2 5, Ilара;куваrIIlя С'rriлкою процен,гiв за циN,I /_{огсlвором здiйснtосться з урах.yва}IIlя\,I .tltс;li}/lгтill
у кililенларll()\{\,рtlцi (вихiлIt}Iх. святкових т,а неробо.rих днiв вклttlчtIо), Ki:rbKic,rb;lrriB 1,ptlrti
прtrйltас,гься за j65 (j65).
2.6. IIаiрахуванitя процеI],гiв на I]rtecoK злiiiсlttсlет,ьс;t СпiлкоIо в ост,аннiй календарIIий лень
ко)I(ttого пtiсяця, а тако)t в день, визначений умовапли цього ,Щоговору з урахуванням
фактичного
ПlОЛеН}tоГо ЗаЛИlпку Внеску. Сума Внеску не збiлыпуеться на суму нараховаIIих гtроцентiв.
2,7, Сrtла'rа процентiв, нарахова}Iих на Впесоlt, здiйснlосться (lrti.llKolo з lIершого числа кох(ного
llLiсяtl(я ,за перriол, :за яtitий вiдбулосяr }Iарахування lIpOцeHTiB гtротягоп,r дii tlього,I_{огоlзсlр1,.
2.8. Спiлrtа зобов'язус,гься fIоверну,ги ЧлеIrу КС сулrу I3ttecKy, а ,tако)]( i{apll\ol]?llIi, a:tc ttc
clt,ta',te}{i llроценIlr ttii I]ttecoK l};l{el{b, 1]изнаLIениit ir. 1,1. цього /{огсlвору в якос,t,i зaKill.tetttt.ll сlроt{ч
|itIccity з )/рirхуванI{я]\I I]иN,lог T1.2,9, цього Логовор1,, або в день tIоверI]ення l3rtecK1, _y BI,Iпallдy
,]lостроl(ового розiрвання цього Щоговору вiдltовiлrtо до умов гl,6.2. та п. 6.3. цього f{оговору.
2.9. JIкщо Член ItC не вимагае повернення суми Внеску у зв'язку iз закiнченням строку,
вLl,]нtlченого ll. i .1. цього .Щоговору, то пiсля FIастання визначеного договором l]po заJIучення
Blrecк)' (вкла,l1,) чJ]ена кредитноi спiлки на деttозитниЙ рахунок строку, такий договiр ува}касться
IlpoДol])KelI}1l,{ }Ia yNloI]ax внеску (вк.;rаду) на вимогу iз застосуваIiIIя\1 llp()l(ulll,tloT с taBKll.
вс,гtlllовле}Iоj' l-{ля lзItсстtitз (вrслалiв) на деllозиr,тti pitxl,ttKи на вимогу на да,гу закiнLIсIIIIrI с,грок\
с,1,1)ок0l}ого BIlecKy (вrс_паду) ila депози,гll;ий pttx1,lioK.
2.10. JIКtцО да'r'а пoBepHeHH;t Внеску та сплатлI нарахованих аJIе не сIIлачеIIих процен,riв на
Е}несоtt припадас на вихiднi (святковi, неробочi) днi, iх виплата на користь Члена КС здiйснюсться
в ttершtиЙ робочиЙ день, шо слiдуе зir вихiдними (святковими, неробочими) днями. }r l1boMy
l]I]гIa.rJK}r пiсля закiнчення строку Внесlку tIротrIгом таких вихiдних (святкових, неробочих) днiв
rIpotIeIITи tle нараховуIоться i lle виплач\/Iоться.
2,1i. I]ci iзtlп]Iаll,и }Ia користь Члена КС здirlсrrlоIоться Спiлltоtо в нацiона;ьнiй ва-rtо,гi .tерсз
t<ar-'r' Сlriлктл. або пIJIrIхоN,I бсзг,о,гiвковоt,о IIepepaxyBarlHrI на поточItий paxyltoK Члена КС (за
П,иСь\Iо]]оItl заrIвоIо ос,гаIIIIього), або шляхоiчI llоповнення лобровiлы{ого дода,Iкового пайовогсl
t]tIecK), Члена КС (за письNIовою заявою сlстаннього).
2.12. Itрецитна спiлка вiдповiдно до вимог Гlодаткового кодексу УrсраТни вистуIrас податковип,{
аt,еiI,го\1 Ч.,lе.ца КС (пла,гНtIка IIодатКУ) пiЛ час нарахУваннЯ процентiВ rла Внесок,
уTримус з C}\1l{
Н,аРаХОВаII}4Х На I]HecoK процентiв cyl,I,/ податку, нарахова}Iого за cTaBKoIo, I]изlIаIlеноIо Ltlllllltl\l
заI(онодавс'гI}оi\l Украiни, ,ra у строки, якi реглаrtеItтованi ГIодатковиN,I кодексо_rt YKpaittll. cltjltl(l\,(]
( rtcpepaxoBvc:) ito бюдхtету загаJIьIIу cyill,y IIода,I ку.
з. прАвА l,A оБов,язки CTOPIH
j.1. tlлен КС зобов'язуеться:
3,i.i. tJдiйсни,l'и Внесок в Спiлку на умовах, передбачених роздiлом 2 цього f{оговору. l] день
i; ltltlc: аtлня Стороttами l{ього l]оговору.
j.1,2. IIисI)моI]о tlовii{оллляти Спiзlлlу rrpo зп,tiну власного пtiсцяt проживанIrя, ллiсця
робо,гtr,
I(oIiTaKl,Hиx тe.ltc(loHiB. прiзвиtllа, iп,t'я Tct llo-бaTt,ttoBi, а також, iIlших обставин, що так чи ittaltttle
здатtti в1,Iли}Iуl,и I]a викоIIitttIt.я зобов'язаI{Ь CTopirr за циN,I fJоговором, протягоМ 10 (деся,гir)
lia_IclIllapH1.1x дtIiв з моNtентч Тх виникtлеttня.
J.2. Спiлка зобов'язуеться:
3.2,1 , ГIрllйня'ги BilI Члена КС Внесо;{ на умовах. передбачених роздiлом 2 цього Щоговорч.
3.2.2. llиэьпlово гtсlвiдоNL,Iяти Чrtена ItC про змiну власl{ого rtiсцезнахоilжсI{ня, а TaKo)I( lI]lllllx
вi;lсlмосr'ей. зазначених у роздiлi 8 цього Щоговору протягом 10 (лесяrги) календарttllх,llнiti l
t l,

\Io\IeHT),

ix

BtrttltKttcHttяt,

З.2.З. L{а:tаI}ати на виNlоl,)1 lIлена

КС довiдrtу ]Ipo cTatt Brtectty.
3.2.4. КорllстуI]атися BIlecKoM Члена ItC тiльrtи в \{ежах дiяльностi, передба,rеноi CTalyt,olt

('tii",tки.

3.3, Ll;relr

КС пrас право:
з.3.1. в бlль-rrкиli час дос,гроково розiрва,ги l1ей ffоговiр. tlисьллово попередивши llpo LIe
(.liiлltl . l] l-tiкo}Iу t]Ilпадк}r Спiлка п]эотяго\{ З()-ти календарIIlтх ilttiB з \,{oN,{eLll\I o,г]]!t\IalIttrl
lзi,l{ttoBijrHoГO lI}1cb\loBot,o ttовiдlоIlленнj,I повер,l,atс LI:teHy КС Вrrесок ,r,a здiйсtttос Bci ttcclбxi.,ttti
С]пi.;rка

Член ItC

г)озрах)lI{ки IцодО сплати належних

Члеtt1'КС

rrpoueH,riB

в порядку,

]]изFIаLIеIIо\{}/

It.2.3.

ltbcltLl

l{оговору.
З.З.2. I]иlиагатрl llаланtut довiдtси IIро с,ган l3tlесtt1,.
з.з.з. lIала.rи дiовiреttiсть iнший особi на IIраво отримання l}Hecrcy та }Iарахованих на IIЬO0,O
процен,гiв, оформивши ii в порядку згiд.но чинного законодавства }rкраiни,
з.3,4.член Itc мае право вiдмовитисlя вiд tsнесення Внеску llротягом З калеrrдарних днiв з датi{
lliдписання IIього /lоговорУ IIIJIяхоМ надання Спiлцi вiдгrовiдного пиоьмово повiдомлення.
3.4. Сшiлка N{ac право:
3.4.1. tsиrrагатLl вiд Ч:rена ItC rrадання докуN.,lеttт,iв, tлеобхiдttих дцля оформлеI{FlrI lЗttеску t,a
:,;дil-tсltеtlня вiдпсlвiдних l]иlljIа,г (поrзернеltня BirecKy та сIIлатII нарахованих процеFIтiв) на корис,I,ь
Ll;iclta КС.
3.5, у виIlадку cMepTi Члена КС, Bci права i обов'язки щодо цього Щоговору trереходять до його
сliадкосN,{1liв у irоря2lку, визначеному чи,нним законодавством Украiни,

I]IдI]овI/]АJIънIсть CTOPIH
4.1. С,гороIIи t]ес)"гь вiдutсlвiдальнiсr,ь за l1орушеннrI уN{ов 11ього Щоговору згiлно
4.

,ja

l1].1I{IIOI,o

liol loJ,aBcTBa У краТн и.

4.2. l1оруrl]ення\,{ yN{oI] tlього /{оговору с його невиконання або HeHet-Iex{IIe вI{коIIаIIня, 'гобто
]l]}It(он€tння з г1орушенням умов, визначених змiстом цього Щоговору.
4.3. У разi невиконанIIя або нена-rtе)tного виконання Сторонапли власних зобов'язань ЗГiДНО
tlL()г() [оговору, виI{на С,горона вiдrпкодоtзусl iншiй CTopoHi завдаtti lIип,л збит,ки, BItлIoLIaIOIlI,1
1,1 t

1,1r,a,r, lJи l,Olly.

4.,l. Cropolla не несе вiдповiдатlьностi за гrорушсннrl yN{oB LIього /]оговору, якtцо вонО с,гаJlосrt
не з iJ вtлIlи (умислу члt tteoбc,pelttтrocTi),
5.

вирпшI]ння спорiв

5.1. Yci спори, що виI]икають з ц]ього /{оговору або пов'язанi iз ним, вирiшуIоться шJяхоN{
переговорiв irTiж Сторонами.
5.2. Якlllо вillповiдtlий спiр не }{ожjIиво вирiпtити шjIrIхом tlереговорiв. BiH вирirпчстьсяt в
,га пiдсудlнiстIо такого ctlopy вiдповi,,{нtl Jio
c)/.]Iol]O]\,1y гlорядку за вс,IановленоIо гriдвiдомчiстlо
;

чиIIIIого в }'KpaTHi закоIIодаI]ства.
6.

IlорялоК l]I-{Е(]ЕННЯ ЗI\{IН'ГА ДОПОВНВНЬ, РОЗIРВАНFIЯ ЛОГОВОРУ

6.t, Яrtщо iнше прямо Ire передба.Iено цим /{оговором або чинним законодавством УкраТтrи.
злtitли та доповнення ло цього .Щоговоtrlу можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка
оформлIое,Iься додатковим договором ]] письмовiй формi до цього !оговору.
6.2. Уп,rови цього fiоговору N{ожуть бути зплiненi або доповненi за iнiцiативою Спiлки в разi

,зttiнtl коi]'Iоttк,гури
ринi(у грошових pc:cypciB. змittи законодавства, ш{о регулlо(] Biдllocl,tltl,t Сторirr.
прlrйttя,гr,я I(O\{tleTeHт,lIl{NlpI лер}i(авIlи\I]4 оргаilаN,,lи aKTiB чи рiшснь, що,гz11(,tt-L itiittilttt-, lJ1l_LiIrjaI()lb 1ii,r
LIлену К(] ttrrcbMcllзv
Bl.il(olIaHHrI Ctti:ticoto ),_\,то1] IIього /{oгoBopy. В TaKor,ty виrIадку Спiлrtа FIадсиJIас
ttllclttoзl.tlIitO з:]аз}IаI{енI]яN,I зivriн т;r/аб0 доповIIеIIь до цього Щоговору рекомеIIдоваI{IINI jr!lс'го\{ з
ttовi,цilм:tенням llро вручення. Якщо Член КС погодхtусться з новими умовами цього,Ilоговору, Birt
зобов'язаний повiдомити про це Спiлку та пiдписати додатковий договiр ло цього ЩоговорУ
проl,яr,ом 10 кzutендарних_днiв з MoMeI{Ty одержаIIня листа. Зазна.lенi змitlи набирають чинностi З
NIоNIен,гу ttiдпrtсання СторонаN{и лодаткового договору. Якцо Члеrr КС протягом 10 калеrtдарних

лttiв з

листа tIe пiдписав /{олатковий /{оговiр, tiроttозtrLцiя l]R[l}l(llf,1-IlC1l Itc
]]ипадку починаIочи з 11 календарного дня tliс:tя одерiканItя tl;rettorr IiL]

N,IoNteIl,l,y о.]{ержаI1I{я

прltйнятоtо,

13 r,aKorty-

листа чей /{оговiр розривасться, t{лену 1{С rrовертасться Внесоtt ],а сIIjiач)Iоться
ttдrexttti 1lроценти, виходr{чи з прOце}I,Iноi ставки, вказаноТ в п. 2.2. цього /{оговору за фактичний
строк i(ористування Внеском.
6.3. I]eit !оговiр \,1о)ке бути розiрваний за iнiцiативою Члена ItC в порядку, визначеному п.
j.З.1 . цього l{оговору. f]aToro пр.ипине_нrIя дii !оговору с день llовернення BHectcy.
7, С]'РОК ДII ДОГОВОРУ ТА ПРИКIНЦЕВI ГIОЛОЖIrI-It{Я
(poKiB, rtiсяцiв, .llгtitз Tot,Tlo )
7.1, C]Tport ;iii цьtlго /{оговор1, стаlItоI]итI)

I]1iLl{сl}ilзначе}Iого

Спi:tка

Члеrr

КС

7.2. l{ей ,]оговiр с lllltlllllll з п{о},Iент)/ його пi,llltttсання обома CTopotlaMlt.
7.З. /{iя Llього l[оговору l]рипиняе,r-ьсrl:

7.З,1.Iliсля закiнчення строку, визначеного п.7.1. цього /{оговору, та надходження до Спi:rки
гtисьлчtовоi виN{оги вiд Члена КС про IIоверне}Iня суми Внеску i нарахованих, аJIе несттлачеlIих
гIроцен,гiв.
1

.з.2.У вItlIадку набрання .линностi ,ухвали або рiшення суду про llрипинення дli r(ьогtl

f]oгoBopr,.

7.з.з.

у

виIIадкулс)с,грокового 1эозilэванlIя цього /{оговору в IIорrIдку, визначено.Nlу l1.п. 6.2,,6.з.

tU,t)го /[оговсlэ1,.

шрипинення членства у випадку cMepTi Члена iз дати приЙняття
сIlостере)ltною радою ItC вiдповiдного 1liшення. В такому разi полоrкення ll. 2,З. цього f{оговору не

1.З.4.

У зв'ltзltу iз

jtac гс)соl]уIо,rься.

7.].5. У ]t]'riзк}i з rзi;lмовоtо Члена ](С вiл вtIесеLlня 13Hectty В

ПОРЯ;:{ltt1 I]l.{зн€ttIеlIолrч

tr.З.З..:}.

11ього 2l\oГoBopy.

7.4. I_{еЙ ЩоговiР cIijIa.цe}IO в 2-х tlрlrПtiрниках. tr{о маютЬ од(IIаковУ IоридиLIнУ силУ, ПО Ol(HOIvlY
l]{,lrl кожIIоi iз CTopiH.
7.5. lliсlrя пiдписання цього ,Щоготlору, яtкий вiдповiдае умовам <Положення про фiнансовi
IlосJIуги Itрелиттlоi спiлки <Аlлтея> (нова редакцiя) чинного на дату пiдписання цього договорУ, Bci
псlitереднi переговори за ним, Jlис,t,уtsаFtl{я, попереднi договори! протоколи про намiри та буль-яКi
iltuli l,cHi або titлсьпловi домовленостi С,горirr з гIи,гань, lцо так чи iнакrпе стосyIоться цього
,I]ot,oBilру, в,граLIаIо,гь Iоридичну силу.
7.6. Yci не tзрегчльоваlli цим 7Цоговоро:u ltравовiдllосиttи С,горirr регуJIIoIотLсrl I{иII11!i}1
,]а
KoI lодавстtзолt }'краirtи.
8.

АдрЕси, ]]ЕквIзити I пIдписи CTOPIH

Член ItC

Крелитrrа спiлка "

П

ti.,r

'['e.lr:

rсзrЙх,rдr,,.",*

lIIБ

-

Мiсце tIроживання:
'l'elt:

Пасttорт:

I-Iip ЛЪ

_l_],

мФо

__

Iдентифiкаlliйний код:

Кол СЩРПОУ
Свi;tоцтво про вIIесення кредитноi спi.lrки
,]lo /\ep;llaBrroгo ресстру фittансових
\,станов

ЛЪ

___=

rзiд

(__)____ 20_р,

.]liItеliзiя N9___ вiд

к_>_20__р.

]]llдана l{aцioHtr;tыloto tсопriсiю

з

рег!JIюI]ання ринкiв фiнансових посл)/г

Оригiнit_,l

1,1boI,o

ffоговору, укладеного у паперовол,Iу виглядi, отришrав(ла):

(пIБ)
З lHdloplraш,icIo, виN{оI,и до ttepe.ltiKy тlа змiс,гу якоi визltаченi частиIlою лругоIо cTaTтi 12 Закону
Уitраiни KI_tpo фiнансовi послуги та деря(авне регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни>.
Itредлrгrrоrо сгti;lttоtо <Аllтея> ознайоп.tлений. I-Iiдтверджую, rцо iнформацiя Hal1aнa Крелиrнс.lttl
сtli,lrксlю <Ан,гея> з дотриN{аIIIIяN{ BIl\,1()l, законодавства про захист прав спо}кивачiв та забезпе't}'с
праI]иJlьt{е 1эозупriнIrя I,IFIою cyTi фiнанс:овоТ послуги без нав'язування ii придбанrlя.
(rтiдrrис)

(пiд,гrис)

Спiлка

(пIБ)
Член КС

