпис   _________________20__ / прізвище ініціали/ 
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Додаток № 8 

до Положення «Про фінансові послуги» 

кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА» 

 

Примірний договір поруки № _____________ 
щодо виконання членом спілки зобов’язання перед третіми особами 

 

м. ___________________                                                                                         «___» _________ 20__ р. 

 

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»,  іменована надалі «Поручитель», в 

особі (посада)    
_____________________________________________________________________________________,  

(Прізвище, їм я та по батькові) 

який діє на підставі ____________________________________________________, з однієї сторони, та 

__________________________________________________, іменоване надалі "Кредитор", в особі 

________________________________________________________________________, що діє на підставі 

________________________________, що є юридичною особою по законодавству України, з другої сторони ,  

та член КС _____________________________________________________, іменований надалі 

"Позичальник", який володіє повною правоздатністю та дієздатністю фізичної особи та діє згідно власного 

волевиявлення, з третьої сторони, при спільному вживанні "Сторони", відповідно до ст. ст. 553-559 Цивільного 

кодексу України, усвідомлюючи в повній мірі і однозначно значення своїх дій, ознайомлені із загальними 

вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, а також маючи всі необхідні для цього 

повноваження, уклали цей Договір поруки, тут і надалі "Договір", про наступне: 
   

1.1. Відповідно до умов цього Договору Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Позичальником 

своїх зобов'язань за Кредитним договором № _____ від __________20__ року (надалі за текстом – Кредитний 

договір), укладеним між Кредитором та Позичальником.  

1.2. Поручитель несе перед Кредитором повну/часткову відповідальність за неналежне виконання 

Позичальником зобов’язань за Кредитним договором, щодо повернення тіла кредиту та сплати процентів за його 

користування, (якщо часткова відповідальність, то вказується сума поручительства  а саме в розмірі 

:________________ гривень _____ копійок) у строк ___ ________________ 201_ року. )  

Відповідальність за сплату штрафних санкцій, передбачених Кредитним договором, Позичальник несе самостійно. 

Позичальник сплачує Поручителю щомісячну  плату за поручительство у розмірі  

______________________________ . 

1.3. Підставою для звернення Кредитора до Поручителя для погашення заборгованості - є не погашення або 
неповне погашення Позичальником своєї заборгованості  згідно Кредитного договору у встановлений строк. 

1.4. У випадку не погашення або неповного погашення Позичальником своєї заборгованості згідно Кредитного 

договору у встановлений строк, Кредитор має право на свій вибір вимагати погашення вказаної заборгованості від 

Позичальника або від Поручителя, або здійснити у встановленому порядку примусове стягнення боргу з 

Позичальника або Поручителя. 

1.5. Строк дії Договору _ (період прописом)    місяців з    «___» _________  20__ р. до  «___» __________ 20__ р. 

2.1. Поручитель зобов'язується:  

2.1.1. Належним чином виконувати умови даного Договору; 

2.1.2. Солідарно з Позичальником відповідати за виконання останнім своїх зобов'язань за Кредитним договором, в 

межах відповідальності передбаченої п.1.2. 

2.1.3. Здійснити на користь Кредитора погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором у 
встановлені цим Договором строки. 

2.1.4. Письмово повідомляти Кредитора про зміну власного місцезнаходження в 10 (десяти) денний строк з 

моменту виникнення таких змін. 

2.2. Кредитор зобов'язується: 

2.2.1. Належним чином виконувати умови цього Договору; 
2.2.2. Після виконання Поручителем своїх зобов'язань за цим Договором передати Поручителю протягом 3-х 
робочих днів оригінали всіх документів, що засвідчують право вимоги Кредитора до Позичальника, та/або довідку 
про належне виконання умов кредитного договору та відсутність матеріальних претензій до Поручителя. 
2.2.3. У випадку не погашення або неповного погашення Позичальником своєї заборгованості згідно Кредитного 
договору у встановлений строк Кредитор направляє Поручителю письмову вимогу про належне виконання 
зобов’язання, а Поручитель, одержавши таку вимогу, протягом трьох банківських днів з дня її отримання, 
зобов'язаний сплатити Кредитору відповідну заборгованість Позичальника. 
2.2.4. Кредитор зобов’язаний забезпечити збереження конфіденційної інформації щодо Поручителя і нести 
відповідальність відповідно до чинного законодавства України за її незаконне розголошення або використання. 

2.3. Позичальник зобов'язується: 

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору; 

2.3.2. Відшкодувати Поручителю понесені ним витрати по погашенню заборгованості перед Кредитором згідно 

Кредитного договору; 
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2.3.3. Негайно письмово повідомляти Поручителя про всі допущені ним порушення згідно Кредитного договору, у 

тому числі і про прострочення повернення суми заборгованості, а також про всі інші обставини, що впливають на 

виконання Позичальником своїх зобов'язань перед Кредитором;  

2.3.4. Негайно письмово повідомляти Поручителя про повне чи часткове виконання зобов'язань по Кредитному 

договору, з наданням відповідних підтверджуючих документів. 

2.3.5. Письмово повідомляти Поручителя про зміну паспортних даних, фактичної адреси проживання, даних 

прописки (реєстрації), робочого та домашнього номерів телефонів, зміни місця роботи та виникнення будь-яких 

обставин, які можуть вплинути на виконання Позичальником зобов'язань по  Кредитному договору  в 10 (десяти) 
денний строк з моменту виникнення таких змін. 

3.  У разі одержання вимоги Кредитора Поручитель зобов'язаний повідомити про це Позичальника. Спори, що 

виникають з Договору, попередньо розглядаються сторонами з метою досягнення взаємоприйнятного рішення, при 

недосягненні домовленості – передаються на розгляд до суду, відповідно до чинного законодавства України. 

4. Поручитель має право висунути проти вимоги Кредитора заперечення, які міг би висунути сам Позичальник, за 

умови, що ці заперечення не пов'язані з особою Позичальника. Поручитель має право висунути ці заперечення 

також у разі, якщо Позичальник відмовився від них, або визнав свій борг. 

5. Позичальник, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це Поручителя. 

6. Після виконання Поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, Кредитор повинен передати йому 

документи, які підтверджують цей обов'язок Позичальника в термін визначений п. 2.2.2. Договору . 

До Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права Кредитора у цьому 
зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання. 

7. Порука припиняється: 

7.1. У зв’язку з закінченням строку дії договору, визначеного у п.1.5.  

7.2. З припиненням забезпеченого нею зобов'язання,  а також у разі зміни зобов'язання без згоди Поручителя, 

внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, в тому числі збільшення процентної ставки за Кредитним 

договором без згоди Поручителя. 

7.2. Якщо після настання строку виконання зобов'язання Кредитор відмовився прийняти належне виконання, 

запропоноване Позичальником або Поручителем. 

7.3. Після заміни Позичальника, якщо Поручитель не погодився забезпечувати виконання зобов'язання 

новим Позичальником.  

7.4. В інших випадках передбачених чинним законодавством  

8. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру 
фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, ми однаково 

розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових 

наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що 

свідчать наші особисті підписи на договорі. 

9. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно 

умов даного договору. 

10. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових 

договорів у письмовій формі в такому порядку.  

10.1. Письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під 

особистий підпис. 

10.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання 
листа чи вручення пропозиції під особистий підпис. 

10.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.10.2. 

Договору, пропозиція вважається не прийнятою.  

10.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням 

Кредитора, в письмовій формі, протягом 10 (десяти ) робочих днів з дня надання письмової відповіді. 

10.5. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки 

до цього Договору, підписані Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною. 

11. Позичальник підтверджує, що: 

 - отримав в письмовій формі від  Поручителя до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 

12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та частині другій 

статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»; 

– інформація надана Поручителем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує 
правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

12. Договір складено в 3 примірниках, кожен з яких видається Сторонам. 
13. ПIДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРIН: 

ПОРУЧИТЕЛЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

КРЕДИТНА СПІЛКА  «ЕКСПРЕС КРЕДИТ 

ЮНІОН УКРАЇНА» 
__________________________________ (П.І.Б.) 
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Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 72 

Адреса реєстрації місця 

проживання:___________________________ 

______________________________________ 

Адреса фактичного місця проживання:  

______________________________________ 

Реєстраційний номер облікової карти платника 

податків: _____________________ 

Паспорт: серія  ____ № ________________ , 

виданий 
_____________________________________ 

  «___»_____________  __________ р. 

ЄДРПОУ: 42983358 

П/р № __________________________________ 

МФО ____________ 

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до 

Державного реєстру фінансових установ № ________ 

від «__»_________ 20__р. 

Тел. ___________________ Тел. ___________________ 

________________________________ 

 

      /____________/    ________________ 

          (підпис)    (П.І.Б) 

 

 

           __________________ /____________/            

                               (підпис)    (П.І.Б) 

«__» ___________ 20___ р «__» ___________ 20___ р 

М.П. 

 

КРЕДИТОР 

__________________________________________ 

Місцезнаходження: _________________________ 

ЄДРПОУ : 

П/р № __________________________________ 

МФО ____________ 

Тел. _____________ 

   __________________ 

                

      __________________ /____________/            

                         (П.І.Б.)               (підпис)    

«__» ___________ 20___ р 
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