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Річні процентні ставки за підвидами кредитів 

Чинні з 03.08.2021 р. 

Цільове призначення 
Порядок 

видачі 

Річна 

процентна 

ставка, % 

Страхування 

власного життя 

та/або від нещасних 

випадків** 

Комерційні кредити 
Кредит  

25 

Ні 

Кредитна лінія 

кредити, надані на ведення 

фермерських господарств 
Кредит 25 

кредити, надані на ведення 

особистих селянських господарств 
Кредит 25 

кредити, надані на придбання та 

будівництво нерухомого майна 

Кредитна лінія 25 

Кредит 25 

кредити, надані на ремонт та 

реконструкцію нерухомого майна  

Кредитна лінія 25 
Ні 

Кредит 25 

споживчі кредити:    

Ні 

– на придбання автотранспорту; Кредит 25 

– на придбання аудіо-, відео-, 

побутової техніки та комп’ютерів; 
Кредит 25 

– на інші потреби 
Кредит 25 

Кредитна лінія 25 

Незалежно від цільового 

призначення у випадку 

забезпечення кредиту заставою 

майнових прав, предметом якої – є 

грошові кошти, що знаходяться на 

депозитному рахунку члена КС 

Кредит Змінювана*  

Ні  
Кредитна лінія Змінювана*1 

Термін кредиту – від 1 до 60 міс. 

*  -  У випадку видачі кредиту, забезпеченого заставою майнових прав  на строковий  внесок (вклад) члена кредитної 
спілки  на депозитний рахунок,  річна процентна ставка по кредиту визначається за формулою: 

РПСк = РПСд+5% 
*1 -  У випадку видачі кредиту, у формі кредитної лінії, забезпеченого заставою майнових прав  на строковий  внесок 

(вклад) члена кредитної спілки  на депозитний рахунок,  річна процентна ставка по кредиту визначається за формулою: 

РПСк = РПСд+8%  ,  де 

РПСк – річна процентна ставка по кредиту, 
РПСд – річна процентна ставка по депозиту (згідно Договору про строковий  внесок (вклад) члена кредитної спілки  на 

депозитний рахунок) 

У випадку, якщо предметом застави є кошти, які знаходяться на декількох депозитних рахунках, то при визначенні річної 
процентної ставки по кредиту для розрахунку, береться найвища річна процентна ставка по депозиту (РПСд) із наявних 

у депозитних договорах. 
** - якщо в заставу надається транспортний засіб або нерухомість, тоді Позичальник здійснює страхування предмету 

застави. 

 
 

 


