1.

Загальнi

п<1.1Iоrкеrrrlя

1.1.I}iдгrовiдIrrо до Законiв УкраТни "l1ро кре2lитнi спiлки", "fIро
.la
фirrалtсtlвi гIосJIуI.I1
лержавне регуJIIO]JаIIIIя ptIHKiB фiнансоlll.tх послуг", "Про запобiганняt та llротиJ{itо .пегалiзацii
(Bi;цrrlBaHrrKl) 21ох<l21ilз, одержаних зJIочинним tпляхоN{,
фiнансуванню ,1.ерориз\,1у та
фiнаrrсуваНнIо розl]оВсюд)tеннЯ зброi ]'{асоВоГО зниlцення", кfiрО anorr.ruu. кредитуI]ання),
Постаtrови Правлiння НБУ вiд 30.03.2021 року Nb 27 <l1po .iтu.рлrп.ння Положення tlpo
tjи:]IiаLIеIIlIя )/п{ов llровtlлженняt дiялыlrэстi з I{адання
фiнансових llослуt,, здiйснення ;tких
trо,r,ребус вiдttовiдгrоi лiцензii (лiцензiйних
ГIостанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
умов)>,
7 r,рулня 2016 pclKy Nъ913 <Г[ро затверджеI{ня Jliцензiiiних
умов провадженlIя госtlодарсьttоi
дiялыtос,гi з на/lаl]IIя dliHaHcoBtlx послуг (rtрiм професiйноТ дiяльностi на
ринку цiнних lrarrepiB)>,
ittшrot,o законодавс,гва Украiни, свого С,гатутУ та за HarIBHocTi вiдповiдттих лiцензiй
Кре;iи,гна
спiлка "АIlf,ея" (нала,ri -- (кредиТна спi.гlка>) надас наступнi види
фiнансових послуг:
1) заlv,lеtlГtя t}iнансОвих активiв iз зобов'ЯзаннrIМ щод{О наступпого ix повернен}Iя;
tссlштiв у позI]ку, в 1,ому .tислi на умовах фiнансового к}-)ели.1у.
') тtа,цанltя
,1g111,,
З,i.t1
t|litlltltct_lBltx altl иtlilз il,, зtlбов'rIзанняпt lIlол() нас,гупноr.о t.x поl.}срltеlIII}l
посл)/га,
,IKal llередбачас: заJIуIIенIIя кредитноIо сгtiлкоtо
фirrансова
актиlзiв
tttt
фiIrаrtсових
triдс,гавi IIись\,rоI]оI,о JIого]]ору з особоtо (вкладlIrиком), яка I{e е (lirraHcot]olo
чстагIоtзсlкl. iз
:зоботз';tза}iням кредитtIоi спi-ltки Uiодо наLсI,упIIого повернеIIня таких lсоштiв
через визtIаченtrй у
;lоговорi с,грок з t]иплатоIо вкJlаднику процентiв (виrlагороди).
За:rучення кредитною спiлt<оlо грошових коштiв iз зобов'язанням
щодо наступного i*
llо]]ернеlIня на iншtих tliдставах, зоi(реп,Iа отримаIIня кредитiв вiд iншоТ
фiнансовоi установи, не
с (litлаtlсоtзоlо пос,:IyгоI().

lJа;t\ченtlя фiнансових акr,ивitз iз зобов'язанняIrл щодо насr,упного iх

гIol]epItcIii

jr{

здiriсIтtосться t(редI,1,гIIоttl cгti.lrKoto вiд
фiзичнлтх осiб * членiв кредитttоI сiri;rrси III;Iяхо\{ за-.tучеIIIIrI
tзltccKirr (вкладiв) члеItiв ttреди,тttоi сгti.lltси I{a депозитнi
рахуrIки на пiдставi вимог с.гаr,r.i 21
liaKorry Уitраiни <l1po кредитнi сгtiлttи>.
l3алу,lення BttecKiB (вкладiв) членiв, кредитноi спiлки на

депозитнi рахунки здiйснюеться

Kpe/IlI,гHolo сгli.ltкоlО Ira rli/]c,гaBi .liiцеrrзii в:а залучеНня
фiнансОвих активiв iз зобов'ЯзанняМ щоло

IастуIIного Тх ловерtIеrtня.
I-Iа;tанllя l<сllлтiв у l]озику, В т,oN{)/ ,tис;ti на
умо]]ах фiнансового креi(иту tPitlatlcoBa
IIОСJIУГi;t, ЯКа Зt'iДtlО Зi СТа'Г'rеtО 21 Закон,у Уrсраiни Kllpo крелитtti
сrtiлки> передбuчо. r,uдо,,_,r,
l

I(релиl,i]оIо сltiлttоtо tiреди,t,iв cBoiM ltлсI{ам,
фермерським господарс.гI]аN,{ та приватI{tl},{
ЯКi ЗНаХОДЯТЬСЯ у власностi членiв кредитноi спiлки, u runorr, iншип.л прaлrrrr",
сгti:lкаlt. на пiдставi кредитного договор,r або iншоaо доrо"ору, який мае Bci
ознаки *редиr"о.о
,](ОГОtsО]]У, ВИЗНаЧеIti СТаТl-еЮ 1054 I]ивiлL}Iого кодексу Украiни. Надання кредитiв
здiйснrосться
креди,гl]оI(l сttiлкоtо на пiдс,t,авi лiцензii на надання коштiв
у позику, ,Ъrу чис:ti I{a vNl6l]ax
"
фiitансоtзоt,о кре/II1l,у. Згi:tно частиIIи лрrугоi ста,ггi 21 Закоriу Украiiпл,,Г_[ро
креди'lli crri-rttlt''
i(рели,гl{а ctri:tKa NlaC ilpaBo самостiйно всl,аI{оl]JIIоr]аl,и ]]идI1 КРе/]и'ГiВ,
lt{o HiIlIaIOTbcrI 1(ре;I{и,tl{оl()
cttiлкок), у\{ови надаIIня ,Iа 0троки по]]ер]IеIIIIя tсреди,t-iв.
lJваrкаlочtr IIа це кредит}Iа спiлка згiдно цього ГIоло>ltення надае креди.I.и
членам кредиr.ноI
tti,ЦПРIrСrtС't-ВаN,I,

сtli,чlси.

Згiдно частини rrершоi ста,гтi 10 Закону Украiни ,,Про кредитнi спiлки" членами
креди.rноi
сttiлки \1ож)rгь бvти громадяI{и Украitrи, irlоземцi та особи без громад;IIIстI]а, якi
постiriно
jIpo)IiиBaIo'1'Il НО ,r,ериторii Украiни,
об'с2lнанi хоча б за однiсtо a oanur,, зазначеI{их часr.lлIti
у
ttерlшiй с,гат,тi б цього Закоtrу, MaIoTb IIовнУ цивiльнУ дiсздатлtiсть. l]r.iдно
частини лру,гоi с,tаr-гi
10 ЗаконУ Украiни,,11рсl кредитнi сtliлкLl" IIе }Iox(yTb бути rrрийнятi
/1о кредитtrоI спi:lки особлt.
якi за рiilенrтяшt cylly визнаtri недiсздатII]]\I}I або обмеrк.rо
лi.rдаrrrrrr, особи. якi lзiдб\,,вають
lIокараннЯ у виглядi позбавлеНня волi, а Taкo}i( особи,
що маютЬ непогашену aудrппiarо au
Kopиc;tl,rBi зJIочI4IIи, Згiдно абзацу четвертого частини
лругоi cTaTTi 7 Закону Украiни ,,Про
кредиrtti сlliJIки" озIIака членс,[ва У креl{итнiri спiлцi -обов'.яtзttово зазнача€ться
у с,гатуr.i
крсl'(Иl'}iоi сIti,ltttи. ljгiдrlо пiлрозlti;r1'6 CTaTlzTy Кредитноi спiлки..АII,1.еяI"
члеIIаN4L] np.ir".t."ni

СIliJ]КИ ]\{ОЖУТЬ бУТrТ ГРОМаДЯIIИ

Украitlи, irrсlземцi та оссlбll без

грома7]яIIiс,I.lзfl,

якi

об,с:.,Illаilti

озI]акоIо I]JIeIIc,t,Ba в кредlи,rнiii спi:Iцi - ].tро)киl]аIltIя l] м, I\4иколаевi та
Миколаiвсьttiйt сlб.ltасri,
N,IaIoTL повну tlивiльну дiсз;{rrгttiсrr,.

]}iдповiлно до гliдроздiлу 14 Стаr,Угу ltредитноi спi:rки прийня.гтя
до кредитноi спiлки
провадиться на пiдставi письмовоi заяви за
спостеретtноi
рiшенням
ради кредитноi спiлки, якщо
т,аке право не делеговане спостережною
радою правлiнню кредитноi спiлки.
Особа стас чJlсIlоIl кредI11.I{оТ сгtiлкrt aо yn,tou",
l ) вiдrrоlli;lIrос,гi сlзtлацi ч:rенст,ва;
2) поланtrя :jarl]]I{ rlpo ]]cTyll до Kpejllll]tcli сtti.;lки;
3) pirrrelrH;r спос,tережlIоi ра,lи або пpaB.ltiitTrrr (у
рilзiделегуванI{я йому цьог0 повноI]аженнrr) tipo
irриi:tоrл особи J(o крелитI;оi спiлtси;
4) сп;lати вс,гупного та обов'язкоtsого пайового BHecKiB, пдо пiдтверджуеться
вiдповiдними

i{окуN,{еIrl,аN{и.

Сttла,га вс,гуllного r,a обов'язко]]ого trайовсlго BHecKiB з.цiйснtоетьсrl
л}.Iше гtiс;rя прийн.яття

спостеl)е)iноIo Pal-{OIO або tlравлiнням (1,
разi депегуваI{няt йому цього повноlзluttсltняt)
IIози,l-иIJIIОго рillенttя прО прllйопt до кредиl'ноi спiлки.
Ъ napruy napry сIIJIоLI}с.Iьс.я Bc.t.l,гt;tt.lii
l]Hecoк, У разi, Koji}I t]с],,vllttиii ,га обов'язltовиli trайовий вtIески arr,чu"arrо
у рiзнi лtti, ilepl_i,lt"t

lII1c\I I{,IeIlcl'Ba l]ВажаСТься ДенЬ спЛаТИ оl593'1i3l1gвого пайового вIIеску l]
tlовноп,lу обсяrзi.
Зr,iдrrо рiпtеllня загаJIьних зборiв .Iленiв кредитноi спiлки (протокол
Jф 1 вiд 14.о2.2012)

розrliР }зстуIIногО BIIecl(y складас 100,00 гривеI{ь, розмiр обов'язковЬго пайового внеску складае
10,00 гривеlrь.
lj 1,рахl,ваIlllяхl вс.гаlлоI]jIе}IиХ закоIIоil,I вищсзазначених особ-пивос,l.е}-l
щодсl oбrteTterttt.lI
KoJI'i ()1'РИ\,tУВаЧitЗ фirtаНСОlЗИХ ПООЛУГ! яtt:i надас кредитItа
сгliлка, вимог tt. 7I)зап,_,,,1, уЙ:,,"
"Ilpo фiнансовi 1lOC"'l1l1,p1 ,га ,i(ep)KaBпe рсI,уJIIовIIIII{я ринlсiв фiнансових послуг", .як.l,iii вl.tзtlа.tас,
]Ilo сlIс))кItвач фiнаItсовl,тх пос"цуг -- tРiзllчна особа, яка OTpLiMyc
або rtac нап.tiр о.гриNlа,ги
фiitаtIсову rIослугу дJIя задоволеIIня особистих потреб, ,a ,rоu'пauних iз пiдприсrtницькоIо,
незале)iнОкl професiйноЮ дiя-ltьнiстЮ, та вимоГ п. 72) jaKoHy
Украiни ,,IIро фiнанйвi lтослуги та
,l{ep)ia]]]Ie рег)lJIIоваItн.lt ринrtiв
[осJIуг",
який
визначас, що ,.ninnт - фiзична о.Ьбо
фitIаrIсових
1у
'l'O\{y tlцg,;11 спо}I(ивач
фiнансових послуг,), фiзична особа - пiдприепrець або юридичIIа особа. яка
отриIlус або l,tzrc tlar,tip о,IриN{ати
фiнаrIсову посJIугу, в розумiлriri Закону Уrсраirtи ,.11ро фiнаrtсоlзi
rIосJIугLt ,га лержаj]tIе рег)/JIIо]]аrtttя
риtlкiв фiтtансових послуl," та цього ГIолgxtення cIIoжIlBtlIIuI\lи
t|littанссlвих посJIуI, Kpe2]llTlloi сtriлки е сlсOби, якi ьtаtоть
ознаку lIлеIлства - про)i(иl]аIот}, l] xI.
миколасвi та Миколаiъськiй областi, LI!'tени кредитноi спiлtси,
к.ltiснтами креди,гноi спiлкlл с
особи, яlсi мають ознаку чJIеI{ства - лрох(иiв€tlоть в N,I. Миколаевi
та Миколаiвськiй областi, ч,Iени
кредитt toT сl ti.ltки.

1"Z, Гiри ttaliatIHi
фirrансових посjIуг креди,Iна спi.цка здiйснюс передбаченi законода]]ством
iIроцеjl},ри Itlодо фittансового пtонiторингу по виявленнIо
фiнаrlсових оrIерацiii, яtti пiд,',ягаlt)l.],
фittансовопr1' п,tотliгоllttrtг1' ,га irrпrих фiilансових операцiй, що Mo)ItyTb бу'и
гtоtз'язагti з
,,tеr,а:riзаtliеiо (вiдп,tиваtttIяп,t) доходiв, отриN{аFIих
незаконllим пIляхоN{, спряN,{оваIIих Ita
dlillaHcyBalIH,I терорИзму або фiнансуванItя розповсюдження зброi масовог.,
знищеIIня.
1 ,3, Itрелитl-tа спiлка IIадас
фiнансовi no.ny.r, зазначенi у ;. 1 . 1 . Полоrкення про фiнансовi
1Iос"Iуги Кредитrlоi спi.liки "Антея" (да-lri - lIолоlttення),
у вiдповiдностi до вимог чиI{ного

ЗаКОНОЛаВСrВа
I

YKPailrrl. [{е

1-IОЛОЖеНrrя згiлно llостаtlови Кабirrе.гу MiHicTpiB
укрzritlи вi.,ц 7
Р)'/iIIЯ 201 б PortY N9 9 1 3 С ВttУТРiШttri'tи праrвлt jlаlми IIадаIlttя
dlittaItco,,rr* ,.u.,,_чг I(рс.|Iи',-IIоi ct t i.ltitt.t.

1,4, /{о УкЛа,lеIIItя З lIJIet{oп,I креДи'r'Ноi спi.ltки
договору про iIадання
tlосл\,t.l.r
сitiлка IIаj{а€ чjIс}Iу кредитноi спiлttи iнформацirо вiдrrовiдпо фiнаtIсовоi

I(peJ(I,,гI]a

оо',,Ь.;;;;';;;;;;

l{еl]',пого чilс,гиIIи першоi та частини другоi ста,гтi 12 Закоrrу
УкраТни <Про фilтансовi 11осJIу.и
,га
державне регулIовання ринкiв фiнансових послуг).
1,,5, Кредитt'а спi,тttit здiйснtос надання
фiнансових послуг, зазначених у п. 1.1. цьtlгс)
llо,:tо>ltеtIня. на пi,tlс,t,авi вiлlrовiilltих
логоlзорiв, itKi повиrrтli ltiстити:
l ) llilзIt\ _ lIt)\lCp i , ta i_v . tO| ()вор) :

2) lIазi]V (найrtеttl,Ванttя),
з)

пliсlдезнахс)/l}I(сtIня (адрес),) r,a реквiзиll1 Itрс,]{иl.нсli' ctti:ttttl ttl
lltlcepe. lI llI ка (за ltаявttосr i.;:
вiдопlос,гi rrро члена кредитноi с:IIiлки, який отримуе
фiнансову I]ослугу: прiзвище, iм'я,
по батьковi, адреса проживаFIнJI;

4) найменування фiнансовоi огlеllацii;
5) розмiр фiнансового аlктиI]у, за,значений у гроIховому виразi, строки його
)/\Iови l]засморозрахl,ttttiв
строк д{ii' ;tоговоlэ1,;

внесеIIFIя та

;

6)
1) п()рrlдок зrтiни i ttplrпtrrletrrlя дii ,|{ot t-ll]opy;
8) IIрава i обов'rtзки cTopiH, вii{ltовiдалылiсть cTopiH за невикоI{ання або
9)
1())
1

lIeHa_lreiIttrc

виконання умов договору;
tIiлтвердlltення, шlо iнформаIliя, зазна.Iена в частrлнi лругiй cTaTTi 12 Закоrrу УкраТrrи
кIIро фiнаtrсовi посJIуги та регулIовання ринкiв
фiнансових послуг), надана LIлеIIу
ttреди,гноi спiлltиl
irrшli y\,Io]]I{ за згодоIо с,горiн;

[) LriдLIисIа cTclpiH.

Зlriсг /{ого]]ору про цадаI{IIя кредl]тflоIо спiлкою
фiнансових послуг lloBIlHelt вi,l1повiдатtr

lIpe/{\1eTy цього договору.

1,6. IIоложеI{IIя. пdо регламенl,уIоть надання кредитIIоIо спiлlсоtо
фiнансових 11ослуг, .Ia
IIро
IlадаIlIrя
,1оговори
фiнаrrсових поOл,/]: ttoBиtlHi вiдповiдати ]]и\,{огаN{ c,iaTTi б Заrtоrrу Уriраirrи
"Ilpo фitlансовi ttос;IугLI та державI{е
регулIоваIIня ринlсiв фiнапссlвиХ 11ОС,'IУГ'', a,r.оr.й ti i rз
Закону Украiни "I1po захист прав спожи:rlачiв", cTaTTi 1056' I{ивiльного кодексу
Украirrи, IJaKotly
Уitраiни <l1po сшоживче кредитуваIIIIя). itтшого законодавства Украiни з llи.tаIlь
регулIо]]аIIня
окреNlих plrttrciB фiilансових llосJIуг.
1,7, /]оговОри прО наданIIЯ
фiнансlсrвИх посJIуГ пiдлягають зберiганню не менше 5 (п'яти)

poKiB ltic:t.lt виконання Bcix зобов'язань :]i1 ними, яКщо iнше не встановлено
законодавстIзо\{.
1.8, Кре:tитна спiлка злiriснrос особисr,е irrtРорrrування
осiб
щодо кохiI]ого вrrд}
фiзичних

(liirансових llос.]IYг пiс.гtlt огри\iаIIн'I лозволу на обробку iх tlерсоItаJIы{их
Данtlх вiлttоlз_iдtlсl

Заксlну УlсраТни,.l1ро зztхио,г ItepcoHmlbн.иx даних''
1,9, Реклама l,а поIIlиреttI{я iншс,i ilrфорпrацii

.1tl

щодо фirrансових послчг, яlti наilаtоться
]]имог Закону Украiни ''I1po фiнансовi
tIослуг1,I та дер}кавНе регулIоВаI{ня
ринх:iв фiнансОвих послуГ", ЗаконУ УкраiнИ ,,Про pan-oaN,Iy'',
iнtпого:Jаконодавства Украirrи про
ре}(JIаму (в частинi реклами у сферi фiнансоЪиi uu.r,n,).
Згiдllо l3aKoHy
крелI,I,г}{оIо

спi:rкоtо, здiйсtItсlсться

з

,цотриN.{анням

Украirrи ,,I lpo сгlохtивче креди,гувапня" якшlо в pett,labti шодо наj{аI{ня cпO)i(I-'BlIOI.o
кре/{игу зазнача€тьс,i проriенl,на cTaBKat чи будь-якi
данi, rцо стосуI(),гьсrt заiгаJIылих l]lt,l 1)аl.за
спожиI]чI,INI кре,]{итоN,1, ,Iака peKJIaNra д0l{а,гково
до ]]liN,Iог, встановлеI{их закоIIола1Jс1.1]0II ]li]{)
peK,rIaM)/, Гtовинна Nlic,l,tl,гtt ltacT),lllly cT,al{i(ap,l,rly iнформацilо
(да:ri
Стандартна iнt1,орrrаlliяr)

-

IIро:

сума, на яку може бути виданий

1)

сполtивчий кредит;
'tаксиплtl-чьну
2) реа;rыiу рiчrrу процентну ставку;
3) MaKcltr,tt-*tbH1,Iй с,грок, r{a який виласть(,я сtlоlttlttз.Iий Kpcl{LIT]

,{)

розrriр перпlоI,о }J}IecK),

1,

разi ltа.lання l:редиl,у лля прlлдбанltя ,t.oBapiB (rloc.ry,t,)

olI.1a IlI

форrri
з вiдсr,рсl,леIrнялr або З розс.гроl{ен}irlм lt:]:а,,l.сжу.
С,гаtiдар,гtlа irltРорlrацiя, .яка нада(],гьсrI ]] IlисьN,Iоl]оN{у ]]иглядi.
наводи,tься олIIаковIi}{
.v

та вiдобраlсастьсЯ в ocнol]IloMy TetccTi рекла\,{и. РозповсlоДження
рекла\lи
iнформацiсIо про можливiсть
Iшри(1,1сll,t

з

надання споживчого кредиту без документаJIьного пiдтвердrкення
кредитоспроп,tоlкностi спо}кивача (пс,зичальника), надання
бъзпроцентного споживчоl-о
крелит)/, сllоживчоI,о кредиту rriд нуль t-tpotleHTiB. iншу ана;rогiчну
за змiстопt та счгlIiсttо
iпфорлrаriilо забороняс,гься.
1,10, I1PaBo tСЛiСН'Га tra iНtРорпrацilс,, rlоряi{ок,lоступ),спо>ttивачiв
(lirrartcot]11.\ lI()c_l1,I .:(()
ДОКУr"tеН'rilЗ 'Га itltt-ttli irrt|oPrraцii. tlов'язаirlоi з надаrrня
послчг
фiнаrrсоl]их

1.10.1. IlозIл.лаТьнIIк)/ забезпе.tуt],l.ься Ilpat]o достуIlУ ло iH(loprtauii (локУлrен,гiв)
цоло
iii.lt.]tbiloc,гi Крели,гrrоi спiлtки згiдtiо з вим.оI-ами с,га,гтi 12 Закоrlу Украiilи "Гlро
фiнансовi ,io.ry."
та державне регуJIювання pl,iHkiB фiнансових посJtуг". Кредитна спiлка
розкривас ltлiснтам
l изначену законодавством iнформацirо IIро
умоl]и та порядок iT дiяльносl.i, що розмiщусться у
rtictli trадаI{ня послуГ K:rictrTall таlабо на i]JacI{oMy веб-сайтi Крелиrrrоi спiлttи. 1'аriа
iнфорМацiя
l]KjIIoLIi}C

1)

ПеРеЛilС ПОСJIУГ, ШО I{аДаIоТься кредrtтI]оIо спi:ttсоtо, l]орядок

та уI4оI]и iх tta;larIttrt, е
кредитtlоi спiлttlл, яке серед iншrоt.сl пtiс.t.и.lь
iпфорrlацilо, необхiДну для о:гриý{аItня сllожи]]чого кредиту споживачем,
']кJIIочаIочи
наявнi та N{о)ItJIивi схеми кре.цитуваI{ня, а також, примiрнi договори про
налання
фiлrаrrсових посJIуг, U{о с дода.гкаN{Ll /Io положеннrl:
2) BztpTicтb, rtiну/,гарифи, рсlзп,tiр ILltа,ги (ltроценти) rrlодо фiнанссlвlrх посJrуг залежttо Bi.1
вI,rду фiнаrIсовоi посJIуги, а саtt{е, -,затвердхtенi
рiшtенням спостерелtrtоТ ра;lи кредиl,trоi
clti'JtKrl pi,trii lrpotleHтtti с,гаl]кL] пIo.1\o ЗLL-IУЧеНlIя tзIIескiв (BKrrairiB) ч:rсгriв кре,'lиrri,lТ
сlrilки на Jсliозиr,rri рахl,t{liи ,l,a pi,ltti rrроцеtlтнi ставки за rtiдвидапrи креди.riв;3) irldlopbIarliIo Ilpo пtехаrriз:ttи зDiIlсту llpaB споживачiв фirrаllсових I1gсJIуг.
Зl,iлrrО з вимогаМи cTaTTi 12 ЗаltонУ Уrсраiни "Про
фiнансовi послуги та дер}кавI{е
регухI()ва]lllя pllHttiB (;iнаtlсових посл,у]]". Ira виI{огу клiс:нта Itредитна спiлка зобов'язана в
llорядiiу. вrtзI{ilчеttОму закоFrодавс]-вом. t,a за сtlецiаJIьноIо
форлtоrо (Iнфор.lлацiя, яка надас,l.ьсrl
tIa виllоI,\' K"TictlTa). вс,r-аIIоl]JIеIiою
у flo,,tai.K1, 1 до цього llо:iоженrIп. ,ruлu.]-r.акч iнфорrлаtlilо:
1) lзi,,lоltсlс,гi гrро фitIансоtli tiоказлt,икLr дi.ялыtостi ttреjtитноТ спiлttи Tl-t tT скоtiолii.tttий c,i.1.1tt.
СаN'lе] -- lIОJiО)iiеIIItЯ ПРО (liHarrC:OBi ttОС.ltуги

2)
3)

яlti гtiл.]tяt |tto,Lb обоtз'.ltзкоl]о}{)/ O]lpI{JIIoдIIcHIllo, а саме *
рiчrлу фirлансову звirrriс,t.ь рtlзо\{
з ауди,l,орсьitиl,i звir,ох{, що пiл,тtзердltt5,с rТдостовiрнiс,r,ь вiлtrовiдriо
до вимоl.с,га.г,r.i 1.{
Закоtrу Украiни ,,I1pcl бухгалтс:;lський облiк та
звiтнiсть
в
YKpaiHi'';
фiнансову
перелiк керiвникiв кредитноi сtliлки та iT вiдокремленик пiдроздiлiв;

irrrпy iнфорп,rаllirо з питань на,j(анIrя
фiнансових посJlуг ra iHcPoprulaцiro. Iipirвo t{a
якоi закрitIлено в зill(oIItlх Украiни..
lIpo озirайомJlсIitlr1 iз за,зttа,tсtrоrо irtфорrtаtцiсtо tc.ltictl,г зобов'язаtlий tlадlt.ttl t(l)с/tIlгttiй
ctri,llti
IIItCb}loB0 itiд,гвср.lц;ltеIII{rI, яке ск-lltl]lit€.l.ы]:ц в 2-х примiрнлtках,
iIo одFIому для клiен,га t.a кре]Iиrнtli
о,IрLIN,{ання

ctti.ttil.t.

1.10,2. [Iеред укладенням догов(эру lIро надання
фirrансових посл),г креди.гна спiлка
зобов'.язана повiдомити клiетrта у письмовiй або електроннiй
формi, у тому числi шляхоN1
надання клiснту дос,гуп)r до TaKoi iIтфор,l1зlцii на власноплу веб-сайтi з irtфорп,rацiсю,
зазн ачеIJоIо
tз ч.2 с,гатт,i 12 l3artoHy Украiни <IIро
послуги
та
фiнаrtсовi
дерх{авIIе peгyлIoBailIlrl ptlrtKiB
фiнансtlвих пос,ll\,1, )),
1'aKo;tt, Kpc,,trtтlta ctti.ltKa розкривас irrфорir,rацirо вiдrtовiДно
l{o I]иIVIоI' tlдсl.иiILt Чеttзr.Рttlt i
tt'-ltTcli с,га,rтi 12l ЗакоIr1,, Украiгiи i.Пр,,
фirrансовi l]ослуг1,I та держаr]rlс peryjllo]Jallilrl рltlitiilз
tРiнаrлсових посJIуг).
Крелитна спiлка розi(рива€ шляхоl,{ розмirценНя на безопЛатнiЙ ocHoBi
ts загаJ,Iьнолоступнiй
бzвi ланих про фirIансовi устаItови та на власномlz веб-сайт,i (веб-сторiнцi)
в обсязi та порядку,
I]с,гаI lоI]леIlих зАконодаI]ст]]о\{, таку iнф opl,Taцittl
1) tlOl}tie ttаl]lllеtlування itредитноi сtti.тки вiдповii{riо до ii
устаttоtз.lих .lцiltt_r,ltctt L,itз.
iдеltтl,rфiкацiрitlий код за с/]ргIоУ та пtiсtlезtlаlходже}Iня креди.гIIоi
спi;tкlt (код ,гсритtlрii за
I(OAI,yy, ttoпr',oBtrli iнлеt<с. об.,rас,гь, рlrйоtl. населениЙ ny,,r,r,,
райоtr Iiасе-цеiIого tlvtlrttl (за
наявносr,i). ву;lрlця. IIомер булиltку, Hol"{ep i(optlycy (за наявностi),
номер офiсу 1noup,.upri; 1...u
наявнос,гi):
2) контактний Te;te(loH i адlреса е:lектронноi пошти кредитноi сtliлlки,
адресу. за якоIо
креди,гною спi:tкоlс-l приймаються скарги сtIолtивачiв
фiнансових послуг;
З) ВiДОМОС'ri ПРО ДеРЖаВIrУ Ре€Страцiю кредиiноi спi;Iки, а -caN,Ic -' jlaTv
.,:1epittaBtloi
ресстрацii |4,02,2012. ДатУ ЗаПису: 14.02.2012, ноплер запису: 1512 l02 0000'000510, яlrii
rliс,гяr,ьсяt у СдиноlvtУ i(epжatjIto]\Iy peCc,r,pi lорlrди,lнlrх
осiб, фiзичlrих осiб-пiдпрт.tсrтrIiв ,la
l,ро\Iадських (lc,lplrtl,BaHb l
:

4) ilтфорvrацilо шltlдо l]ключення tt1-1сi1ll,гttоi сгti.ltки ло вiдповiдIIого лержавIlоl,о ре€с,гр}.
(liнансових ycTa}IoB, а саме - Свiдоцтво про ресстрацiю фiнаrтсовоi установи серiя ItC Jt 946,

Ja,[a ви/IаIli 1 5.05.20 l 2;
5) KoltтaKтTry iнформаlliIо орган\,, яttиri злiйсrпос державIIе регулIованIIя rцоло дiя.ltl,ttос.ti
]iрсд!IгitоТ ctti:ttcl,t. а caML.. -- Ilацiоrlаtыtttii банrс Уrtраiни, ()1б01, м. Киitз, I]уjrиця Iнс,l,игу,гсi,ttа. 9
'l'e.
r. : () 8 ()05 05 2;l0, I]rnail : пlэu(Z}Ьаrlk. g()\/.Lla;
б) rtaйrteHvBilllHrI особlл, яка падае посередlIицькi пос:tуги (за tIаявtIост,i);

7) перелirt фiнаttсtlвих llослуг, l]{O 1IадаIOться кре/lитilою спi:rкоlо (повrIий перелitt видiв
(liпаrtсоlзltх послуг, якi зазначеrri у додlа,Iку до свiдоцтва rlpo ре€страцilо
фiнансовоi устаFIоI]и
,га/або
у лiцеtlзiях на гIровадх(ення гос]lодарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг, яtti
виrlанi /{ерх<фiнпослvг/Нацкомфiнпсlс:rуг або iншими органами, rцо здiйснIоють державне
l]el,y j,IIсrваI]tlя ptrHKi в d; iнатtсових п ослуr ) ;
8) вr;цомостi Irpo в';tасникiв iстот,нrэi ),.lltс.гi (У тоrr.rir числi осiб, якi з,,iiйсlittllоIl, li()li,ll]().il, ii.t
фitrансовоlо усr,агttllзоtо) за Bi;lqylнocri 1'ttlэe;1l1t,HoT спiлttИ tзлztсltикit; iс.tо,ггtсli.ччасr.i ()' ttlrt_r,
,lrtc,lti осiб. якi з.цiйсгttоiоl,ь к0l1троль за (lirlatlcoBoIO ycTaI{otзoIo), якi tзизtlа.лаlоться
згiдно ]]l{ýIог
liaKorty' Украirrи ,,l1po фirrансовi послуги та держаtsне регулювання
ринкiв фirrаrrсових послуг"
,га
,,I1оло;кення про розкриття фiнаrrсовими установами iнформацii в загальнодоступнiй
irrrРорlrаrдiйнiй базi /{аних про фiнансопri установи та на веб-сайтах (веб-сторiнках)
фiнанiових
VСтаноt]". зtll'вср;:{iliеrtоI,о Розпорялженнrlлr I-IацIсомфiнlrослуг NЪ 823 вiд 19.04.201б port.v (iз
:ll,tiгlаrtrt i.,iсlпtltзtlсtltrяrlи). кре/lI{,гlIа ctTi.rlca I{a l]лltсноМч гзеб-сай,Гi (Beб-cTopitltti) зазllа,tас ttlltl i:.,
вiдсr,"t Itic гi,;

9) Bi;toltocT,i прil

CK"]laJI

ctlocтepe)Kttcll pit.ilt,l, ревiзiйноI KorliciT. ttpalз.,tirtttll Tll

I(pc;1I{.гIlOl.()

кре2lи,rноi сгli.;rки (прiзвища. illeHar ,га rto батьковi i найпценуваннrI 1lоса/ц осiб);
10) вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли крелитноi спiлки, а саме про вiдlсчтнiст.ь
lзi;lокрелrлених пiдроздiлiв ;
it<эrtit,е,t,1,

1

1) irrформацiIо що/lо наявностi

tPitraHcoBoi

lIос-ц}/гI,1. а caNle. --

у

креllитноi спirIки права на IIадання вiдttовiдтtоi

BiJloMocTi про .чiцензii, виданi кредитrtiй спi,rlti (rзlrд госпо;цаrрсt,кtli

,,1iя:rьrtос,ti. IIal llр()l]алжеI]нrI якогО вида]lа;tiцеtlзilt: r,Io\tep i,l1а,гlt tlриirtt.lt,t-гlt
1эitлcltt1.1l ,,1ru,r,rд,,,,.,

-lit{еirЗii: Даl'а llОЧаlкУ Дii (за наtявItосr,i) лiцеrrзii; iнформацiя rrpo гrереофорл,IJIеIIня:riцензii (;tаrа
tlерео{lорIIJIенI{я, серiя ,га номер (за наявttостi) переофоршлrrеноТ лiцелrзii); iнфорrrаilir{ про

,ги.\,1часове

зупинення лiцензii (дата тимчасового зупинення дii лiцензii, дата поновлення дiI
-'riЦеrlЗit) (iНфОрмацiя розкрива€ться, якщо рiшення про тимчасове зупинення лiцеrrзii б.у.;rо
llрийttят,е ;до набранIlя tlинностi Законоrt Украiни "Про лiцензуваIIня Вилiв госполарськоi
.ii.rr;bttoc't'i"). С'Га'ГУС .lriЦеrrЗii (чинтlа лiцс:нзiя. анульована лiцензiя); да1а аIIуjIIованIIя _ritrelrзii):
12) рiчrl1' фirrансову звiтнiсть (розtiриваtоl,ься IIIJIIIxol,{ розп,tiщенrtя pi,ltttэi (litlatrcoBtii
зlзiтttост,i разоI,I З a\лl1,1,()i](']>Iiilr\l звi,го.rt, rlцо rti.l1,t,Bep/l)(yс il дос,говiрrriсть вiдгtовiлrrо
до t]И]llоГ
с-гагri l4 Затtсlгlу УtсраТни ,,Г{ро бухгалтr:рськийt сlблiк та фiнаtrсову звir.нiс,гь в )/Kpairri");
13) ретtипт робочого часу кредитноi спiлки, а саме
робочi,га вихiднi днi, робочi годинлt-t.а
1,9.t{ини lIepepBLI;

виlrоги ito осiб. якi наjlаю,гь до;IатItо]]i та супутнi псlслуги, rrеобхiднiсть о,грима}t1tя яl(их
пов'язаIIа з укJIаденIIяN,{ договору про споживчий кредит, та до вiдповiднlтх .l1оговорiв
yKjIa]{etIIlrl яl(их с Y\{o]]olo IIадаIIня (подшrьшсlго обслуговування) спо}киtsчgl,о Kpelll11,\/. ,t,illioil(
A
lIравила спitзllраui ltрслt,t,t,llоi ctti,-tttlt з такиNI}{ особап,ли, а са}{е:
il,r особlt. .ltKi ltадаlсl,гь ,гакi додатlсовi та супутtli пос.цуги повинtti бути зарессr,рованi r.a
здiйснtова,rи cBoIo дiяльнiсть з дотрлIмаIIням вимог законодавства Украiни, I]кjIIочаIоltи
tlаявнiсть ;liцензiй таiабо дозвоrtiв, гlередбачених для надання таких послуг,
б') логсlвори укjIадеIlIIя яких € yMoBoIO lIаданItя (подаtыпого обслуговування) спо)1(]]вч()I0
]iреi{иl ), \{ alol,b вiдlr о вiдати l]и\l ога\1 зал:оttолаl]сl,ва,
tl) кре,,{и,ггtа сttiлка llc- визIIаtIаС rleplej]iI( осiб. яiкi надаIоl.ь TaKi до,цагковi ;.а c)liy.lrti ltoc-ll t rt
.
сItо)tiиLзalч Nlac llpi.tl]O caltocTil:iHo обра,i,и особу' яка N{оже нада]]ати вiдповiдtнi
дода,lксlвi чtt
c\/Ii}"l,t]ittoc:ivгtT. нсобхjдlriс'lЬ оl'риI\IанlIr{,tKllx \loiкe бути rlов'.ltзаназ
уклаJ{енняN1 догоr]орV гIро
сtlоiкittз.tий кредит,
14)

l\I()it(e бr,,t,lt

l5) виrvrоги ло вiдпtlвiдних догlэворiв, tцо приймаIоться
кред{I41.ною спiлкоIо
у якос,l.i
забезпечення за споживчим кредитом таlабо
уппuоЪпrr" яких с уN{овою надання (подальшого
обслуговуlзанняr) спо}Itивчого креди-l.у:
- умови дlоговорiв поруки N{?I.T'LI вiдповiдати
I]иN{огам чинFIого законодавства, зокреNlа)
с,га,гтi 52з. 55з-559 IJивi;rьного l(одекс),
Украiни.
- У\'tОВИ ;1ot'otioPiB ЗаС'ГаI]И lIaIoTb ВiДПОВiДаТИ
вил.{огам LIинного закO.tодalвс,гt]ii. зокрс:rlil.
с,гатr,i 52з. 5]2-59З Щивi:rьrrоr.о ](о.цекс},
YKpaitrlr.
- t]oрvl{l{l'eJler'{ 'l'a /itбО ЗаС'lаВО/(аВЦеМ
N,Ioже бути цивi;lьно правозl{а,гнаl
i дiсздатнit особа.
i 6) механiзN{и захис,Iу прав cIIoжltBa.liB
фiнансових послуг:
а) мохtлl-rвiс,t,ь та IIорядок позасуlIового
розгляду скарг споживачiв фiнансових пос-цуг, а

са}lе:

- t,разi зl]ерне[Iня сIIоживача iз вi,l(повiдноIо
скаргою до кредитttоi спi.,tки, кредIIт.lIа crti.,lKa
х4ас ро:]г,ч,Iну,гtI l,,}Ky скаргу,га tIада,ги
спожи]]аlчевi оЬгрунrо]]аIIу BiдtroBi1,Ib Htt
tlei ttроrяt.оr,r З0
кален/{арlIих дriiв tзi;l Jl,гit iT отрипtаrrttяt вillгlовiдIIо
закоIIодавства;

до

- :згiдtrо виIIог закоIlодавства, зокрема,
оргаIIапtи, якi здiйсrrIоIоть державI{е pe.yj,lloBaIIHrI
pltHkiB фirtансових lIослуг. та ix посадовими
особами, якi здiйснюють нагляд за
додержанням
законо,цавства

IIро захI{с,1, прав сгtо>1,1ива,тiв tРiнансових послуг,
забезпечують реалiзацiю
ilePЖaBlroi llo"tiTt-lttИ ЩОiIО Захис',у rtpaB сполtивачiu
,io.uy. у межах cBoci
бiнансових
I(оN{I]е',еIIцiТ, визItаченоi законом,
у llорялку. I]становлен()му норматиI]FIо-правоI]и\'и акта}.{и
l,аких rэрt,аrтtiв, l]озl,J]я/{аlо,гь з]]ерне[IIlr' сIIо)Iiивачiв
фiгrансових IIосjiуг (), ,1,o}ly .tlrc:ti II{Olilo
tlаявностi в доl,оlJOрilх yNlol]. шо обпlеrкуIоть
пра]]а споживачiв фirlаrтсоlзих rrос:rуг;;
б) ttаявrriс,гь гараrrтiйrrих
фоriлiu u" ,,оrrr.ttсацiйtIих схем, ,,{о зас-i.осоl]уIо,IьсrI вiлttовiдttсt

* ГаРаНТiЙНi
фОНДИ Та КОNIIIеНСацiйнi схеtrIи, що застосовуIоться вiдповiдttо
;ttl
закоIIо1,Iавства. вiдсутrti.
17) вiдоrIосr,i пirсl lIор),шенtiя п]эоваll)кеIIня
у crtpaBi ttpo банкруIстt]о, засl.ос},ваtI}1я
lIроt{е/]урИ санацir' кредитtlоi спiлкИ (У
вiдомос,."" npo l]орушення
справi прсl
баtrttру,тс,1,1jо, засl,осуl]аtIня l]роцедури
',ровадження у
саtlацiТ фiнанссtвоr' устаrIови
зазl{аIlасl.Lся
ttpcl r[lltttг
поруlпеннЯ cl{ptil]t{ tlpo бан*рч'ствО tlJirlarlcoBoi
установи, вi2ltсриття процедурI{ caItaTlii
фittапссrвоi устатлови, /{ату поруIIенIIя cпpaBI.I про банкрутс'во,
вiдкрит.t,я процедури cartaцii
ti,iHaHcoBoi установИ та наймеНуваIIнЯ
сlчду, якиЙ винiС вiдповiдну yxBa-lry);
18) рiшенн,I llpo лiквiдацiю кре,цитноi спiлки
-r.,(у разi початку процедури лiквiдацii
фiнансовоi установи зазIIаI{астьсо iнdl,эрпruuiо npo
,uo рiшснняпt ),часнltttitз c}itlatlcoBoi
\ с,гаII0ви, iнrrlогО
)-tIОВНОВаХiеногО оргаiiУ фiтrаlrсовОi
усI,ановИ або сулошt прийIля.го рituсllttя ttt.-tl
ВiДКРtr'Г'Г;t
'liКВiДаrtiйrriОI ПРОl{еДУрп ,1rirruirсЪrзоi y.rurrbun, а ,гаlкож зазtiа(Iас,гьсrl ,li.,I.a ttpltйtlrit
t>l
вiдtrовiдttого piшlerlt lяr) ;
l']0,З, ГIеРеД УКJIаДе.IFIЯN,I ДОГОВОРУ l]po надання
фirlансових llослуг кредитIIа спi,цка
ttсlвiдсlп,t:rяс KrticHтy
у письмовiй або..п.птрЬrпiй формi i",Popruui. ;;о
послуl.y
(заг;i,rьну суму зборiв, платежiв
та iнпrи*^urrрur,'оii nou"re' сплатити фiнансову
клiснт,
вкjlючно з
IlодаткамI{, або яlttlltt ко}Iкретний
розrтiр na ron b бути визначеций - порялок визначення .гаlких
,],а
lзи,грат)
про ,цогоlзiр l]po надаlIItя
фiнаttсtlu"* r,о.пуr:rпОО'
- il а'{l]I{Ос'Гi }' rt-l ic'll.a П
lia
tзi.lrtttB у Bi.r . tог овсlр}, лро I{адаtlr{я
PaIJil
фittаI tсtltзltх I t()C,l\ t
- С'гроlt}/' ш]]о1,,Iгоr,I якогО клiеtlтоr,t
i,{oIie бl,L,и вифистаI{О правО на вiллtову
,I,,.Ko)It
оi.,ц riЬ.пuорr,
а
ittltti уплови ]]икоi]ис,r,анIIя права tta Bi2lп,ttlBy
вiдl логовору;
- лtiнiпла:tьнt.tй строк дii
договорУ (якцо за.rо.ооуJru.u;;
- riаявнiсть 1,клiента права
розiрвати чи припинити договiр, права дострокового виконання
договору, а також наслiдки T.aKlrx дiй;
- п()рядок внесеIiня змiн .га
доповIIень до договору;
- HeN{oжjlI.lBicrb збiльшенIIя (liKcoB,artoi ,,ро,дaп,.rui
сгztвки за доl.оВо|]оrt без tii,tcbrtrltзtlI
зго.lи cпO}liиlJa(Iil r]littaHcoBo[ пос.tl t и.
Спl)ltива,lа\{ ,гако)t(
iН(lор,плацiя IIа]зе/lена
у гItr.16) п.1.10.2 цього llo.,to;ttelltlll.
"""on,.uar'
ДО ЗаКОНОДаВСТВа

:

2,

Зa,lry,terllIlr BlteclciB (BIc.llaltiB) ч;lеlIiв lсрелиr,llоi
clri;rrcи II:l деIloзIlтrri pax,ltKrI.

2.1. З:rга.ll,tti lltt,гаrrltяl з;liliiclrсlllrrrr
;дirr;rr,ll<lcTi IItl зilJIуrIсIIIIIо BIIecцiB (вк,lltl;дitз) .t.,tcllit;
cпi;llcll IIа дсII0зIIr.lti р axyl llctr.
:2.1,1. У IIЬОМУ ilО.ilОЖеНнi r.ермiни IrIодо
заJтуLIення BHecKiB (вкладiв) чJ{eIliB кре]iиl.ноi
ctliлtttt Iiа,I{епозитнi рахунttи застосов},IоТI)с,I
I] TaKoN,Iy значенili:
]]itecoK (BK;ra,lt) на lIепозитнt,rii
* .роrЙui ItошIти, BlteceHi
рlахунок
до к]редитlтоl спiлltl.t if
I._]I.I{a;!{и tta
доi,овiрнlIх yN{oI]aX. [Ia визIIа,rеяиii строк або lta Ви\,{оl,)/
r.а Ilili llpoцelrT tlzl
)I\{oI]ax
l]I.даlчl на rIep'IIy Bt-lN,{ol,y або повсрнеItняt
:зi arrrrrruonn встаI]овленоl-о
/Iого]]()ром с.Iро](Y:
OrreParlii' lc1'le"1l,r'IloT сlti;rr<и з внеiэка\,fи (вкладаr,tи) .rлепilз
tсред1.11нот спiлки Lra дегttlзи,l-tti
pax),Iil(Ii - ottepaltii, яlti здiilснIоIо,tься
iз внесками (вк;rадами)'та'*r,u"urоrь за1),чеIlня 1.а
I]I,Iп,ца,1,)I I,ропlоI]их KotttTiB, Hapaxy]]a'BrI ,га
виIIлату процентiв за такi.N,Iи l]IIесками (вкладал,rrl).
IЦО ПiltЛЯГаt0ТЬ ОбОВ'ЯЗttОВiЙ
t]
фiКСаuii ]комплек.riti iп,lrорп,rацiйнiй системi крtэдитноt спiлки;
L',rроковий BI{ecoK (вкrrад) на лепозитний
рахунок - гроrrlоtзi tсопtти, yHeceHi до ltредитноi
cпi'rKlt jT .t:rettorl ltа ,1оl-оtзiрIlих
на
визначениti
у\lовах
c.Ipoц т.а пiд процеI{т iзl зgýgu,оaаtlн.ялt ix
lIot]ept IeI {ня зi с п; rи вом l]с.гаll()]]лено
го rlогово[rоNI строк\/.
IHtlli гltlн-ltг,г,lI"ltкi IJ)Kt{l]al(),l,bcя в I],boN,I)/ l'IоложЬпнi
щttдtо здiйсltеttняl лсп.зитних оrtерацiй
ttредt,tl,ноi' сгliлки, застосоt,уlо'ьсrl
)/ з}IaIleIIItrtx :згiдltо iз :закtltIодавство\{ Укр;аiни, пIо
рег),,jIIос
дilt:tьitiсть кредитних спiлtок.
2,1,2, }]несtси (вклади) членiв кредитноi
спiлки на депозитпi рахунки, а TaKo)It, нарахована
на TaKi внески (вклади) плата (проценти)
напежать членам кредиr.ноi спi.lтltи на правt
приватноi
lз,цасil<lст,i.
lcp с,цtt,гttоi

2,1,

j,

l3rrеСтси

(tзIс-ltалll) члеrrirЗ креj(и,гttоI спi;tкИ
на депо:зитtli рахуttки. at l.il*oIi. IIapaxoB[llIa
rra TaKi IJIIec*i' (rзк,lади) Ii,r]a,l,a (проllенти)
об;riковуIотьсrl OKpeN{o та HiLTleжaTL
до зобOв'яза'tь

кре,llи,гI]0i спi.ltltи.

2,1,4,i{oiltIrraй LIjIеIl крелитноt сtti;tки _\4ас
праi]о олерiкати належнi йому вI{ески (вк.,lали)
на
деtlози'нi рахунки, а також, HapaxoBa';r на TaKi внески (вклади)
nnury

iпЪо*.ur") в порялку l.a
с'роки. якi визнаЧенi уклiаденимИ з LIлеl{оМ кредитtrоi
спiлки оп.оuо|uй.'
2.1.5. IIерел уluадеFII{ям логовору про
за-IуLIенFIя ]]неску (вкла;lу) I]j]elta кредlr,гllоi
сгli,,lltи
tla де]lози'triиti paxyt{o* креди,.на спi.ltкtr
безоп:riтrrо у письмоl]iй (;opпri (у пагrероlзоrt\,вrlг.t-яt.ti
або У вlrt,лялi ejlct(,tpoHIlo1-o докуr,Iенl-а, с,I,]]ореIIого
згiдilо з .]]рIмогаN{и) I]LIзHaLIetilII1I1 Зailtcltttlit
Украirlи кПро елек,tроtrtli дu,,упrarrr," ,I,ii еJlе'(.-.,роttний
доtсумен-t.ообiг)), а .l.a*o)It з ypa'ylJalitr)rд,I
оссlб;tиlзостей, rtередбачених Законом 'Уrtраiни
<Про Ьлек.,ронну ltомерцiю>>) за сllецiаjIыtоIо
форrlоrо (Iнформацiя, яка нада€ться с]поживачу перед
укладенням договору про залучення
l]яескУ (вк;tад1,) члеIIа кредитноi спiлки
на депозиТний рахунок), встановленоЮ
У Додатку 2 до
Ilього lIо:iсlхtс,t.tзЯ. }lO:J?C сllожиl]ачУ irrr]loprlarlir,,
u

йоri

визItачеtIо\I\,закOно,Jавсl,в0\1

,].а

tl11\1
lIo:t.liltc,tttl,ttпl, l11ltl сlзнаtiоrl,tеrr,,r, i,
зазIiаrlсI{оIо iнфорrrацiсiо споживач зобов'.ltзаllttii
ila,ialII
ltредигtriii crti"'tЦi l1-1,]cb}lOtJe rtiл'rве]эjt>ttеtlIIrI.,Il(c
складас,Iься в ?-х ltpи_r,tiptirtttax. llo ().]ti]()\t_\
.( i,,
спожив;1ча l,а Kpe;ll],1 lttli ctti.ltKrt,

2,2, Упrtlви залучення BrrecKiB (вкла2liв)членiв
кредитноi
2.2.1. Кредlттна спiлка залуча€ наступнi

спiлки на депозитнi paxyHKll.

urд, uu..niB (вкладiв)

дiо.rтнi рахунки:
l) строковий внесок (вклад) ЧJ'Iена кре;lи,гноi
"u
спiлки на лепозитний
рахунок.
2,:|-,2, l) кредlr,tIiй сrri;rцi вс'ановJIIоIоться
наступнi особливос.гi здitiсltетIня лепозLI'.III.1-\
операцiii. ]]K_r] Io tlitк) l1l{
2'2"2,1 , щoittl rtittirta,'tыtoГ0 Та }{al(cI,IMa-rIL11o1,o
c,r,polciB лii дg.araрirз за окре\,1и.\Iи
I]I1ла_\li]
tlttccttitJ ilJlijIaJiB) ]I{t.деllозII1,1li
lttci
с .,ро,,оо"пIи. Hi.r сl.рок:
рахуttt<и.
1) вiд 1 ло З пriсяцiв (включгю);
2) вiл З до 12 мiсяцiв (вклrочно);
З) вiд 12 до 18 мiсяrtiв (вклrочно).
:

2.2.2..2, lIIo;]{() Millirtir;tbHoj-o та N{а]ксиN{ального
Brlесttiв (вrtладiв) IIat деl1озrll.1rиi1 paxyttoK:

розмiру

tзк.падеrIь

зit окреми\{и

R}];IIаIJl{

10 робсlчrrх днiв з I,IoMe}I,I,y о/]ер)кання вiдповiднtlI.о
JIис-га, Зазначегli змiни
liабиратоть чинностi з моменту пiдписанrr"
,ur.o.o додаткового договору. Якщо член
Iсре2lитноi спi:Ilси, з яким
укладено д,огс,вiр llpo заJIучення строкового BHecIcy (вклrаду)
члена
КРеДИТНОi Сtri-rtКИ На ДеlIОЗИТНИй
Ра;<унок протягопt 10 рсlбочих днiв з N,I9Iи.}IT)/ олержаI{II'I
jIисl]а не lri/:(пис€Liз tзizitrовillний
додаr,ковий,tlоговiр, прсlпозиIiirl ]]ва)кас,гLся IIе ripltiill"яt.tlttr.
l}
'Ia*clt,{_\' IjI,{iIa]{tiу
t{a 11 робочий д(энЬ ttiсл.lt оll{ержанIIя LIjIeHoj\{ t<ре;lи,гlttli
cпi,tttIt
l]ипiезазначеноt,о Jtllc] il догtltзilэ llpo заl.]IучеIiflr{
строк()]]ого l]IIecKy (rзкладу) .i,TeHa крелиtноi
clti,ikll IIа лепози"l,ний paxytIok
розрива€тьсrt i члену креди,гноi спiлttи llовертаеться влtесений
Ilим внесок (вклад) на депозитlrий pax,g'o* та
aппu"у,o.uся наJIежнi процrэнти, tsиходячи
з
проllентноi ставки, вказаноI I] TaKoMJ/
дсlговорi за факr,ичний строк користування строковим
внеском (вкладопr) IIа депозитний pa.Kytlott.
IIро,гяr,оN{

КРе'ЦИ'Гtiа ctti,tKa СаПtОС't'iЙtlО визIIача(]
рtlзлriр пpclrlettTill (пла,rи). якi tttipaxc)i]\,l()l.Lcrt iia
BHecKI] (вюlа,ltи ) Ila деtlозиr,lti paxyIIKlI. l]изlrачснttя
розпriру процеIIтItоt c,t.aBtttt, ,tlia
ltарilх()]]vеl,ься дJlя oкpellllx BlTl{iB BHecKiB
(вк:rадiв) IIа деtlозитui po*1r,rn, зalзlltа.tелti в
п.2.2.1.
LtьогО l]oJtorKettHяr, вiдбувастьсrl з
урахуванняпt особливостей, встаI]овjIеIIих в ll. 2.2.2,
цього
lIo,;rorKeHH,I, та за_наступними критерiями
-- строку Дii договору, способу виIIлати процетtтiв,
]]иходя,]и з потреб членства,
ринкових теllденцiй та попередпього Лосвiду залучення BHeckiB
(вкладiв) членiв rtредитtrоi слi;tttи на
д(еI]:оз'.I-I,tti рахунки зil yMOBtI, що обсягrr процеrIтI{}lх
ви,'ра1
залI,IU]аll]иI1)/тьсrI lTa piBHi- який забезпеLIу€
беззбl.тковУ дtiяльнiстi np.our:uni сrti.rкlt,
Розlriр IIJIа,ги (проrцен,гiв), яка на]DаховчСl,ься на
с,гроковi вI]есliи (вклrадlи)rlа .:{ctttlзt.t.t.tti
PaxYI]ltII ЗаТВеРДЖУ€ТЬСrI РitПеtttlЯr,t СПОс:гср{э)iitlоi
tсредитноi
спiлlси.
раци

2,3,1|оговiрIrе регулIоваIIIIrI операцir:i кредитlлоi
спiлlси з вIIесками (вк:ладапrи) члеlliв
спiлкrr lla депозIlтlli рахуtr:ки, ПЬрllдок залучеI'IIя
та повернеIIня креди.гIIоIо
clliЛlctllo BltecKiB (ВК,rrа;ДiВ) члеiliв K:pe2lltTlttli
спiлкrr
lra
депозrrтrli рахунки, пoprIlIoI(
IlitpaxylrflIltlя ,[а cII"rIaTII пporletlTiB за
lloгo|]OРaNrll IIро :}алучеIIIIя BtlecKill (вк"ча,liв) .I.цelIill
крелII,I,1l0i clti;lttll lla леtIозIlтlti paxyllKll.
2.З.1. /Jого]Jt]] llp() З;-Чt1',;g1,,rя l].ttсску (вrс,rаду)
чJlеIiа креди.гtlоi сtti:tки на ;1еttilзи.t.ttлtй
рах\,IIок )}(jIада(]l Lcrt I{a у\{овах lIо]]_ерlIеfIIlя внеску (вк.;rаду)
зi сIlJlивом Bcl,alItil],ieHOt.o
договороN{ с.року (сr,роковий внесок. (*клад)) ,
урu"уuurrням лiцензiйних умов провадження
господарськоi дiя:tьностi З надання
фiнансови* йпу. (kpiM професiйноi'дiяльностi на
ринку
цil,tних rrагrерiв).
кре;дlr,гtIоi

2,З,2, Щоговiр на заlлvченн,I внескУ (вкlrалу)
члена креди,гноТ citi;tKtt на депозLI",-1tий ptl.xvlitltt
укладасться i] lILIcb\{oBiii форr.ri.
У;tоговорi ttp.i зl,t,ltv,lеttн,I B}IecKv (tзкла,ц1,) LIj]eIIa
кредlи,гноi

сitiлкlt IIа депозитнлtйt paxvrToK
tltllзtttttli мiсl,иllисl, IIрава та зобов'яза}IIiя ilj,ropiH
l{оговоl]у вiдповiдltо l{O ви11,4ог _[{иtli",ll,tIого
KO/]e]tCy Украiни, cTaTTi б Закону
Украiни "l1po фiнап.о"i послуги та дер}кавI{е
регуjIюI]ання
рltrrl<ilз с}liнансових IIосJI,'г". п. 1.5. ц"Ь.о IIс,лйенн".
До;"i;;;.;у;;;jдписаний
сторолIаIlи
j.tОГОВOр\' абсl уttt_lвtttlj]аженими
ними осоt5аr,lи.
rrpo залучеIIня BIlec*y (вк.irад.у') члена кредитноТ
спiлttи IIа депо:tитtirtй paxyltol<
.-,-л, {u,oBip
o*piNl
виNl()l,, i]изн,tI]еI{их tr, 1,5,
цього IIолоiкентrо noornan мiстити порrlдок Hapaxyl]alIHrl ,l.a
випJIа,tИ процен,tilЗ (1,1ст,одli lIарахуваIIIIя
проIIеНr.iв, перiоДи.Irtiсть ornnu' ltрогlентiв .га
форпiу
]]озрахуIIКу тоrцо). у топ{У .tислi при дост]эокоl]оI{у
розфванrтi договору.
Cy1,1a BI]ecKy (вкладу) на
депозитtти:й рlахуцЬп, .rpon" дii дого;;ру про
за]учення внеску
(вrсrаду) ч-тIена кредитноi спiлttи
на депоз]атний paxyHon, yn ou, залучення
та поверненнrI внеску
(вкладу) }ra депозиТний
рахунок, а 1,ако),к llapaxoBaHi на ,r,aKi внески (вклади) на
депозлt.t.ниti
рах\/IIок процеIlти (плата) ]]I]значаIо,Гься пliTc кредитIrою
спiлкоIо ,u
кредитноi
спi.лкlr ita
. tot uвiрttих \,.\loI]il\.
"r,arrо'
11римiрrri лоI Ol]opl1 U{одо Зац)/ченIIя rзttесltitз
(вкладiв) членiв кредитttоI спiл*и rta
депозитlli
paxVIlKIj за,гl]ерд}I(у€,t,ьсrr
рiшенням спостсlреlкноi ради кредитноi cпi;tKl.t.
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2.З.З. Крелитна спiлка забезпеч,ус приliом BHecKiB (вкладiв)на депсlзитнi рахунки,
IIроRедеIIня з цього приводу розрахункiв, консультацiйr та надання необхi,цноi iнформацii
tтротягоN,I l{acy. визIlаченого BrryTpimHiп,l розittорядк()м.

членiв ttредитноi спiлlt,и на депозлt,гlti
в
IIиcbN,IoBiii
ttервинtli
уttладенi
бухга-lrтерськi дсlкуr,t,эtt,гlt. оформ",tсIri
догоl]ори.
рахунки
формi
,1,,i1
згiдно l]иN,lог заl(оIIолаI]с,гI]а УIсраittи,
IIаjrе)кI]им чI4tIоl{ зафiксована в копttt;tексltiй
iнфорrrаrдililtiй cllcтeMi tсредитlлоi сlli:tкиL irr:РоршrацirI llpo оrrерацii кредцитноi спiлки з BtIecкilNti.{
(вклалаlrли) членiв кредитноi сгtiлки на депозитних рахунках.
11ерший ttримiрник дого]]ору про зfu,IуLIенIIя внеску (вкладу) IIлена кредитноi сгtiлки на
jIепозитrIlIй рахунок зберiгасться в кредLIтпiй спiлцi. /{ругий примiрниtс логоворlу про заJ,Iучення
l]Hecк\i (Bitira;ty) чJIена кредитноi спiлкlл FIi1 депозIiтний рахунок кредитна спiлка зобов'язана
IIalltiTI.I 11лснч кредlt,гttоi спiлttи (або уtrовrrовалсенiй lrим особi), який його rtiдttиtсаlз,
2.-i.4. Itрс"li.tгttаl cгti.,ttta Be/le облriк BHe,cttiB (вклlалiв) на депозитtri paxyHKll з ypax)/Bilнlirlм
сiрсltlilз. вl.ItIлtl,гIl ttllоцеll,гiв, визнаLIеIIих у i(оговорах про зiulучення BtlecKiB (BKrIa;tiB) ч;tенiв
itре;lи,гноi спi.,tки на депозитнi paxyHKll, за такими видами логоворiв про заJ]уtIенItя BtIecK!,
(вкла.цу) ч.llена кllедиr,rIоI спiлки I{a депозитний рахунок:
1) ,логовiр IIро заJIуче}IнrI строк()вого I]}lecкy (вкладу) члена кредитноТ спi_цк,lr на деttозlt,t,tlиtl
lli,цтверлхrеItlIrIN{ залучеЕtIIя BHcctliB (вкладiв)
с:

l)ax\'},lOlii]

2.:i,5. У разi нl,tявностi BBectcy (вклал,у) на депозитний рахуIIttк lтри о,цlиrtатtнi кl)с.lll,г.y
liредLIтItа ctri.rKa _\Io)Ite прitйltяr,и r,акий вIIесок (вклад) д:rя забезt,IеLiеtl}irI виItоIIitнIIrI зобоlз'язаlль
:]а креj{II,гнlIм договоро}1 та не пOвертi}ти I"Iого в cyMi невиконalних зобов'ttзаIlь LI.IIeIIo]\l t<рели,t,tlоi
ctti.;uilT. ,Iкщо rle передбачено кредитни}д договором або договороIч{ залучеIIня внеску (вкладу)
члеtIа кредитноi спiлки }Ia депозитний рахунок та договором застави майнових прав, який
чкJlадас,l,ься MilK креди1,1]оIо сгti:rкоtо та LIлено\,I ttредитноТ спiлки - власником BIjecKy (вкrrаду)
}1а деIIозитtIий paxyHolt.
2,-\.6. НарахуваtrI{я IIpoL(eHTiB ви:зtlа.Iасться умоваI\,{и договорy про заtлчl{еliIirl ]]lIecliV
(вклалу) ILleHi1 кре,lитноi спiлttlr на лепозитlIий рахунок. Itредитна спiлrса здiйсtItое IrapaxyBalIltrl
1i,IIаl,и (IrpoueltтiB) tla внссttи (вк:rади) члеt-titз ttредитноi спiлки IIа .г{еllозитнi рахунitи на пiдставi
tзi.llпоlзiilttих договорiв з дотриNIаIIням ви.N,Iо_г Мiтtнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (лалi
-- МСФlЗ) в осr,аннiй день кох(ного мiсяllя та в день, визначений умовами укладеного з члено\{
крели,гноi спiлttи договору. Нарахування пflоцg1l1iв за договором про залучення внеску (вкладу)
на леIIозиl,ttий рахунок вiдбувасl,ься вiдlrtовiдно до llорrtдку, встаI]овJIеного догоl]оро_\I. а ca\lc:
за tl-lак,л,lt,rltч tci:lbitic,гt, дrtiв корисI)lв?нI{j{ кредитtIою спi;tttоtо су\Iою внескy (вк;rадr,) lj;l
деIlози1,1tиЙ paxvHott i trочиtIас,t,},сrl з наступ|IIого дIlя пiс:tя оl,ри\lаIiня кредIlтI{с|tо ctti.ltttottl cl_rtll
]]IIсс1(\/ t'вклалу) на депозl.I,гtlrtй paxyIoIt, El lil]i.tlIиItr{сться l] денL, ]]изIIаLIеFIий умо;вашли уlс]-IадеIIоI,о
з llJlel{o\l ttредитtlоi спiлки д(оговору. Д.гrя цiлей розрахуrIку процеrlтiв за внесками (вкладаплtл)
ila депозитнi рахунки використовуеться каJIендарний piK.
Z.'.\.7. Вiдповiдно ло п. 1. Розлiлу III IIравил здiйснення депозитних операцiй для
кредиl,iiих спi;lок, затверджетrt,rх Розпt)ря,цженпям Щерrrtавноi KoMicii з регулIоваII}Iя pttHttiB
tbiHatrcoBlrx посJIуг Украiни ЛЪ821 вiд 30.12,2011 porty (зi змilrаrrt{,Itl доIlоlзttсttttяrttt) (.{a.ri
I Iрави:rа з,l{i t:ic tet tня деllозl{тнI,1х операцlй)
l) кредитна cttirtKtt tio]]cpTtlc вIIески (вrс';rали) на депозитtli рахунttи та спJIачуе ttapaxoBatli
llрtt]lенгlt у с,гроки, що l]изначенi умоваNIи договору про залученI{rI внеску (вклrаду) чJIена
ttредлt,гtlоi спiлки на депозитнi рахунки Iиiж:вкладником i кредитноIо спiлкою;
2') за ;]оговором про заJIучення стро,кового внеску (вкладу) члена кредцитноi спiлки на
,'lеIIОзlll]lil{Й paxl'iTott кре/цитIIа спiлка зо(5ов'.ltзitltа вIlдати вIIесок (вклал) та IIapaxoBaHi проtlеtt,ги
за LI1,I\,I 1]ilect(oM (вкладо;rt) iз cltlllltзoM строку. t]изначеItого ),доl,оворi rrpo зlijIyчеIIIlrI с,гроl(оlj()t()
l]Hecl(\, (Btt.ta;lr,) (ljtclla кре,lttгтlоТ сltiлttи Hal .l{еltозll,гltlлri paxl,Hott;
3 j поверIiеllня l]i(. tli.,{ttиttotзi c,l,poKo]]ol"o Bllecкy (вкладу) I{Jet{a кредltlтноi ctli,,lttlt IIа
JеiI()зlI'гlll,lli paxyrlort та Itарахо]]аних IIроцеI;L,t,iв зtt цI{м B}Iccкobt (вюtадоп,t) члена кредlt,гноi сrri,rки
ria деIIсIзи,IниЙ рахунок до закiнчення стрс|ку Його дii можливе виключно у вlrпадках, коJIи це
гlередба.rеtiо умовами договору про залуI{ення строкового внеску (вкладу) члена кредLtтноi
t

:
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ciliJIIti,I Ila ;1{епозI,1тlIирi рахунок, за рiшенttяr,t

C}.z:I)/,

а також у разi реорганiзацii або rriквiдаtIii

ltредиr,tlоi спiлки.
]. j.t{. У рlr,зi огрltrruннrl крели,гI{()lо ctli.tl<oto tlисьмовоi вимоги tIJleI{al
ttpe;1l,rтHoi сгli.пки tllэсl
IIoBepHeltHrI Bllecкy (вкладу) на деп()зи,гпtлй paxyttoK або його частиIIи
кредитrIа спi;tка
зобов'rlзана:

1) прийrrятI,1 lIисьNlоВу вимогУ [tлrl)(ом lrростаI]леннrl на нiй: дати отриN.{аннrI,
пiдпису
упо]]нс)важеноi особи, прiзвиша, iMeHi та -гtо батьковi уповновая(еноi особи i вiдбитка печатки
ltредлtr ноi спiлtси (за наявностi);
2 ) зареес,грува,[и Ilись\,{ову виN,IоI,у ч-rIена кредитttоi ctli:rKrt
з дотримilнIlям ti.tcT.YIr1{lIX

,t]иN,lог:

-

всiдоrt},l{ен,г1,1. rцо надхоllять до спi:lки ttриiiплаlоться
до обробклr централiзоваtlо особtlttl,
вiлtlовiдаЛьноIО за ведсIirIя дiловоДства. IIерВиrtна обрОбка
доrсуМентiв вклlочас леревiрrсу
ilраlRильilОстi доставКи, адресуВаннrI, ос!ормленНя i цiлiснОстi
упаковtси, ii розlсриття, перевiрк1,
lIаявностi ]]кладенЬ та ix вiдповiдгriсть ()пису;
- неllравильно оформлеtti (не пi;lписанi. незасвiдченi), пошIкодженi аб,э надiслаlti не за
|u{}]ecoIo.1loi(Y,IvIeH1'1.1 ПОВертаIоt,ься вiдпlrав]IиItу або пересиJIаIоться
адреса,говi;
- vci tlроrtОзиlIiТ, заявИ i скарги l,рtllv{аляII (ч:rенiв tсредитноi сrriлrки). It(o rtалiйlплtt, ttollиtitti
приймtt,l,ис.lt цснт,lэа:tiзовано особоtо, вiдгtовi]lа,;tьIлоIо за l]еденllrl
21iловолс.гt]а. 1.i] pe.c-l.pyBai,Irlcr{ в
.,1eHL ix надхо/{жеrIFIя l] ){tурIlit.цi вхiдttоi коресltоttдеrrцii. KorrBepTTl (вирiзrси
з нrх) зберi.аrо,r.l,ся
pt],]o\I ::i l1РОIIОЗИt\iсtо, заявоIо, скаргоIо;

- Bci

докумеIIти, що надiйшли ,цо кре,цитноi спiлки, пiдлягають обов'язковому
поlIередньому розглялу. Поrrереднiй розгляд документiв здiйснюсться особою,
вiдповiдальноIо
за ведеtIня дi;lоводс,гва;
- peСcl,palli't ]tокуltеtl,гiв ttроtзодиться з метоIо забезпе.lеrIлIя iхttього облiкч" KoIIl.pojIIO
за
l]иKoHaнjtrllt i оttеративFIи[.{ l]икорI{станIIIIN,I Ilаяl]itоi в докумеIIтах iнфорr,rаuii;
- реестрацii ttiд;tягаtоl,ь JtoI(),fiIеII,Iи. illo rtо,гребуt<rть об.ltiку,,,оrпurrurruо _i
викорлiс.l.аItI{rl з
j{oBiiltcoBoto MeToIo (розtrоряд,ti, плановi, звiтtti,
облiково-статистичнi, бухга_ltтэрськi, фiнансовi
ТОЩО), ЯК Ti, ЩО СТВОРIОЮТЬСЯ i ВИКорltстовуються в спiлцi,
так i Ti, *о ,uоr,ооять вiд iнших
vcl,aнo]] i громадян;
- осrIовниМ приI{ципо\,I
ресстрацiТ,цо*ументil] с одIIокра.гпiсть;
- рессl,рацiя ;1окупtеrtта здiйснrосться шляхом присво€н}Iя лiопtу сдиiлOго
ресстраlliйtтоr.о
ItoN,Iepit (ttоря/{ttоtlого tIONIepil нtlлходжеtlllr] проl,ягом
каце}IдарIIого року) l,it l]IteOeItIIrI заl111с,\ l]
)it)/Pltaj] вхiднсli iiOPccrIo1Iilcrrцii.
/lодаrrси j(() ;]toIý\IcttTiB oKpelto не ре€струIоться.
З) BlrKottaTи ]]иN{огу вiдповiлно ДО Yl'{O1] дого]зору llpo залученIIя BIIecк;g (вкла:11,)
ч.IIеII.1
крелитноi спiлки на депозитнлtй рахунок.
У разi немо)IgIивостi виконанI{я кредитIIоIо спiлкоtо вимоги члена кредl.tтноi спirrки
про
llовернеrrня внеску (вклrаду) на депо:]ит_ний
рахунок або його частини, кредитIIа спiлка
зобов'ri,заltа ]]идатLI вкладrtиковi письNlоi]е rrовiдомлення
про I{евиконаI]ня (неttа,,rежне
l]иl(0на}{Itя) цiсi вI,II\,{оГи iз зазI{ачеIt]lяNt: tтриLIини.
даl,и вида.li пolзi,:1o-rt:tettlI.1l. lti;lttttc.,
упоI]Flо_важеноi сlсоби, tipiзBlrttlat, iпlelti ],а I]:O баr,ьковi ylIOBIioIJaжettoI особи i rliдбrr.lrtа
гIсLIа,г.кl]
t.lЭе.'ltЛ'Гtttli сгtiлки (за наявrlостi).
2"з,(), ltРеДИТrrа СltiЛКа ВиПЛачус вкладниковi гtроценти на
суп,Iу внеску (вrс.ltаду) на
деllозиl]Iий paxyHor< в розмiрi, який встанс}влIо€ться в договорi npo ,-уч.ння
внеску (вкладу)
ч,IеlIа кредt,tтгtоi спiлки на депозитний
рахугrок. Проценти на вIIесок (вклад) на депозиr.tIий
llaxyнol( виIIJIачуIо,гьс,I tIJIeHy кредитнсli спi:тки вiдповiдно до Yмов договор]/ про зaLiIучеIIIIrI
BItecKy 1втс_тал1') LiJcIIa креди,гrIоТ спiлtси IIа,цепозитний
рахунок
],-] ,itl, liPc,tlrltllt clIi:tlca ()llPt'-lIoдI]Io(
у\tоIjи уI(Jtаленltя логоtlорiв про,}аjl)rlсlttrя Blteclcitl
(вt<,rа,liilз) ,utettilз кредиr,ноi спi.llк1.1 IIа
_ДlЗIIозIl.гrri рliхунки пIляхом розмirr|еrrrrя по,то)I1еIIня llpo
фiнаilсс,ве ушравriiння та про фiнансовi посJlуги ,.u до.оuорiв про залучення BHecKiB (вкладiв)
на
депозиr,нi рахунки у мiсцi I{аj{ання послуг членах,I кредитноi спiлки таlабо
на власно]\,{ч вебсаи

1,1-
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3. IIадання lсредItтitJ IIJIеIIапl креди,гrtоi clIi;rKrr.
3.1. Зага;lьtli пrITallrIrl здiI"лсltеtttlя /цiя;lьIlос,гi з tIа.,1аIIIIя ltреlцlrтiв .IJIeIIil}I tcpe;lltltltli
спiлrсrr"
Крели'гопt надаIIиNI lljlell)/ ttрели,l,ttоi lэгti.;tки с грошtсlвi коtLIти, Ilадаtti креди,гноIо crti;1Kottl
,rа на
LIJIеIIy t,lре2цитноi сltiлtси - позичаJIьлtиковi tliд процент,
у розмiрi
у\.{овах, встановJтених
кl]еди,гI{им договором, з дотримаI{няN{ в,имоги IIовернення коштiв та сплtlти процецliз 1,
визtlаченi кредитниN,l договором строки.
С'.гtоlкивчий tсредит * грошовi коlIIти, що надаIоться члену ttредитItоТ сгti_[ки - сllоживаIrу
(tlози.tа'пыrиrtовi) на придбаtrня ToBapiB (робir,, послуг) для :]а/]оволення по,греб. не пов'яtзанllх з
гtiДtlpI,rcrttt}lLIьKOlo. IIезаJIежноrо lrрофесiйнtllо дi.llзtл,нiстто або викоrtаtlttям обов'ltзкiti ltaiilttttIot tl
ttрацilзrIикtt

3.2. YMoBtt (llaяBIti 'I'a Nlo)tiлlrBi cxemrrr крели,гуl]аllltrl) tIадаIIIIя крелlIтiв .lлеll:tпI
крслrlтrlоi спiлки.
З.2.1 .Крели,r,на

спiлка надае членам к,редитноi спiлки наступнi види кредlатiв

:

3.2.1.1. За строком:

l)
'2)

.])

кредити зi с,гроltоп.t до 3 п,tiсяцiв вtслlочlIо;
креiцLI,t,и зi cTpottol.,t вiд 3 до [2 лriсrrцiв ]]кjIIочно;
кред(ити зi с,гроttопt гrонад 12.

З,2.1.2. За цiльови]\,I призначенням вiдповiдно до Розпорядження f{ержавноi коплiсii з
реГУJIIОВагIня риtrкiв фiнаrrсових llослуг Украirrи вiд 25 грудIrя 2003 року Jt{b i77 ,,I1po
зil,l,верд.жеItrrя ГIорядку скJIадаIFIня та I]одан}Iя звiт,ностi кредитrIими спi.пкапtи та об'сднани\{и
кре/.lигlrимrt сlti.itкаrlи lto l-1аriiоныIыlоТ ttc,Micii, шIо здiйснюе дер}кавIIе регуJIIоIJаllня у cdlel;i
ринкiв фiнансовrrх Iloc_[),p!) (iз злriItал,tи iдогtовttсltrtяr,tlr), заресстроваlI{ого в N4iнiстерсгвi tосr,rlцii
Уt<раirlи i9 ci.tHlt 2004 р. за N 69/8668:
1 ) rtoMepuililti
tсредити ;
2) кредити, наданi на ведення ферп,rс:рських господарств;
.i) кре;lити, trадаlti на всдення особистих сеJIянських господарств;
,1) кре;lитi,r, наданi на придбання. будiвIIицтво,
ремонт та реконструкцiю HepyXo\{gIO
rlaйtta;

5) cпolttttB,li ttредtr,гrt, _y ,1,ому чис:ti:
- tlридбалttIя автотраIIспорту;
- irридбання аудiо-, вiдео-, побутовоТ технiки та комп'tотерiв;
- iHrшi потреби.
Нада-цi l] llbo\,ly llолсlлtеннi, якttlо IIе зазначено iнше, термiни:
..кtlrtерцiйttий кре,,,lит - кредитуванIlrr на поIIовнення обiгових
,r,oBapiB (робiт,.

коштiв або прилбаtItтlt
пос:rуг) tlоlз'яза}lих з пiдttр,исплницькоIо, незалея(ното гrрофесiйrIото дiя:rьttiс,t,ttl
tUIeIIa креди,гноi cTti_tKtt
- llозичlulьника, крелитчвання привагних гtiдпрИСr\{СТl}, яtti зtIэхо;1я,l,ься
), l]_,lacrtocl,i члегtiв tсре,l1и,гноi сltiлки. кредитуrrаIIFIя у межах вiдповiдного зобов'язаIIня члена
ltрелигtlоi сtti.ltttи - позичаJIьнIIка з реалiзацii ToBapiB, виконання робiт або надання послуг ":
,,{lсобисте селянське господарство" вживасться у значеннi, наведеному в Законi УкраТни
"l1po особисте селянське господарство", а саме: ,,особисте селянське господарство
1,осподilрсЬка дiяльгtiс,гь. яка lIроводtIться без с,г]]ореннrl Iоридич}lоi особи
фiзичноrо особоtо
il-tiЦllBijtYa.:tbtto абО особами. яtкi перебl/ваIоть у сiпrейtrих LIи
lзi.,Itt()сI1IIatх
i cLti:tt,tttl
родиIIнtrх
lIpOжI{!iaIoTL, з \1e1,oIo задово,IIеl1lIя ocoeiIrcTиx потреб пrляхом виробttицтва, пе1-1ерсlбк1.1 i
c1Io)ItиBatlIt-tt сiльськогосllоларсьttоi про;{укtlii,
реалiзацii i1 надлиtllкiв та IIаданIIrI пос.I}iг з
вI{корис,tаttня;t,t пlаilllа особистого селяIIсьliого господарства,
у ToN,{y числi й у сферi сirtьсьttого
зе.jIеноI,о,гуризл,tу"

;

..сРермерське госпо/lарство" вживасться

(lерlrерське госполарство",

а

у значеItнi, наведеному в Законi УкраТни "Про

саме: ,.феlrплерське господарство

-

форпла пiдtrрисшtrIицькоi

;цi-ltлыlсlсr,i гро\,Izl-lяti, якi виявиЛи бажаIlгI-1t виробrtятИ товарIIУ ci;tbcbltclt,oc1I0,1apc1,1(\
1а

1J

llI)O;t\tttLiitl.

з,цiйсllrоватIr iJ переробку ,га реаlriзацiю з N,Iетою отримання rrрибутку на зеN]tельних
дiлянках.
I{адаItrlх Trt 1, tз:tаснiсть l,а/або користуваtlнrl, У тому числi в оренду,
ведеIttlя
дJIrI
ферллерсьl(оl.о

0,()c1loilapcl,Ba. т OI]a1]Ilo],O сi:rьсьttогоспоJ{.ц)ського виробництва. особисr.ого сеjIя}lсLкоl.о
госпо,]{арства, вiдtповiдI{о ilо закоItу.";
..доГовiр llpo спожив,tийt кредит", ,,загальна BapTicTb кредиту дJIrI сшоживача", ..заl.zulыlий

розмiР споживчоГо кредиту", ,,загальнi витрати за споживчиN{ Itредит,эм", ,,кредитний
I{осереjII{ик", ,,реальна рiчна процентна ставка", ,,споживче кредитування",
"rп""iюr"a" у
зllачеtltti. IIаведе}IоN{у в l3artoHi УrсраIни "Jlpo сполtивче кредитування''.
I lРИ ЦЬО1,IУ, ВiЛНОСИНИ, .liKi ВИНикаIоть шtiж кре2lи,гIIоlо сttiлtltот<l,
,lK: кредI.],годоl]Ilс\,1,
крели,гItими Itоссре.цIIиI(аNlи (за IIаявнсlс:,ri) r,a членаN,Iи кре2lи,гноТ спi;tltи
- спо)ItиваIlаtrltt

пiд чitс наltit}Il{я t<pe/ltl,tiB IlLl ]JеденнrI особистих сеJIrIнськи]к господарс,гв, IIа
ltридбiiнгtя. булiвtllrrt,Iво, ремонт та рекоЕ:с,грукцitо нерухомого майна та споживчих кредитiв
РеГу,l11111оrося Законом Украiни,.I1ро сгtохtивче кредитування''.
l]акон Украiни .,I1po споrкивче кредитування" не trоширIосться на комерцiйнi крелити та
I(реди,I,и tra,цaHi на ]]еден}Iя (lермерських госпо/{арстI].
3.2. 1 .3. За ttорltдксlл,t вIlдачi (тигrошt кlэе2lи.гу):
1) кре.|tи,1, ви.цас,гься однiею c}N,IoIc:
2) кредитна лiIriя.
З.2. 1 .4, За r,ltttoпl llроцентноi ставки:
(ttозtrча,uьIIlтками)

1)

фiксоваIла;

з,2.1.5. За рех<ип,tаNIи спJrа'и гtроцентiв i octtoBHoi суми кредиту:
1) кредит з rrерiодичIlоlо спJrатою процентiв i спла,гоlо ocHoBHoi cyMLI крелlлту lз кiнцi
строку ;rii tсредитrlого договор)/:
2) rсре;lи,r зi сгl.1tаl,оtо прrэцен.гiв i осliоtзllоi суми крели,l.у в кirrцi c.r.porty
дii ltpe/(},l,.tIIO1,o
,itоговору,
з) кредит з перiодичI{оIо сплатоIо llроцентiв i перiодичноIо сплаtою рiвtlих часток
основноТ суми кредиту, якi розраховуIотьOя шляхом дiлення загальноТ суми наданого
креди1у
на Ki-ltbKicTb перiолiв користуваI{нrI кредитом. Гiри цьому, нарахуваrIня i сплата процентiв
rlроl]оди,гься на зL]]LIlltок заборгованостi за крелитоN.{;
4) кредlrrт з tiерiоltи't]lою спJ]аТоIо процентiв i основноi cyllrt кредитУ "рiвними
д(o.:lr{ltIl".
за якиN,I передба,lас гься ttезьtiнна (олнакова) су\,1а платежV l]ротrIгоN,I lзсього строкУ
дii .lоr овсlр),.
'1'аrtий
п.;laTi;it вк.]1IочаС tз ссбе,1к процсIt'rtl, ilapi-rxoBarli за користування креди.IоNI,
TalK i час.iиtiу
itрсдиr\,. I1ри шьоrrУ. пи,гома вага процен:гiв, якi нараховуIОться на залиll]оК ocHoBttoT
CYIVIPI, З
кож}Iим наступним платежем зменшуеться, а питома вага суми кредиту зростztс.
з.2.1 .6. За видами забезгtечення виконання зобов'язань за кредитними
договорамII:
i)
2)
3)

зас,Iа]]а;
tIop)/Ka;

irIшi вl.ди забезгlечення не забороtlеtтi закоIIодавствоN,I.
Уlttlви догсlвtlрiв ll()])\,t(и .\laloTb вiдrrовiilа,гtl l]имогilI,I 1Iинного законодавства, зокрс.\lа.

с,гirттi 52з, 553-559 IJивirrыrого кодеi(су УкраiItи.
Умови договорiв застаI]LI MaIoTb вiдпlэвiдати вимогам чинного законолавства, зокрема,

с,гаг,тi

52з. 572-593 ldивiльного кодексу Украiни.
Пору,lитс-'IеN{ ,i,a lабо зас,гаводавItе\.I N,Iоже бути цивiлыlо правоЗдатна i
дiездатна особа.
]itl;Itell iз tlztзваних видiв забезпе,lеtl}]rI може використовуватисЬ як окрех,{о. так
i JleKirbtta

Oi,lHOL_iacI{O.

З,r|..1,7 .

)
2)
1

cпi:tKlr

За сtrособс)\{ tlа,,lаIIItя кI)ели,tу:
гоt,iвксltltlл,I l]IJiяхо\{;
безготiвковиý{ шляхоj\(.

Вl,tходq,lц iз зазначеtlих вI{ще критеlliiв, кредитна спiлка надае кредити членаN{
кредитttоТ
:]al видаN{и' встановлеI{лtN.{II окреМил,т
Спостерех<ноi
рirrlенням
ради.
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За рiшеitняlt Спостереittгtсli рали i(Jlrl llеl]ниХ вид{iв кlэедиr,iв обов'-:tзtttlвоIо yN{ol]oIO пlо,.l()
буги гtередбачена гtаявнiсr.ь у LIлена кредцитItоТ спiлки --- позIIча--IыI1.1Iiil
BcTa[IOвлeIroi сумИ внесttitз 1]изI{tlLIених lзиl1itз.
З-2.2, РiшенIIIIпI clIocTeperlttroi ради з дотриманням обмеlrtень визFIачени1 законодавотI]ом
\,lo)ItyTL I]становлIоватися максимальна/мiнiма-llьна можлива сума кредитiв,
що надаються
чjlе[IаN,l кредитноi спiлки.
3,2.З. Визначенtlя 1эозмiру проt{ентноi c,laBKI{, яка вста}IовJIIосться
ллj[ окремих видtiв
riредll,гiiз. l]изначенИх п.п. 3.2.1. цьогО llо,толtеtтIrя, вiдбувасться за IIаступнLI]\,Iи критерi,яlл,tll
виходr{Lltt з rtогрсб (t.rlcilcTBa. ринкоlJих r.ендеtttliй, кредитI{ого
ризиt(у (рiвrrя ]Dизиliу lipe]{L],l),),
t{it,IIаНОГО ЗztбеЗttеЧеltIlrl. lIОllи'г_t' i пропозrlцiй, яtсi склаллIся на кредиl.rrомi/
риллку, c,l.poliy
KOPUCT'Y]]a}IIIrI КРе/(It'ГО\{. РОЗN{iРУ ОбЛiКОВОi с'гавкll НБУ та попередrIього
цосвiлу ,rодirru"
ttредитlв членам кредитноi спiлки за умоtJи збере>ttення доходно.ri
piBHi, який забезпечус
"u
беззбиr:кову лiяльнiс,гь кредитноi спiлки.
з.2.з.1, За тиtlом процентна ставка за кредитом с
фiксованою. Фiксоваrtа процеFIтна ставка
с trезпtiнtlОю проl-ягОN{ усьогО строкУ кре.цитноГо догоl]оРу. Всr,аtIоВлениЙ .цоговоро1,1
розrлiр
фiксоrзаrrоl проI{еFII,IIоi сr,авки не може бути збiлrь]пено кредитною crtirtKoto l] o,illloc,lopOIillb()NiY
IIоряilку. YlloBa лOt,овор\,]llоj_{о права кре,цlt,гltоi сtriлкрt зrtiнlоlзати
розмiр (lircco;Batloi ttlэoцcttr.ttcli
с,гавIit 1 I] ()lr (IIoc,гopoIl I IboN,{y п орrIдку с t tit(,lerl ttoto.
Розl'tiр (эiKcoBaHoT процентноi ставки для окремих видiв кредитiв встановлIосться
clIocTepe}ltr{olo радоIо крелитноi спiлки,
з.2.з.2 При сгtожиВЧОi\,1У кредитувагIнi об.lислIосться
реальна рiчrта процентна cTaI]Ka.
з,2,3.2.1. /{;lя цi.lrей обчис.ltеrrня реаль,llоi рiчноi процентноi ставки визначаються зага,,tьtti
l]It,I,ра,гII за сгI()жl,tl]LIиN,I кредитоI{,Iа загальIlа вар,riс,rь кредиту
длrI спо)IiлIва.rа (ла:ti - зatгaul1,Illi
вартiстъ кредlr,г1,) ),],pOIlIol]orry вrtразi згiлtrо .,Гlравил
розрахуIIку небанrtiвськи\{и фittаttсовI.trtи
\сгаi{оI}а}{tl YKpaitllt зага:lt,ttоi BltpTocтi креди,I}, llля сllоживача та
реалыtоi рiчноi ttроцен-t,ноi
с,l-авки за договороN,I про споживчий кредит" затверджених Посl,ановоtо 11равлiнrlя
Нацiона,rьного банку, Украiни Jф 16 вiд 11.02.2о2| porty (далi Постаriова Jф 16) ia
такою
dlормулоrо:

Iх

Haj{lrltltrl llo)Itc

ЗРК + ЗВСК,
;tcl ЗI]К - заi,аJIьIIа BapTicтb креди.r)/;
зрк - зага.;tьttrtй розмiр кредиl,у. тобr,о сума коштiв. яItti наланi таlабо MO}KyTL бl,r.rt ttа2цаtti
сlIо)l(Lll]ач), за догоIзороNl llpo споrкив.tий кредtIт;
зl]сК - заг,аltьнi витрати за спох(и]]ч.им кредитом, тобто витрати споживача, пов'язаrIi з
l]I}It,=

оl,ри}Iа]{няrл. обслуговуI]анням та поверненням кредиту,
уключаIочи проценти за користуваIlня

l(pel{Il гом,

Kolricii Т'а iПШi ОбОВ'ЯЗКОвi платежi за додатковi та супутнi послуги кредитноI спiлки.
ttсlв'язаtti :] наданням, обслуговУваIIняМ i поверненняМ кредитУ (уклtочаtочи Kor,riciT
зii
обслуговуван}Iя кре.цltтlтоi заборгованостi, IоридиLIне офорлtлення та iнйi п:iате>lti;,
i(pe.rlиTlIOI,o
l]OcepelIHIIKa та Tpel,ix осiб fкоп,riсii за
розрахунково-касове обслуговування банку. у яко\{у
вiдtср'lr,иl:t рахунок lсредитноi спiлки (пi,ц час зараху]]аI{ня коштiв
у pax}rнoк погашеннrI

cIIo)ttIiBчol,o кредиту), с,граховi та податковi плате>tti, збори tIа обов'язкове
державне пенсiйне
с,lрахуваI]ня, бiрiковi збори, платех<i за послчги державFIих peecTpaTopiB, HoTirpiyciB
та iнших

осiб. а,гако}к iгrrlti обов'.ltзковi платехti], якi сплачуIоться сllоживачем згiдно з
,]акоIlо/],авс,гва
,гаlабо
YKpaiHrl

вLI\lога\l

1.1

умовами договорУ про споживчил-I креДtt,г (Kpirrt ll-ra,l.e;ttitз. rlto 12
ЗГiДllО iЗ ЗаКОНОДаВС'rВОМ YKPaiHlt [Ie вклIочiiIо],ься до загаjIьIIих I]итрат за сItожи1]Iлиrt
rtрс.l1и.t o_rt)
;to ЗВСl( Iie ]]клIочаIо.гьсrl вrtасltiдок ix вiдсу.гнсlс,гi.
/lo загzurьI{l{х витрат за спо}Itивчим кредитом не включаIотьсri:
о ltлатежi. що rtiдлягаIоть cIIJIaTi ч.ltенtlм кредитноi
спiлки - спо}кивачем (позlлча,чьником)
l'разi L{евиконанltя tiого обов'язкiв. передбачених договором про споживчий кредитl
, lI;litTe>tti з опла,ги r,оварiв (робiт, пос.гrуl,), якi ч-цен кредитноI спiлки спо;i(иiJаll
(tlrJзtt,la_;tbttиK) зобов'язаtrий здiilснити fIезlL;lеit(но вiд
того, чи пра]]оtлин у1(,Ilаде]i():] ()tlJtа,гоI() ]а
paxylloK l]jlacllt{X коlштitз спо)I(иватIа чIr за paxyllol( сIIожи8чого кредиту.
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У' ДОГОВОРi rrPo СПОlltltВЧИй КРеДИТ На /]атy
уIilаденIIя догоIJору Jlpo сlIо)I(ив.Iтiй крс.,tl,t,г
:]азIti}чаIоться opiclt,1-oI]IIa реа-цт,rlа
рiчttа tIроr(еII,гна ставка ,га орiсн,гоп*ru 13or,,ur*,ita tзttрL,iс,i.ь
J(рсJ(и,г)/ jIля

с

пo)IiIlBaLIa.

з,2,з,2,2, PearbHa рiчна процентIIа cTaI]Ka дорiвнtос загальним виl.рат.м
за спо}Itивчим
креди,гоN,I, виражениМ У Процентах
рiчних вiд зага,тьного розмiру виданого спо)кивчого кредиту.
Розlliр pea:lbHoi рiчrrоТ процентноТ ставки FIe залежить вiд способу надання
,,Ь.дr,r.у.
()бчис:rе'rllя
реlUIы{оi рiчноi llpoцc'Tнoi ставки базус,гься на припущеннi, пtо до.ооiр ,rpn
сttсllкив,rиt,i к]]едLIl'заJIиIIIаетЬс.II дiйснрlм Irро,гягоМ погодженого
c.Ipoцy та ltl. креди.гна ctii,ltca
,IK кредI]тоДitl]еIIIl i ,,l-гtеIl ltрелитr,tоi сLtiлlси - IlозиLIiUlьник
як сrIоживаLI 1]икOн&l0ть своi обов'язitи
Ilit Y\lolJiIx li.l ) cTpoI(Il. l]ll,Jllaчclti ll лоt oBtlpi llptl сttоlttивчий
кредиг,
l)etutbHa рiчна процеI{тна ставка обчислtосться вiдповiдцо
до вимог llocTaHoBl.t Ns 1б. а

сам е:

Pea:rbHa рiчна проt{ентна ставка за договороIи про споrкивчий
кредит (да:li - реальна рiчна
]IроцеII,гна ставка) розраховуеться в процеII,Iах з використаннr{м

,ur.о1форму:rлr:

LlCl,. ,, 5- Лc;lttir,

де t{CK - tltlcl,a cyN{a кредиту,

;

,l,- ii

,'

t.об,го c)/NIa коштiв, яtti вид;tютьсrl споживаLIевi абtl
t{ерераховУютьсЯ на йогО рахушоК ]] момеIIТ видачi кредиту,
розрахована як загальний розмiр
крсj(ит}, (зрк), який визначено згiдно з
умовами договору про сllоживчий крtэдит, пrirryb султа
tзсiх п:iа,гелtiв сtlо;ltивача за дсlдаr.ксlв.i та супуr.нi послуги
за кредитоN,I

tla датУ видачi креди.l,у,
супутtli гtослуги кредитлtоi ctli"цttlt,
крелl],tl{оl,о посере/цгtика (за tlаявнос,ri) та r,peT,ix осiб,
сплаченi за рахупок ]]jraclIttx itоtIrгiв
сгIоживача та за paxyIIoIi спо)ItI,IвLIого KpeiltlT\,. Звахtаtочи
IIat вiдсутtriсть платеrкil] спожиlJаIIа за
,га
,,1tl,цzt,гttсllti
cyny,r,Hi послуги за ](редитоNl IIа датУ видачi ,.рaдrrу,
уклIочаIоriи KoMicii та itllпi
обов'язt<овi платехti за додатковi та супутнi послуiи кредитнот
спiлки, кредитного посередника
(За НаЯВtlОСТi) Та TPeTix ОСiб, СПЗlа".ri .о pu"ynon
unu"r"* коштiв cnbrnruu"u ,га за рахунок
спо)t(иl]tлого кредиl.у ЧItС дорiвtlтос ЗРК.
с1 - pca:rl,rIa рiчна lIроl{еII,гat ставка. ,{ка ,гочIIо
дисконту€ Bci майбутtti грошtоiзi lt:tа,ге;tсi
спо)(l1взIlа за ]iреJ{и.го}1 lto чrIс.гоi суrлtr виданого кредиту;
)IклIоLIаIочи KolTicii та iHuli обов'я:зковi платехti за додатковi та

I

- зtlаt< L) \IIl:
- гtollit;lttol]и}"I HoI,Iep перiод1, дii договору про сtтоlкиtзчий
кредит (мiсяlць або деrть);
п - загitJlьна заJIишкова кiлькiсть перiсlдiв дii
договору про споживчий кредит (мiсrtцiв абсl
;tHiB) на дату розрахуI{ку;
Гlо],iкt - сума копlтiв, яку споживач сплачуе кредитнiй спiлцi,
кредитному посереднl.rку (за
,r,a
1

rtаявносr,i)

гре,гiv особаlt за споживчLtil{ Itредитом.
f]o Потоку вклIочаються ttла.rеiкi

tз

1]огаU]еlirll 0сllоtsного боргу за сIlожиl]чи\,I креди,rоN,I, проценти
закорIlс,i,),]]ill]lI],t ltt.lrt. Koпticil' ta
irtшi обсlв',ltзковi t t,,lа,ге>rti за лодit,t,ковi та c5,rry,iHi ,roany." кредиl,ода]]ця,
крели1I{()l,о I1осерсдIl1,1ка

(за

та TpeTix осiб, якi спл€lIIуIо,гIlся вi/tповiдrrо до
у]\{ов' orpunnuno.o кредIrту l.a
отриN,lанняtм, обслуговуI]анням i tlоверненням кредиту.
Зважаючи

TIa,lttlIloc,гi)

ttоtз'язанi

з

на вiдсутнiсть
rtorticili та iншиХ обов'язкоВих платежiв за додатковi та супутнi
послуги кредитноi спiлкrr,
креди,гноГо посередIIика (за наявностi) та TpeTix осiб,
якi пов'язанi з отриманнял,I.
обс,,tуl,сltз\,вiiн}Iя\1 i rtоверпенItяпл креди,гу,
до liсl,гоку вIслIочаIо.гься п.1Iатех;i I] по],аIIIеIlliя

осltоt]Ilого борг_v

зal сIIо;Itиl]tll{]\.{ 1(редитоN,1

та llроIIенl,и за корис.гуванliя ним.

з,2,3,2,з, Кре"ци1,1rа ctti,ltttlt llадас ciloжIlBaI{y
де,гальrтrtй пере:titс 0кладовI,Iх зltt,lttьltui
ваlэтосr,i кредиl,У \'вигл.lt*ii l,рафiка ll;rателtitЗ (згiдirО
зi с,грокоrЗiстtо, зазначеFIоl() у ltоt.овоlэi ltpo
СllОlttИВ'tИЙI КРеДИ1', - За КiЛЬКiС'гlо
дttiв, щопtiс;tц.lt, щокварталу) у розрiзi сум no.u-.*ri."
основного боргу, сtIлати процентiв за користУвання кредитом,
BapTocTi Bcix додаткових 1.а
с)'пу,гнiх llослуг кредltтltсli спi:rки як кредитодавця, кредитного
посередника (:за наявностi) та
тре,гiх осiб за кожIIиN{ платiтtнип,t rrс,рiолоrr за (lоршtою,
пuuaдaпоIо у додатку 2 Постаrlови N 16,

В't'аб;rИt(i ОбЧИС:rеГltl'I ЗilГа,ПЬ}IОi ВаР'ГСlСТi кредиту
лJIя спох(иваLIа,Iа реа.rьitоi pi,TtloI ttllclцeitlttcli
с,гавк]l зit ltогоl]oр(,l\{ 1lро ctloitclltз.lpIй креlIит. а саме:
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У рядку 1 Таблицi зазначаIоться:
l) у колонцi2 - датавидачi кредиту;
2) у колrонцi 4 - чиста сума кредиту (да-ri - чск) зi знаком
1.

п,tiнус,

згii{но п.

розрахована
.2,З,2.2 IILого llо:rожеllня:
З) у ко.тоtrЦi 5 - cylra кредитУ згiдtrО з договорОN,{ прО споживчий
креди,I;
4) У КОЛОrlrtаХ 7-16 - )'ai П:rаТ'еlti СПоЖиl]аI{а за
розрахулtttовий перiод у гривIIях, ttов,яtзаlti
оl,рtI}IанIIял,t, обс-,lугоI]уванняп.{ та повернеIIII'IN{
кредиту.
2. У рядrсах2 - .,. n Таблицi зазначаються:
1) у колонцi 2 - да,га платех(у споживача;
З

з

2) у,rtолонцi 3 - KiilbKic,rb днiв
у розрахуIIкоjзому перiодi, що визначасться як календарна
ii cTpoKoBicTIo, зЕlзI{аченоI,, в договорi ttpo
с l IO)l{I l t] il l"I l(l)с.lи l
З) у rtолоrrцi .1 - cr,rtit п-хатежУ за
розра.хУtтttовий перiол у гривнях, яка склаtдас,l.ься iз сl,rtи
it.;llt,геiкilз. зазIIаLIеI{их у колонках 5- 1 6;
кi:rькiс,гl,.цнiв r"tilt датами платеitсiв споживаLIа згiдно
(

I

:
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olIKax 5-16 - yci платехti сгtо>tсивача за розрахунковий перiоД У ГР]lВНях,llоlз'язанi з
та повернеI{ням кредиту;
5 ) у ко.irонцi 1 7 - pearlbнa рiчна процентна ставка
у вiдсотках рiчних, лJlя: розрахунку яttоТ
викOрис,говусться фl,r:кцiя XIRR програмIrого Irродук,гу OpenOffice за даниN{и, зазI{ачеi{ими в
I(ojloHKitx 2 i 4,r,аб:rицil
б) у,ttолоrrцi 18 - загiшыIа вартiс,гь l(ред]l,гу, tsизIIаI{ена як сума плат,ехtiв сIlожi{ваtlа,
зазначених у KoJIoI{Kalx 5-16 рядка "Ycbol.o".
з, j. Irrфорiчlацiйне :забезпеченttяt кредитI{ого дого]rору та
д{iТ, що передуIо.гь його
укJIаденнIо,
З 3.1, Умови нацання спожI.Iвчих кредцитiв членам кредитноi сltiлки, види яких встановленi
рit_llенняl,t спостережноi ради кредлtтноi спiлтtи вiдповiдно до п. З.2. цього Пололtення (далi
ttаягзtli ,гit N{o}iirlиI]i схеми сllоживttоI,о кредитування),
разом iз iншоtо irI(lop:rralцicto. rtеобхiдIIоIо
lulrl оl,ри}{Lll{t{rt сllоiкI{l]чого кредиту креди],IIа спiлка розплiulуе на 0вос\{у офiцiлirrоллу lзсб-сайt,rl.
Споживач llерсд Yк.та,l(снням д()г,овору про спо>ttлtв.tий кредит мае саr,tос.гiйtно
о:зttайоrttlt,l{сrl з TaIiolo iнфорпrацiсlо д;rя ttрийttяtт,гяt
усвiдомлеltого рiшеttняt.
3 3,2. ГIеред укJrаденням договору про надання сllояtивчого кредиту, загальний
розплiр за
якI,ItI }Ie llеревищуС р<lзмiру сlднiеi п,тiнiмальноТ заробiтноТ плати, встановленоТ на
день уппод.rr""
креди,1,1tоr,о дlo1,oi]op},. к])еllи,l,на сtriлtса безоп;lаrтно
у письпловiй формi (у паrrеровому вtrглядi або
l, tзltг,tялi елек,Iронного локуNlента, cTBopeHO1,o згiдно з вимогаN,Iи, визна1.IеI{и}II] iJaKoItorI
YKpaittlt..lIpo c.ltett,r,poIttli ДОКУIчlеIiТи,га еJIектронний документообiг", а,Ialto;,lt:] \.pa.xvBaIlIlr1\{
сlсобливост,ей, tlсi-lсдба,lсttих Зaltottort YKpaTttl.r ,,I1po елеttl,роIlну коrtерцiто"; за circriiajlыlolo
форrrоlо (Iнфорrrаrliя, яttа 1Iадастьсrl сl]о)киjJа(Iу перед укIадеIIIIяN{ llo1,oBopy про надання
сllо)Itивчого кред}I,rу, загtUIьний розмiр за яким не перевищус
розмiру однiеi мiнiп,tа,тьноi
заробi,гrrот пJIати, l]становленоi на день укладення кредитного договору), встановленоIо
у
l{о.чаrк1' j дu tiboI,o Гlо;iо;ttсlIня. надас сIIоживачу irrфорr,rацirо в обсязi визIIаLIеноN,lу
,JaltoIioi1.1]]cl,BoM
l,а t(lTпl llолоI](еIII{яN,I. Про озtlайоN,IленнrI iз зазначеноIо iнфорп,лацiсtо сIlожиI]:iч
зобов'язанt,rй L{а.r{а,грi ttредlrтнiй спiлцi пись\,Iове пiдтвсрдхtенtIя, яl(е скjIадас,t,ьсr{ l] 2-х
rrрил,riрниках, l-to o:ltIO)Iy д-,Iя сIIожлII]iцIа та кре,ц1.1,гilоi спiлки.
З.З.З. /]О ук,цаденI{ri /lогоt]орУ Irpo сIlожИtзчtrй кредит, заг€LtьiIий
розмiр за яким переl]иLtiу€
розlriру однiсi мiнiltальноi заробiтноi п.шати, встановленоi на л.пu уr.пuдення кредитilого
договоl]v. кредитна cпi-lIKa безоплаr,но у пIIсьмовiй формi (у гrаперовому виглядi або виг:tядi
у
е.]IектроlIного доку\lеItта, створеI{ого згi;tltо з l]ип.{огаN{и, визначени\.{и Законс,м Уrtраiгrи
,.I1po
сJ]ек,гр()}lI{i ;цоttупtеtl'Iи ,га сJIеIt,гронtlий доIiуN{ентообiг", а також з
особ,lI11l]ос,геI-1.
урахува}lням
rIepe;{бa,tcllt,tx lJаконОп,r УкраТнИ ,,Про e.,teK'l'poHlI)/ коltерцitо") за спецiа.rirru,u (lop_rroto (пacrtclllt.
сlj()}lillвttогO кре;{]r,г\,_), iзс,ганоIзJеI{оIо у Щодаr,ку 4 до цього llолохtенI{rl. та за cltetlia.-lt,Iiolo
t];oprtottl (IIrфорlrатriя, ,ltKa IIадасться сIrожиl]ачу перед
укладеIII{ям догOвору про надання
сIlоживчоI,о крели,гу, загшtьний розlrtiр за яким перевищуе
розмiру однiеi мiнiмальноi заробiтноi
Iljlitl,и- t]c,IaI{oB.IIeHoi на дегlь чкладення кредитноГо договорУ), встановленоIо
У Додаiку 5 до
llьOго llо.ltоlкегtня, надас сшоживачу iнформацirо в обсязi, визначеIIоN,!)/ законодавс.гвоN{ та
цIj\,I
lltэлоrксltltrl}.'. та iнфорrrацitо, необхlдну ,,lлr{ trорiвttяtrня
пропозицiй
креди,гтrоi
спi,tкt,t_
iз
рiзних
l]aзlI|lLleIlIL{xi датl{ }{а.I{аIIIlЯ TaKoi iн(lормаllii,гit,гермittу ii актуаtыrостi з \,Iе,гоlо
ttрttiтltяt.ггlt lltt_lt
обгр_чlIтоваttого l,1ittteHIIrI про укJIадеIIня вi;lttовiдttсlго договору, l] ,Io\Iy .tисlti з vpaxvl]al{lirt\I
обранtIlt IIевilогО типу креilИ,r,у. СпоrкИва.{:]сlбоlз'ЯзаrIий надатИ крелитнiй спirrцi пiilтuердrrtегrrrя
tlpo ознайСI\{JIеI{нЯ iз зазначеНоIо iнфорМацiсIО
у письмоВiй формi (у папероВому виглЯлi або у
виглядi електроIIНого докуN,lента. створеrtого згiдно з вимогами, визначеними Законом
Украiни
"IIро електроннi докvпtеtrти та електроIIний документообiг"). Забороняеться обмежувати
cIT())I{I,IIJtlr]at tз ,laci для озlrайоNIлеtI}Iя з irrформацiсltо, зазttаченою
у noanopii сло)I(ивtIого ]iредиl.\,.
Jrt(;oplriulirt t]l)() l1.,laTL-)tii, iцо Ilzllца(],гься сIIоrtIи]]ачY Kpe/{LlTIIOIO ctli,-tl<ottl v цttcrr.ip ii
сIIо)iивч0I () Kpejl}l,г\,. обов'язково NIac вкjrlочаl,tt базу
розрах)/IIку п,tатс;кiв (cl,rty, tta lii.,tc.t.aBi rtKtii
рtlбит,ьсli Bil(ttoBi]]ttltй розрахуriок, зоI(рсма сумУ наданогО сt{о)киt]чоГо кредиту, c}.Nly
Ie lI0гаrU еIIого сl]о)Iiиl]LIого кредитутощо).
4) у

Ko_T

о,l,ри\Iаl] 1Iям, обслуговуванням
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рiзних сtlособiв надаIIня сIIо)i(ивчого кредиту, I{адаI{а споживачу iнформацiя
llac пliс,rити застере)l(ення про те, що використання iнших способiв надання кредиту N.Iоже мати
наслi2lкопt зас,госування iнпlоi реалtьноi рiчноi процентноi ставки.
За ttаявноС,гi перiодичнItх пjla,I'e>ltiB за посJIуги tсредитноi сrti.lтки, пов'.ttзанi з oTpи\{aIlI{rI\I,
обслугоtзування\,I iпtlверненнял,,t креiIи,гу. IIалана споживаLIу irIфорrлаlцir{ \Iac мiс.гittrт
зilстережсI{ня l]po l,е. lцо вLIтра,[и на r,aKi послуги Mo)tyTb зплiнtоватисrl прOтягОrrt C'IpOKY ;tii
;1оговорY lIpo спо)ttив,tиli кре,ци1,, l]a наявtiостi необхiдностi укладецня договорiв щодо
доi{аткоlJих чl1 суllУ,гнiх шос.rrуг TpeTix осiб, якi с обов'язковими для отриN,{iення споживчого
кредиl,у, iнформацiя, Lцо надаеться креллIтноIо сtriлкоIо спожиtsачу, плас мiстлtти вiдомостi про
ttерелiк осiб. яких кредитна спiлка визIIачила для надання вiдповiдних послуг (за наявностi). а
,гаI(ож
clpicH,I,oBira вартiс,гь та](их послуг. У разi вiдсутнсtстi
у rсредитноi спiлки iнформаrliТ rrpo
tзapтicтb tleBrtoT доj(атковОi .lи супУтньо[ llосltуги, що IIадаватItмеl.ься ctlo)IillBaчy 1,1]c1.1,oIO
особою ,I,tl с обов'язковоIо дJrrI отри\{ан}Iя кредиту, opicHToBHa вартiс.r_ь .raKoi ,ruar,l,r,,
l]изначас,гLс}I за анiLпогi,tltl1,\lи, B;lie ),кладе].ltINIи кредитноIо ctli.lTltoto l{оговорап.,Iи про сгtотtltlз.tlтtl
кре/]итза попередtti три мiсяцi, або у разi вiлсутшостi таких договорiв за середньоlо вартiсгtо
тaKoI lIосЛуги, визнutченоIо креIII.IтноЮ спiлttоtо за результатами аналiзу BapTocTi noanya,
що
Iiропонуюl,ься шIонайменiпе трьома постаIIальниками на ринку таких послуг.
У разi якtцо ol{perui умови IlallaнHrI спо)ItивLIого кредиl,у, tзизначенi у гtасtтортi clIo)l(l1l](l()t.o
креj{иту. дi.ltтtlrt\,ть tIрi),1,rIго},I !IacTi{I]и строку користуванIIrI спож}1l]..IиNI ltрс|1.1иl,о-\I, Kpc.|trl j,lIcI
сiriлка гlоlзiДоrtл'tс сllо)t{ИВаЧа rlpo TaKi умови. с,грок iх лii та порrIлок iIIформчвilltня llpo j,x зrtitrr
Irrc|loprrauiя, }IаведеFIа у tlacIIopTi споlttив.IоI,о кl]едиту, вик,чада€ться tltp"iP.ror, одrоiо
розмiру i
,гilllу ,га Ij o,]ll]oNly (lopпra,r,i
/rpyкy. За бажанн;INI спо}кивача зазначепа iнформацiя може буiи
tIадана йому на налехtному йому електронному HociT iнформацii або елеltтронною поштоIо.
/{рvкvваIrrlя iнформацii, HaBe/letloi у пасПортi споrкИвчогО кредитУ шрифтом меншого розмiру,
lli>lt осllоlзний Tcltcl,, зли1-Irl KojIbopy шриdlту з Ko.]Ibopoм cbotty тощо .iборurr"ч.r"a".
у' разi YKjlail:{eнHrl за бахtанrtяп,t сllоживача дого]]ор}/ l]po ctto)tttrll.{IlIi til]ei (и.I .)
Зtt наявllос,r,i

.

BI'IKoPИcTiiIIlIrII1 j{I,{С'IаltЦiЙttИХ КаНаЛiВ ttОtчtУtIiкацii тarta irr(;opпrartiя Hal llallcpot]ox1\] .tl.t
itItltt)ltr'
rrосii iнформацii ,r,риtsа]IоI,о l]иl(орисl,аI1IIrI ItадастьсrI LIлеIIу Kpg/III1]toi слi:tttи -- сl]о71iиlJачу
(I tоз и,lелLIrrrку) з а li ого зверлIе}II IrtM tliсляt
),ItлаленIIя логовору.

З.3.4. Itредитна спiлка до укладення договору про сполtивчий кредит на вимогу споживача
надас йоltу пояснення з MeToIo забезпечення можлL{востi оцiнити, чи адаптовано
договiр до його
потреб,га tРiнансОвого сl,анУ , iстотниХ ха]]актериСтик запроПонованиХ послугru,ruali;{rriв,ц_lt-rl
СllО)Ii[Il]аЧа. ЗОКРеr\{С У РаЗi I]еВиконаIIIJя IIим зобов'язань за TaKtIM
договором.
tl{o:to cIIoжI,li]I{ol,o кредllту, загахь}II{li розlr,riр кредиту зil яки},1 перевиllt\,с
trlоз.rri1.1 tl;trtir.i

заробiгilui tL.,tlt,гtt. i]clatlol]"lelicli lla lte]Ib укл:lдеIII{r{ кред}Iтного д()говору. I(рс,{IlгIiа
ctti:ttt;t Д0 }Iкла1'IсIlIIя такого договору tlpo сllожиlз.tий tсреди,г на I]иN{огу спOiltltваIIатаl(ож
IIадас
liояснення шодо iнфорlчrацiТ, що надаеться вiдповiдно до п. 3.3.З. цього Полоrкення. Надання
'I.lKIlx IIorICHeнb,
РОЗ'ЯСttеНЬ, irrфОРМаЦii в нале>tttIому та зрозумiлому виглядi та ознайомлення з
iHtPop,r:auiclo. зазнаt{еноiо У цьо\,Iу пуtтктi щодо спо)ItивчоГо кредиту, загапьний
розмiр кредиту
За
llСРеВИЩУС РОЗМiР ОДНiСi МiНiП,tаЛЬноi заробiтноi плати, встаI{овле}Iоi на
день 1,r,no;1.,r,rn
'{I(Ll\{
lr,tiтliпtа-rtыtоТ

крели,гноГо jlогоIJоl)У, rriдтвердяiуIоться Y tIорялку. визнаI{еI{опrl,гr, 3.З.3
цього llо,tсl;ttеtttl.яl.
З.3,5. FIa t]Ii\lог\r споiкI]ваIIа креl{и1,IIа ctli-.lKa бсзоплагrlо надас йолt1, lcottilo IIpoCKl',

llpo сilожив,tIтй креjtLIт у паперOво\Iу або eJIeKTpoHItol{y виг,,t;цдi (за tзиборолт
споживача) за виклlоченням випадку, колIl кредитна спiлка Ila момент вимогрI мае пiдстаui,
ura
lIрOдов}кувати або tre бахtае продовжувати процес
укладення договору про споживчий кредит iз

.l(()t,оi]()1]v

сllожиI}аI{е\{.

j

3,6. У разi ненадаIrня iнформацii визначеноi п. З.3. 1-3.з.4 цього llололtення або надатrt.tя
у
iJ в HetroBlrorly обсязi чи наJJанIIя недос,говillrlоТ iгrфорплацii
цодо споживLIоl.о креjlиl,у. загrurыttrtti

розr,riр кредI{т}' за ,1IiII\I ГlеРеI]I.IШIYс розлriр ojlнiCi мiнiмсutыtоi заробiтноi плати, Bс,l.LlltO1].,lc]toi tta
;iCIlL )'t("lIеДеI{IIя креlrll{'Гttог'о лоГоВорУ. креДи1'ItZl спi,'тка тtесе вiдцltсlвiдzulьttiсгь
1,,ltli)rl.tl(\, l,a
рсlзлriрi, 1]и:]IIаrlеliих закоIlоN{.

19

спiлкИ - спожиl]ач (позиЧальник), який внаСлiдок ненадання йому
З,З.l-З.З.4 ЦЬОго Ilолотсеtlня irrформацii rцодо спо}кивчого кредиту, загальний

Ч-шен IсреДи,rноi
rIaBei{eltoI У rT.

1lозrliр Kpe]IrI,[y зtl

,IкиN,I

перевишIус 1эозплiр o;IrticT плiнiма-пьгtоi заробiтноТ платtл. tзс,lаttов,теноТ rtа

iIeHb )/кJIадеIlttя 1(реди,гIIоГо iцогоl]ору. або IIa]laHlIr{ iT 1] IIellOB[IO1,1)/ сlбс;tзi llLI lIa. taIt}]r{
,t.i.
недос,говiРIrоi irrфорЛ,тацii уlt-паВ договiР IIal }IеllШ сlIриrIIlивиХ llлr{ оебе
rrцtl
уп,ttltзах" ttirtt
trерсдцбirчеlIi У rtir1 iнформаlдii, мае llpaBo вLIN,Iагати IIри]JедеIIIIя
до1овору
укладеного
у
вi:lповiднiсть iз зазначеною iнформацiеIо шляхом направлення кредитнiй спiлцi вiдповiдного
IIИСЬN{С)ВОГО ПОВiДОМЛеННя. Кредитна спi.пка зобов'язана привести договiр
1, вiдtтовiднiсть з
уN{оваIlи, зазначениМи у наланiй iнфорп,rацii, протягом 14 днiв з дати о:гриN{аннrI .гакого
lloI]i]:IOM.]IeHIIя.

3.,l. IIоря;lоli tIaлrtIlIIrI кредllТ,iв .t"цctlaltt кредrlтllоi сtliлltl,t
;1. l . }'rrol]lI
lol ol]ol)v llpo кl]еil(и.l..
з 4.i.1. У ctlollt1,1l]ll()Niy кредитIIоNr1';tогtlвilli або догоtзорi креди,rноi:ritlii ttpirt tttl-to;ttcttb,
.I]t]l]l{ачеtlих LI. 1.5. Ilbol,o IIоложення, зазЕIачаIо,гься:
1) тиП крели,гУ (кредит, кредитна лiнiя тошtо), мета отримання спо}кивчоI-о кредиту;
2 ) загатrьний розпriр наланого спо}кивчого кредиту;
З') rtорlutок та умови наданI{я споN(ивIIоI-о кредиту;
.1'1 с,гроtt, на який IIадасться
сполtивчрrli креi{и.I:
5.) HeoбxirtItic,l,b укjlzlдеItIIrI ,1оговорiв LIlодо до/]аткових чи супу,гнiх ttос:rуг тре.гiх осiб.
ilоtз'яlзАrtltХ з с),гриN,{аtiНяьt. r-lilc:Lyi-()l]vBailIjrINl l,at IIOi]epIIeHtlr{N,l сIlо)кIii]чоГо кредигч (за наlttзttос.гi):
6') Bt,tдtt забезltечен[Iя I{аданого спо)Itивчого креди,rу (якщо пр.дri ttадасться за
уNlоl]и
() l
ри\,lаннrI забезltс,tення):
7,t процеrrтна с],авка за споживчим кредитом, iT тип (фiксована чи змiнювана),
порядок iT
обчислеrtня, утому числi порядок зп,tiни, та спJIати rrроцентiв;
8) opieHToBIIa реалы{а pi,rHa процентI{а cTat]Ka та opicttToBHa загаJIыrа Bapr-icTt, t(реl{и.г\:
](.lrl
сlто){irI}tача l{il ,r{аl,v ук"r1адсI{llrt договорy про сltояtивчt.rй кре.itит. У
tli.цcy,t.ttclc
t
i
разi
1(]]е:t11,1,оillавrtя iriформацii' rlро tзаlэгiс.гt, llсl]ilоТ ,l()дд,гl(оl]оi або c1,1l1,t,tt;,oT
гIосjl},]L-II. II{о }1|1.1(iic]Lcr{
cl1o)liИtjillll}' l'PcTboto СlСОбОltl ПiД ЧаС укЛarлсlrllrr договору rlpo сllоживчий кредит,
орiснтоrзна
вар,гiс,rЬ,гакоi послугИ визначас],ься вiдповiдно до абзацiв п'ять та шiсть пункту
З.З.2.2. цього
1Iо:tоlttеttня. Yci припущення. використанi дJIя обчислення clpicHToBHoi
реальноi рiчrlоi
1Iроцент}IОi с,гавкИ ,rа,/абО opictlToBHoi зага_,tt,llоi BapToc,t,i креди.tу. ttсlвиннi бутиЪазirачеtti;
9) lIорядок поl]ерIIенI{я сIIоживчого кредиту та сплати rrроцеilтiв :ia ,,nprra ,l,,,r,,,,r,
сl]о)ltивчllll I(рсдrIl,оN,I. l]к"цючно iз кiлт,кiс,rlо п,,tатеiкitз, iх
розrliром r,a перiодtичн,iс]. lo l]tlcccllltri. \
вtlг;tядi графiка ллаге;ttil; (у разi l(рсди,гуIJillIIIri
),вrtглt;tдi ttрелитноi:rirrii rpa(liK tt.ца-t.сlкitз l1oi*e
З

_r,

ttе нit;lаtзiiтrtся);
,0,()}1\r

l0) iнформацiя rrро наслiлки простроLlення виконання зобов'язань зi сп.шати tша.геlttiв.
у
LIисЛi
розп,riР неустойкlt. tlроценТноi ставкИ, iншиХ платежiв. якi зас,тосовуIоться LIи

сl,ягуIо,гьсrl lIри HeBиKoItattHi зобов'язанIIя за договороN{ llpo споiкивчиli креди,г;
1 1) rrсlрялоК 'Га
)/N.lоl]и вiдпlови вiд наданнrI,га одержаннrI споживllого креди,tY;
1 2) rlорядок лострокоl]оt,о lloBepHeIIItя
спо)кLIвLIого кредиту.

з,4,1.2 У itlrrrих l(рс/tI{1,гlих дого]]о])ах ,1,.r договорах кредиr,lrоi лirтii KpiM по.lrоiliсIIь,
в11,]IIачеIlLlх lr. l,5. llього llo;to;KeHttri зазначtllоt.ьсrt
1.t порядок нарахування та сплати процентiв (плетоди нарахування процентiв,
:

сплати t tроцентiв r,a форп,л1, розраlхунку, iнше) ;
2) iнформаllitо tlpo забезttе.tсtlllя l(pc.1ll г\,;
З) граrРirt розрахYItку. у яко}{у зазrlаLIасться лорядок поверIJеIIIIя oclIO]]Eiol cyNltI
l(pej{l{,l.V
,га
поl aIllcIItlrl Ilp()I(cH гiв ta lIll\I;
4) с,грок IlpO,i,rll oxl якого креiци,г[Iа crti:tKa зобов'.язаItа надатII кредит позичальIII{i(у.
l

Iepi одцц,11liс,гь

3,1,2' 11римiрнi креди'нi договорLI затверджУIоться
рiшенItям спостеретtноl Ради
ttредитitоi спiлки з )/рахуванI]ям ]]иN{ог i
умов цього Положення.
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/lля отримання кредит1, rlлg,

спiлки (позичальник) надае .креди,гнiй спiлцi
lзi.l{повiдrr.у заrIв),. lJаява про надання креj]иту llовиrIна мiстити irrформацirо про особу
кредI,IтIrоТ

tlозllllаjlыIикzr. rticl,{e lIрожи]]ання, номери TerretPoHiB, Micrle роботи, irrфорr,rаrцilo гIро ll(олtiсяt.ltti
:IОХОДИ llОЗllЧiljl},}I11ка Та ч.]iеttiв Йrогil ро2.1t.lгtи, iriфорплаtlitо гl1-1о tцолtiсяtчнi l]tl,грt,rt,и Il(),J1.Ilit1,II)Iilltiil
та liого родиII1,1. iнфорrrаuiIсl щодо кредIlт!r, а саме: cyNIa кредиту, cl,pol(: KoplicT}B.1IIIlrI\{
Kpe.l(i{loM, розrлiр ttlопtiся.lttих trла,гелtiв 1IO tiреди,l,у, признаLIеIIня крели,l,у, :]aIIpOlIOIIoBaIte
забезпечення, а також iнформацiю щодо виконання позичальником зобов'язань за крелитними
операцiями, ]]клIочаIочи зобов'язання перед iIrшими кредитодавцями, зголу позичальника на
ilocTy]I ;io ilrфорlчrацi'f. пtо склад.t€l лiсlго кредитrrу icTopiro, та на збiр, зберiган]]я, викорис,гання
'l'a tIolULIpeI]IIя IIерез бrоро кред}lтних iс,горiЙ, вI(ЛIочене до Сдиного
ресстру бюро креrjи,гних
iсторiй. itrфорьrаltii lrtoito гtь0го l,а tILого кредrIц/, визначеноТ IJaKoHoM Украiгrи "11po оргаlнiзаltilо
t}opM\,Baltrtrt ,l а обiг,5, liрсjtrl,гн}lх iс,горiii". irrtРорпrацilо lцодо наявttос,гi заборt-оваitос,гi за
t(рели,га\,1и. o,tpI]rli.ltlItl{lI у Kpcl{lITliiii сrriлцi v 11ов'язаIлих та/або ассlцiйоваlrих осiб (ljIella
ttреди,гноI спi,itttи тошlо.
IJизначенrIя кредитноtо спiлкою мо)кливостi укладення договору про сгIоживчий креl]ит
здiriснтос:r,ься ita пiдlс,тавi заявlт сlIоживача, у тому числi з використанням засобiв дистаttrliйIlого
']l}'llЗlt1', 'гll оцiнки кре/Iи,гос1-1роможнос,гi спохtивача. Розгля7J з?яви гIро
уклаilення l\огtll]ору 1Ipo
cltO)ttlttl,tltl:i Kpeju,l], злiйснltlст,r,ся ltредл1l,ноIо сttiлttоrо безогtлtа,rrrо.
ОбОв'язttовоI() \1},{01]olO дJIr1 }K.rIaI(eHltrl логовору tlpo спо)кивчий кредит € згода сгlожL{в[lча,
tiaillalla за сltеtliztльноIо (lopr,roro, ]]c,l,aHOBJleIIoIO у f{олатку б до цього Пcl;to>ttetlttrl, Ila дос,t,уIl ло
itl(lорr,iацii, rцо скJIадас його кредитну icTopito, та tIa збiр, зберiгання, використаIIIIя та
lIОl{IИРеНнЯ ЧереЗ бторо кредитних iсторiЙ. включене до Сдипого ресстру бюро кредитних
iсторiй. irrфopr.lartiT Iцодо нього Tfl IIього кредиту. визначеноТ Законом Украirrи "Про органiзаrtirо
t[lopl,tvBatltlяr ra обir,у креJlи,пIих iс,горiй". I]iдrс},тнiсть.гакоТ згоди сlIо)I(ивача;rtас ttltctil{t;tlrt
вiдпrов1' ltре.цlr,гttсli спiiпtи в укjlа,ценнi доr,овоlэ1, ,га здiйсненlti ltрел1,1,гноi оltерацii,
U_lОitО Itре.iци'гiв. яtti не с споживLItINrи, кредиттtа crti.ltкa N{aC право вiдл,tоlзilт1,Iся Bi,1
\'КjIа.цаtIIIя вiдповiдItого кредитIIого догоl]ору (;1оговору крсдитrrоТ лiнii) або ук.ласти кредитIIиI-{
;,iоговiр (7]cl1,oBip tсредитноi лriнii) I{a умовах, Lцо BpaXoByIoTb ризики вiд уклалання такого
КРеДИТноГо ДоГовору (логовору кредитноТ лiнii). у разi вiдмови клiснта налати згоду на достуII
до його кредlиr'ноi icTopiT таlабо на передачу irrформацii до бrоро креди],}Iих iсторiй про
ttредитнrtЙ логовiр (.логовiр крелитноi лiнii) з таким клiентоlt, якшlо iнtпе не 1]с,гаIIов_-]е}Iо
зalltоt t() i{.

3.4,З, i{релrt'гrti дtlгсll]ори l-а договори забсзпечеrIIIя tIовиIIIri бу,г1,1 ylt:ta.letti в tttlcb,rtoBiii
t|loprli. вiдпоlзiдно до виN{ог, цивiльного законодавства УкраТни, Недirlснiсть договору
:забезпечсння llc ,гrIгне за собоtо lледiйснос'r,i осttовIIого зобов'язанIiя
- кредитного дого]]ору.
IIе вваrкаеться пропозицiсtо укластII аоговiр про спох(ивчий кредит застере}кення про
r,tоtttливiсть наданI{я кредиту пiд час придбання товару (послуги). Вип,tагати вiд споlкlлвача

договору про сliо}киtз,чий крелиr,як обов'язttовоi умо]]и liридбанняt буilь-яttttх ttltзtiрilз
\,креди,гltоl'сtti.;tки або у йсlго спорiднегtоi чи llов'язаноi tlссlблt забороttltt't'llСЯ.
З.4,4. 1iре;tитtlа спiлка зд(iйсrrrос нарахуirанIiя llроцеIlтiв за корис,tчваllня I(pc/lи,l,Ll.\1tl iIit
пiдставi кредитI{их догtlвсlрiв з JотриNIанII;IхI l]иI,tог мсФЗ в ocтaTtttiй деIIь ко)кI{ого rtiсяttя та в
деIlь, l]рIзначенрIt"I у]\{оваil{и укладеного з члеIIом кредитноi спiлки договору. Нарахування
trроцегlтiв за договораN{и кредIтту вiдбуваеться за кожний фактичний строк користува}Iня
](реди,гоNl i починае,гься з IIаступIIого дня пiсля отримання членом кредит,ноi спiлки суми
|tрели,I,)l, а 1lрllпиIlяс,гься l] l.(eнb, ос,га,IоltIIоl,о розрахунi(у за кредитоl{.
Щ,lя tliлей роз}]ах.уI{liY
\Iк,ца"lеtIttя
LIи Il0с,l\iГ

ilроlцеtL,гirз ,]а кре1\IItоNl i]l{корисl,,оt]),сться ка-тсндLlрIIlrй pirt.
З,,1.5. l{tl Vltjtilj{eit}IЯ лоI,оl]орУ lIpo крс.ци'г, I]IijIiOIlaIo(lи cllO;l(I1lJ.ti ttрс.цttгtt.

1(1]с. lll1ttl-t ctti.itia
,зобов'язаllа tsикорис,l-оljуIоtI}.l
с:tзtti rrpodlcciilrri ,\{о)Itл!IвоOтi, оцitttlr,и кредlll,оспроrtо,ltll1с t.b
клiсtri,lt I]рахо]]уIоIIи, зокреNlа. с,грок, на який IIа/lасться крелит, суму кредиту, дохоJи tt.ltic-rt.t,a,
N{еТу отримання кредиту, а та,кож iнформацiю щодо в}tконання клiентоьr зобов'язань за
креди,IниМи операцiями! вклIОIIаючИ зобов'язаНня lIереД iншими кредитодавцями. Оцiнка
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кредитоспроN,{ожностi ltлiснта здiйснtос,гься на пiдставi достатньоТ iнформацii, отриманоi вiд
спо)Itивача, т,а, за tlеобхiлнос,гi, на ocHoBi iIrфорлrацii, заtсонttо от,риrtаноi з iHпtl.tx д)iiсреjl.
OttirIKa платоспроп,tожностi позича.rIыIика вкJIючас в себе аtlа_цiз
- докумеllтiв, пере:tiк.ltки,х l]стаtIовлеIIий д:т.lt отриN{ання крсдиl,у;
- iHcPopMarlii гIро IIозиL]zuI]iника, вклlочzllоLIи iнформацiIо з офiцiй}Iих джерел, вI{зrIаI{енL{х
:

закоIIодавстl]оN{.

l{ля rтроведення оцiнки платоспромояtностi позичальник FIадас ло кредитноi спiлки копii
ta оригittа.;rи (для огляд1,) наступних докуллентiв з дотриманняN{ настуlIних вимог ло iх змiсту:
..Jitяtз\, llpo л{а.цаIrIirI itре/]иl]у (tiоtзиttttit rtiс,tит,ll суму крели,гу, tlеобхiдн1,.лtену кредлtrноi
ctli.;llttt; с,грок тaкo1,o креl{иту та iio1,o цi';tьоrзе прrtзttачсlttlя);

.

ГIасгtt.lр,l, абtl l(окч]\lен,г. 1цо Йог,<l зzlплiriяс (rrаспор,г lIовиtIен вiдгIсltзi/(а,t,tl ]]}l\,{Ot,i.l\1
llo,,toxtettltя IIро пасIlор,l, гроIIаIлянLIна Украittи, затвердженого llocTattoBctto ВР УкраТлrи Bi.lt
02.09.199З р, NЗ42З-ХiI; Зак:оrr Украiни Klipo €диний державrIий демографiчний рессl,р та
]Iокументи, що пiдтrзердх(уIоть громадянство УкраТни, посвiдLIуIоть особу чи iT спеl_tiальниЙ
ста,гус). /lокументи, що його заLмillяють повиннi вiдповiдати по форrrлi та змiсту вiдповiднlrм
I{орматиI]но-правовим al(Tat{ Украiни) ;
, ресс,грацiйttий ttoMep об:iiково[ ttаргки 1t.,tа,гника пolIaTKitз або ccpircl T,il liollcp tlLlclI()l)liI
(для (liзtt.лttих осiб, якi через своТ pe.lril,iйrli перекоIIаtIIIя tзi.llмtовляtоться Bi,l1 пprtt"tlt.lt t t я
рессr,раlliЙцого но\,1ера об.ltiксltзоТ KapTtttr 1lла,гIIика податкiв та повiлоплили про rte вiдповiдтtий
t(оIt,t,роjllоlо.rий оргаtt i п,tаlо,гь Bi2lпliTKy у rracrrop,r,i) ;
, /{окумент, що пiдтвердrк\/€ отриманi клiснтом доходи (такими докумеЕтами вважасться
- ;tовiдltа rlpo заробi,гну пJIату за ocTaHHi б п,riсяцiв таlабо або Податкова декларачiя пjlатниi(
сдиI{оl,о ltо.цатку - фiзичrrоi особrr ttiдпрtrс:лtrlrl за ocTaнIri два кl]артiши та/або Рiчна под;ll]iова
,1еtt;lар;tl_цiя 1lp0 маt",]IIоtзий cTall l,it до.хо]lи rorT{o):
'У B[ltla.'{Ky розI,.jlяjtу cyfi:yпIto1,o cilteiittot,o Jlоходу - доку}lе}l1,и. tц() tli,tгilс1l. l;It\ ll)Il)
отрltш,танi дохоiiи LljlclJa.\l}1 ролиIIи (такиrлtl ilокVN{еlI,гаNII{ 1]l]ажастl,ся - довiдка про заробi,гrrч
IIJIitl'y за ос,гаttнi б rriсяцiв ,гаlабо або llода,гItовil декларацiя luIатIIик сдиного податку - фiзичrrоi
особи triдttрисмця за ocTaHHi два квартали таlабо Рiчна податкова декларацiя про майновий стан
,га
дохоли тошо);
, У tзtlttалку, якll(о к;tiсtt,г одруiкений l,а кредитний договiр вихолить за Mexti
лрiбrrого
lIоб\,тоI]()го (с,г.65 Cirrel:tHoгc) кlэдексу Уrtраl'tIи,га ст.З1 IJивiльного кодекс),УкраТlrrл) - зго.,tlt
ДРУr'Оi'O З l1О.lру)i)liя IIа ук.ltаданlIя крсдитн()го дого]rору l,а окреN{их дoi,uIJt)pili,-llt'.Jcjljcti(.lIt]я
креilи'Iу у'разi ix ttаяtlttос,гi (зазttаt.IеIIz1 зl,о.ца r,tatl буr,и lIадаltа в довi:tыtil"r пltcb,uoBiii (;op,rri,
Itttlll,jcaIIal та ltiдгtисаIiа особисто другиNi,J 1Iо,ц)),;,Iiх(я, iз зiвlIаченI{яNI су\,Iи, строi(у,га tli:rboBot,o
lIризначеlltrя кредиту) ;
,
Щовiдка про заробiтну ,пл[lту за ocTaHHi б мiсяцiв, Податкова деклараuiя платник сдиного
rIода'гI(у tРiзrт.ltlоi особи пiдrIрисмця Рiчна податкова декларацiя про майноврtй стан та дохо;fи
(-ropr,toKl г;t злtiстом trовиннi вi,цгtовiдати виN{огам, встановленими, l]становJIеIIи\{лt до ,гаIi!l_\
_цottl,rtclt,litз вi;iгlовiлtIиN{II норма,гLIвtIо-IIраво]]}1ми акга\,Iи Уrtраitrи.
У'разi ненадаIIIlя IloзlILltul[,ItplKoM док\,rtеtI,t,ilз.ли вiдоrtостей гrро себе,га cBiir tРilrаrrсоtзilt:i
c,t alt" i-tto l]иIlагаIо,l-ьсrl заIiоIlо.цill]сl,t]оr1 або llHyтpiшttlilt tt /[Ol()/IlcH гаNIи ltрс;lи,гtttlТ сtti';tки.
креди,гItа сtliлка мас право вiдм,эвити такоN.,1у позичальнику в укладеннi договору про креди,l,
зоliре\,{а. споrкивчий.
}'разi вiдь,tови ttре.циr,itоi спiлки Bi21 укладення договору про споживчий кредит на пiдставi
irlt}loprlaшii. оl,ри\,tаIIоТ з офiцilitтрtх джереJI. 1]изначеIiих законодаRс,гl]ом. зокрсN{it з бlоро
КРсДrlrlll1х iсторiЙ. IIозrI({аjIьнику безоttлатIIо IIадасться Bii,IгIoBiдtta iнфорrrаuiя iз зазtта,tсIlIlrir1
,t,аких
ilrtepejl) за iitlгсl бaiKlrtIltltlt - у llисьN.Iоrзiii tPopMi.
llrфОРПТаrtiЯ пllо позI{IIаJIьIIика, о,tрr]\{аIIа крелитIIоIо сгti;Ittсlttl )1 зl]'rtзli), ,] \,I(_Ia.{cIiIIrI_\l.
IJlliiонаIIняN,I та IIрипиненЕям дого}rору про споживчий креди1,, мо}ке бути rrередаttа ,гре,гi_rt
особам без згоди спо}кивача лиIIIе у випадках i порядку, передбачених законоr'I.
I [ри наданнi комерrliIiних лсредитiв позича-lIьник) KpiM докумеttтiв зазначеFIих в абзацi 6- 12
ЦЬОГО lti;lTtyltK't'y, Еадас кредиr:нili сrriлцi I{tuleжi]LIfr,1 чино]\,I завiренi копiТ та оригiнtl,пи докулtетtтiв
?,2-

з €l,циногсl /Iep)(al]I]ol,o ресстрч Iори/]и.{IIих осiб -га
фiзи.тних осiбtti;lttриеltцiв, наявrti лiцензiТ,,цозI]оJIи, фiнаrrсову r,а/або iнrrry iBiTHictl, топIо. копiт;lсlttчrlеlt,tilз
ДОЛtltОlГЬСЯ l1O За'IВlt llРO НаllаIiНЯ КРеДИ'rУ. 13Ci ДОКУ\,{енl,и за
форплою,lа зrtiс,tо,rI ilt)]]llltlIi
вiдповiдати вимоi arl, вс,IаIIо]],IеlIими до l.aк}Ix доrсуплеltтiв вiдrrовiдними норN.Iа.ги]]}lо*IIраВОI]Ilr\llt
ак,гами YrtpaiHtl
(дiлiя оt,;l;tду): виttисrса/витяtг

llри наданнi кредитiв фермерськиNI господарствам та приватним шiДпри€мствам, якi
знахо/]яться у власностi члена кредитноi спiлки, член кредитноi спiлки, крiй зазначених
в

, 12I{ього пуIlкту док,rllеtlтiв. IIала€ кредитнiй спiлцi FIаJIежним чиноN,I завiреlIi
tсопii
сlриt,itiаlи локу}{еtrтiв (дл;r ог.llяду,): виtllлска/витяt,з Сдиного держаI]ного
рессl.ру IoprIlIIjlIlI}{x
осiб,га (liзи.ttlих осiб-lriдrrрислttlilз, вiдоrлос,гi з C/{PllOY; ttаявili:iiцснзii la j(озt]0,llt: t]]iltаttсtltз,,
та/або iНur5,,зцi1,,,iсt-t,,t,оtllо, Завiреrli Koltiil]ottl,rtertTiB лодаIоться
до:]аr{ви Irpo Hallallllrl Kpc.:tL1 1._\,.
]Jci .ltolt),rtcltl,и за форr,rоrо r,а зltiстол,t повиtttti вiлгrовiдатI4 ]]имогtlN,I, I]стагIоl]леlIиNrи
д{о l.a*Ltx
.,1окуrtен,гiВ вiлtlовiдниN{и нор\{а:гивно-праl]овими актами Украiни.
i3a рiшенням спостереrкноТ ради перелiк документiв, необхiдний
для проведення аналiзу
tlлатосIlролtолtностi позичаrIьниI(а д.{оже бути змiнений. У виIIадк)/ п.до.rurrrостi iнформацiТ
в
lIa.liaHиx /:1оtiуп,lе}I1,ах дjIя приiiняtттяt рirшенн.я про наданFiя i(редиту кредитна сtтiлttа _\1ас
1lpaI]()
ви}Iага,1,11 tзi,,1 гtо:]l{,lzulьtl}1l(а Ilaj{afllIrI й itttлttх дttttуllен,гiв Kpi;rr пере;riчеrrих
l]11lIlc,l.il ]]tIзIIltIlcIt]lx
абзаца;t б

,г;t

рiшtсttлtям clIoc,I epc)l(ttoT

1ra.l1rl.

З.4.6. Окре},IIINt рitлеIIilrtпl спос,геl]еIiIlоТ рали, Bcl,alIoI]jIIOIol,bcrt кри,rерii. яки\,I tIOB}llieI]
rlillrttltзiдаrи:]аrIвItик для отримаrIня кредиl,у вiдrrовiдно до встановлених uiлвеrдiв кредитiв,
щсl
i{адаIоl,ься члеIIам кредитноi спlлки.
За резчльтатitми розпrяду поданих документiв, уповнова}кений працiвник ttредитноi
спi;lкtr 1,а lорискоIIс},jIьт I{ада]о,Iь кредигI{охtу tcoMiTeTy своi
реtсоп,tеIlдацii по задовоjlегlIIIо чи

tхи.IсlIltl() заrl|_jlI tI.JtclIa tсре]tи гttоI cпi.ltl<lt.
3.4.7. l]ci.,ltOKYN{e[I,гI] llоз]4ч.tjlыII{ка та рекоп{ендаuii yпoBHoBa;ttettoT особи креllи.гItоi'сtti;ll<и
,1,а
IорI{скоIIсульта розгJIялаIо]]ьс.я на засijlаннi кредитного KoMiTeT1,, ,j
),paxyBaI{Hr{M нас1 уtIIlоl,о:
1. l]асiдаriня кредитного KoMiTeTy с правоN,{очним, якщо IIа IIьому прлtсу.гнi не л,rеirше
2l j
lзi,

його ч.ценiв та за у\{ови обов'яtзковоi участi голови правлiння або йоiо заступника
у разi
lзiдсутtlостi го_гttlврt правлiтtня. з наступциN{ пiдписанням зatступникоN,I голови правлiння
вi,,tповiдtlr{х кредиl,rlих доI,ов(lрilз, рirшенl{я за якими було прийнято пiд час вiдсутностi
го.повlr
ttpatз.,tiHttя. PitltetttI.1l l]важа€тьсr1 trрийняr,им, якtцо за нього l]роголосуваrо
бiльtше 1IO,чO]]ltlil{
ttPиc.v'1-1tix tttt:зll,c:ij(aIilrя ч-цеItiв кре/t]lтного KortiTery i го:това гrрiв,чiнrIя та
особtt, яtti на tti.,1c,tarli
lЗi,'lПОlЗi;lltОi 21oBilЭc'rroc t'i ,r ltoBtroBaxtetli гоJl0I]оlо правлiнttя кредrл.гrrоi сltiлкrt
IIа \,к]алаi{ttri
кредIl,гltlrх дсlговорiв ,Ia договоlрiв ltреди,гIrих лiнiй, в
iх
присутrtостi
на засlлаllнi. rте
разi
I,oJlocyt}a:iи проти цього рiшення.
2, IIрийняте креди,l,ним KclпtiTeToM рiшеIIня про надаItня кредиту с пillс,гавоtо tlабу.г.гя

правлiнirя чLI уповноваж:еноЮ головоIо правлiння особою, тцо
дiе на пiдlс,rавi пi;tплrсагrоi
гоJlовоIо гtрав:tiнtтя довiреностi. права укJtас],и ltредитttиli договiр (:огоIзiр тtрелт.tтtlоi
:rirril') з
lIлеtIоN{ ttрели,гноi спiлки, ,IKo]\{y кредитitий
tсопti,гет вирiiпив IIадати кредит.
З. Наявtriсть конфлitс,r,l,irlтересir; у дilt.;tыlостi члеttiв кредитIlого tсомi,гету iдеrrтифiк}/с.гься
за l]iic,I\1lIiIIINILI кр}lтерiяiми
1) отриlrаrlня чJIеном креДитного KoMiTeTy (його близькип,tи
родичами, устаIIо]]а},{и та
lti;lrtp1,1crtc,1,1]aN{и. в,Iких BiH, його близькi
або
пiдприсN,{ство.
яким
вони володiтоть. },1аIогь
РО7]ИЧi
.li,roBlrii ilt,герсС - (даri ,- "llов'язаiti особи")) корисr,i за резуjlьтатаN{lt
рiшtень кilеjiи.гIIого
KtlMi гс,tl,..якi безltilсере.r-(lrьо i tlKperto с,госуюl,ься Llього .IJIeIIa або поtз'.ltзаtIIIх:j
itllrr осiб,
2) icrrlBarrrIя \,чJlеIIа креi]иl,ного KortiтcTy бl,дь-rtксli пряrтоi чI{ опосередtсоваtlоi
особtlс,t,оТ
заl{iкав-гlеностi майноt]()l о або Heпtal'iltol]OI,0 характеру, якLl N{оже 1]пJIиI{ути на
об'ск.гиtзне
1litltcttllj.{ I(l]е_:1и I ltol,() Korti tcry.
- У разi iдентифiкацii конфлiкт,у iHTepeciB членом кредитного KoMiTeTy за вищевизначенип.{и
ttрllтерiяtпtи, Bilt зобов'язаний в уснiй або письмовiй
формi повiдолtити про це кредитниti
KorliTer.
t,о,rIоtsоЮ

:

,-)

-

11ри розглялi IlI4TaHb,

яlti

пс:редбачаtоr,ь прлlйняття

рiшеIlня кредитllого ttoMiTe,ry шоло

1]сl,анов"iIе}iIIя к},)еj{и1,I,tих взаспlilвiдлIосиIл з будь-яtкими особапли, за наявнос,гi l<оtl(lлiк,r,ч
iHTepec:iB },,r.пertirз кредиIIIого KortiTeTy Iцодо зaLзIIаLIеIIих iIи],аIIь, ttpeдrITrrrti1 коNliгс,г 1Io]]lI1I(llt
зафiкс.rваr и в cl]ocNl}, про,гоко.цi,гакI.tti (lartl.

- За

ttt.tltBttocтi конфлiкту iI-tTelleciB у ч.lrеtliв кредитного ttollriTel,y рiшенItяt ttpo ll1эиt"лlr;rг,t,я
кредитною спiлкою будь-якоl,о зобов'язанFIя на користь члена кредитного KclMiTeTy у разi, якщо
прltЙняrтя такого рiшення лliдlтоситься до компетенцii кредитного KoMiTeTy, готусться та
приймас,lься кредитIiимt ttoMiTel,cM без y.lacTi цього члеIIа. Зокрема, при прийняттi рiшення про
IlаДаI]нrl кредиl'у tUIeHy кредит,.ноi сtti.lttси, якrtй е членоN{ кредитного KoпliTeTy, Tatl<l.tli .T:tctI
креl(и,lноI-о Koп.til,er\ не \Io)Iie бра,ги участь у rlрийгIяtттi цьоr,о рiшення.
- Гliд час пiлt,оlOijlill 1i-l ttриiittя,гr,я pimcttltrt, lrle N{а€ rtictle tсон(lлiк,г irllepeciB. у ttрогоксl:ti
Засi,'tаttItяt кl]еди'l'Ilоl'о коп.tiте,гу обов'яtзltоtзсl робиться вiдпtil,ка lrpo tзiдlсутнiсL,ь го.ttrсу t1.1clta
1(редитного KoMiTeTy щодо якогс} мае мiсце конфлirст iHTepeciB.
З.4,8. Строки розг"цяду заяв про надання ttредитiв та прийIrяття рiшень по ним стаIIовiIя,гь
вiд 1 ._to 5 tса,rеlлllарних днir+ з;л BciMa ]]r{да\{и ttредитiв. Строrtи розгляду заяв про IIадання
ttРедиtirз'га приЙня,гr.я рirшень по tIим N{ожуть бу,ги змiнепi за окреплипл рirшенrtяl,I clloc,l,epeltltoi
радtI крелIr гноТ cIli:ttttt.

PitпcttH>t I(pc,]{].l1,IIot,o ксlrtiгс,г\/ про 1lа/]IitI]]Iя кре/{и,Iу аrбо вiдпло}]у в I]аданнi ttреди,t,ч
t|liКсl't''гl,ся tJ llро,гокоJIi ,зltсiдаtttrj,I кl)едит[tого коплi,гету,.яtсий tti2lписуеr,ьсrl головоIо засilцання,га
BciMa сrсобал,rи, що ]]ходять до ск:ладу кредитного коплiтету, якi брали участь у засiдаirtli.
3.4.9. У рацi вiдллови кред],Iтноi сtti.llttи вiд укладеIIня договору про споlttивчий кредит IIа
ttiДставi irrr}lopпrarrii. отрипtаrIоi з оdlirliйних джереJI, визI]аLIе}Iих закоIlолавстtsом, зоi(ре\,{а з бrоро
Кl)еl(иl'них iсторiЙ, сIIоживilчу безоплатtrо надастLся вiдповil(тlа irлфорrлацiя iз зазначеjlItrtil гаlii{х

його бажанням - у l]}]tсьN{овiй (tорплi.
З.4.10. Пiс-lя \rK]tlulel{Hrt дого]]ору пр0 сlrоживчий tсрели,г креди,гriа спiлка rla BI.IMol,y LIлена
Iiреj(и tlloi сtliлки - споживача (ttозичzult тtlлка), але не частiше одного разу на мiсяць. у поряi{ку
'га На Умовах. передбачених доlговором про сuоживчий кредит, безоплатно повiдол,t.ltяс йому
iнфорrrаuilо про поточний розlмilэ його заборгованостi, розшtiр суI\{и кредиту, повернутоi
кредlиr,нii.i спiлцi. зокре\,Iа iнфорlиацiIо про плаr,ежi за цим договором. якi сплаченi. якi 1Iiulежить
СlljIaIГитII.,i{аl'и сп;Iаl,и або tIерiсl.цl.t 1,часi 1it },.\IоlJи сllJIати таких сулt (зzt I{оiliлltl]t)с,гi зlt.зtIlt,tсtltt_lt
'ГакИх yr,toB), а 'l,tlкo)K rHrrrv irr(Рорлrацiто, l{адаi{ня якоi псредбачено 1]aKotto:lt Укllttirtи
",l [1l,.l
спо)Itиl]Itс Kpe.r1I]T\lBaIIiIrI". itrrшиrrи акта\Iи закоIIодаI]стI]а, а Taкo)i договороN{ IIро cTto;ttlIB,l1,1ii

.]{)iepejl, заt

Kpci(rIl.

)'разi

якLцо розмiр майбуL:rriх плателtiв i строrси iх сплати не \,Iожуть бути встаtIовлелti у
про
сtIоживчиЙ кредит (крелитування у виглядi кредитшоТ лiнii тощо), члену кредитноi
11оговорi

сttiлки - сtIоIiивачу (позичальнltку) також у строк, визначений цим договором. надасться

.llовiдка у якiЙ зазI{ачаIоться: с,t.lн заборгованос,гi на певtIу дату, оборот коштitз за перitl.,1 часr,
'зtt якиЙ зрсlб,tегtlt ;1оtзiдка, заборговаttiс,гь illt пoLlaTol( гrерiо;lу,, за яttлlii зроб.tсtttt
;ttliзi, li.l."
заборговаttiсtt, tta l<iHet{b rrерiодiу. за який зроблена довiдка, дати i суп,rи здirlснеIiнrl операrtiii
Ч.llеII0\1 кре;il.t'гitоi спiлкrt -- с.tlо;.ки]]а.rеп,t (Itозl{.Iальником), застосована до проведених чjIсIIо},I
кредtt,t,ltоТ спi;tкl,t ..- сIlоживачеrл (позичzuIьникоNr) операцiЙ процентrIа ставка, буль-яl<i iншi
п.;tа,гелсi. застосованi дlо провед(]них членом кредитноi спiлtси * споживачем (позичальником)
операuiй. r,аiабо будь-яка irrша i-шформацiя, передбачена договором про спохtивчий кредит.
З.4,1l. У разi як{ло ст()рс)ни логоIJору tipo споживчиit крели1, NlaIoTb lIaMip збi;tttплt,t,и
заl-а,ltыttrir розrriр кредLlту. креj{итI{а спiлка зобов'язана оtliнити Kpe.](и,Iocпporto;l,tiicti, l{_,1.1il"l
кредиr'ноi сttiлкiл - сiIоживача (ttозичzutьttика) BtдlttoBi,l1tlo /(о ви\{ог пrr.3.4.5. - ].4.7. l(bt)It)
ilолоiti:еlttл_:l.

j.4,12. Буль-яlti rrрогrозицii ltредит,ноi сtti:ltси про змiну
умов договору про споrкивчий
1(реди1,. визначених п.п. З.4.1.1. цього Положеtlня (oKpiM змitти змiнюваноТ процентноi ставки),
повrtнпi з:tiЙснювirтися tшляхоNI направлеItня кредитною спiлкоtо чJIену кредитноТ спiлки сIIоживач}, (позичаtltьниttу) lto1,1il{oп1.1teIIIIя l] ,гакий спосiб, шо дас зN,Iогу встаIIовI]ти да1 у
tзiДtrРаВlеrtня tlсltзi.,tопtjIеннrI. Yr,toBa догоliору ]]ро наданIIrI чlIсfI), ttре;цItritоТ ctli,,lKtr - cl1o)til{1]a(]\,
]1

L*

(пози,tа,rьllику) rrропозIrцiй пJlо:змiну зазна.IеIII{х yN{OB договору itтttlиN{ чиI{ом, ttiж taKltrl. ttltэ
Д(аС МО}КЛИВiСть Bc,t,atiol]II,гIJ дiаr,1, вiдtrраI]JIеIII{я повiдомлеIIIIя, с нiitчемною.
11ропсlзиtlii ч:tену кредит,ноi сrri;tI<и - сIlоживачу (позича:tыrиitу) ttpo злriни iншi, Iri>It зtчtiна
),N{oI] договору IIро спохtивчl,tй кредит, визнаLIених tI.п. з.4.1 ,1 . цього Поло>ttення, повиннi
налаватися у спосiб та строки. пс:редбаченi договором про споrкивчий креди],.
Змirrа yNlol] /lоговорY про сttсl>ttиlзчий креди,г можлива тiльки за згодоIо cTopiH. Уплова
,](o1,oBol)) 1]ро спожив.tилi креди,l,про п,tож;rIrвiсть внесенlIя дtо договор1, злtiтt l] одIIостороIIIль()\lV
IIорядку с ttiK.tertHoto.
з.,4,1з, l3aбclpoitrrcl'],crI )/ буi{l,-ltкtrii сгrосiб ускладIIIо]]ати llроLIита}IIIя чjlеI{0I,1 lсредитIлсli
ctti:tKrt - сllо}киt]а,lем (позичшtыtикоп,t) реа-lыIоi 1эiчrrоi lIроцеIlтноi сr,авttи та загальпоi вартос,гi
креди,г,/ для члена кредитноТ спiлкИ - сп()}кивача (позича_llьника), зазIJачених
у договорi про
споritиlзчий кредит або в додатку до такого договору, у тому числi шляхом друкуванI{я його
tuрифтоrt NIеI{шIогО розп,riру. IlirK основtлиli ,гексl,. злиття ltольорУ пrрифту з кольором
фону.
з.4. 1 4. Ll-,Ietr кредиr,Itоi сrli:tки
сtlо)ltивач (позичапьtlик) \IaC гIраво Ilpo гr|i о\1 l 1
Ita_jleItДl]plrrtx i(rtill з jlltя укладеII1{rI j-{OгoBopy llpO спожив.Iий кредит вiдлrовttLися lзi t.,l()l.()I](}p\
IIро сIlо)liивчийt itpc;lttr, бсз Il()ясIIеItнrl прлltlиtI. у ,Io},ly числi в разi отриN{аннrI ним гроrUовllх
ttotlt,t iB,

l1paBo на вiдплову вiд договrэру про сt,lо;ttивчий кредит не застосовуеться щодо:
1) договорiв прсl споrкивчиii кредит, виконання зобов'язань за якими забезпечено шляхом

),кладеIIIIя TloTapi а_ tыiо ttосвiд.tених догоl]орiв (гrравочиrriв) ;
2) ctto>rtllBtlиx t(редlитiв. llа;цаrних rTa придбання робiт (послуг), виконанIIя якl4х вi,цб\r:rосяl
;{о:заliiн,tеlI}Ir{ clpOK)'BiilltoBtt Bi,l1 .,tоговор), Itро сttо;tсивчий кре/l}.I,г, l]cl,altOtJ.lctl()l() (lllcl1lllOl()

lIeplltOIo цього tLi;lttvttttL,v.
j.1.15. Уttла:fеlltля Догов()р)/ про cпo}l(Litз.Irtti кредит N.{оже буги поtl'язаIIо
о,lриN,lаI{ня LIJIеI{OM

з lteoбxi,,ltticrto
кредитноi спiлки - споживачем (позичальниttом) додаткоI]их чи cylryTtlix

IIосJlуг,гретiх осiб.
Д,э Договорiв шро надання додаткових чи супутнiх послуг TpeTix осiб, зокрема, н€цIех(ать:
1) .ltоговiр оцiнкlr rлайна LIjIeHa крели,гItоi спiлtси - споживача (позичальтrика) з l{eTolo
]Jиз ti ilIIeI FIя ti о го к р едllто с lrp опто;лсн о cTi ;
2) догоtзiР tltIitTlclt:utiI:IIl21 ItJIeI{il кре,lцttrrtоf сttiлки спо)liи.ваIlа (lIoзи,ia,lt,ttlttia). Lt{()
I

1;I1кор[lс,l]о]]усться

I(рсдиl,:

;1:rя з;.tбезtlечсt{ltrl l]IlK()HaIIltrI ltlrпt зобов'rIзаIIь за логоt]оро}1 tlpt) сttсl;tttlвчrll.i

3) логовiр страхуванFIя :га iншi договори, що укладаються для забезпечення виконання
ЧЛеноiчI крелитноТ спiлtси - спох(ивачеМ (позичальником) зобов'язань за договороN{ про
спожrтвчlrй крелIrт;
4) лоr,овiр вiдlttриттяt баltкiвс:ьtсого paxytIK},, ltеобхiдного дJIя отриN,lillIIIrI .tlI обс.ltчl c)]Jvl]itttlIrI
I Iаданого Kpe,r{I],r}.:
5) rlцоI,овори I]ро Ila.Li-t}tiIrl ilt_1,1.itpia,tbtttjx

,t,a

itttttttx /{од{атко1]Itх чи cvlIvTItix ttос;tчr,r,разi. яIill{о
ilро
сцо)ltивчий кредлtт.
договору
ч.:iен кредитноi спiлки - споживач (позичальник) мас право укласти договiр про надання
додатко}]их чи супутrIiх послуг з обраllою IIи\.,{ третьою особою, включеноIо до перелiку тих, якi
BijlttoBiдatol,l, I]иN{огам кредитноi спiлttи (за riа.явнос,гi такого перелiку). Перелiк TpeTix осiб, яrti
вiдitовiдаttlть i]и\{огам креди,гIIrэi спiлки (за ltаявнос,гi такого rrерелiк1.), розл,tiпlуетьсlt l1ii
офirцiйirопrу веб-сайr,i креди,гноi с:tti:tки або trа irr(lорпrацiйпllх с,IсIIдtlх, досl,ул ло ,lliих с tзi-tbttltu
.,t",tя ч;tеttiв кредитноi cгIi;tttit - cl]o>ti}ll]ir,tiB (ltозичil,,lыtиitiв), у Bcix прrtrtiщеttтtях tcpc. 1tlrгrtlT
сгti.пкrt. I1a Bllltoгy rtJlcl{a ttllсдltтноi сtiirlки --сllожи]]ача (позичальника),гакий перелiк ttirc: б\.ги
наданий йому в письмовiй чи ел()ктроннiй форшti за його вибором.
Itредитrrа спiлка у вс,гановJIеному IIею поря/]ку мас право визначати ttерелiк TpeTix осiб.
яtti вiдповi;lаtоть fi виrtогап1 та, i\lO)i{yTb IIадl1]]а,ги IIJIC.I]alII кредllт}{t_li сгtiлкl.t - cl]oжLlBaLIa\I
(ttози,tаult tlикаrм) до/Ittтttовi чи супуr,нi IIослуги, пов'язанi з
укJIilде}Irlrl}{ договору про cпoltltB,ttlii
креди,t. liрслиl,rlа ctri.;rKii на с]]с)с\{у офiцiiilrолrу веб-саiiтi оltрилlодttlое. забезlIеччс Bi,ibtrttii
досl,уП та своечаСIlе oнol]jIclrrrrr iнt}орrrацii гrро вllN,lоги до осiб, якi rtадаlоть додаткоi]i т,а сl,п1,,.rrri
tзоttlt ttеобхiдrti д;lя )rкJIаден}Iя
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1Iос"rIуги,

та до

вtдttовiлнl.tх, .I1сlговорiв, [\() tlрийtчtаtоться кредиl,ною спiлкоtо

у

ltKocтi

забезttс:чет]ня за сIIоживLIим кре,цито\,{ та/або уIQIадення яких е умовою I]адання (подальшого
обслуговування) споживчого кредиту, а також розмirцус на ньому правила спiвпрацi з такими
особами (за наявностi таких в,имог).
УКЛаДеННЯ /iОгОвОру про сIlох(ивчиii кре/{и,г rle пов'яза}Iо з ]]иl,{огою yIcIa/{eHIIrI договорiв

llpo

додатl(ових чи супугнiх llос.]r},г iз ttонкре,гною Tpcтbottl особоIо.
У раЗi вllзIlачепня креfiитн,оtо ctli;rKclto пере.;tiltу,гретiх осiб. якi \{оrtiy,tь I1a.цal]iljl.i I-1jlcIIlI_\l
ttрсди,ггtоi спiлtси - cIIOiIttIBa.laпt (позrt{лiUlьIIикАм) .r]одаr,ковi чи суrrу,гнi rtос.ltуги, ttоlз'язаtti з
vк-ilаlцеIlllяý{ договору про споlltttвчий крели1,, у кi:lькос,гi п,tеtлше трьох осiб длrя кожItого l]иду
l]осJIуг' член кредитноi спiлкI{ * споживач (позичальник) мас право самостiйно обрати особу,
яi(а N,Iоже на.гjавати членам кредитноi спiлки - споживачам (позичальникам) вiдповiднi
ДоДаТкrЭtзi 'tи сt'гIу,гtli пос,,Iуги. серед осiб. не вкJ]Iочених до перелiку, визI{аченого кредитноIо
на,r{аIIlIя

ctti. tKtlltl.

чJlеI]оМ ttре.ilи,гноi сlti:lкИ * сllожива.rем (позиЧ_*tЫlЛtttОПt) ,цогоI]ор), lIpо
с обов'ltзt<оl]им i{jIrI укJtаrlення /цоt()l]itру tIpO
clttl;til.ttl,tltii ltреi{и,r, ,га IIеукладеIIнrI llротягоlrt 1 5 календарних днiв но]зого догоljору tlро IIадаIIня
,гаких с]амих пос,rIуг з
особото, що вiдповiдас вимогам кредитноi спiлки, та з урахуванням виN{ог

У разi розiрваitttЯ

liаJ{ання lIодатItоtsIlх t{Jl с)ltу,гtliх t.Loc:tyt,. якrlй

зазllачеIIих

у

rIопередньо},{у абзацi цього Полоrкення, кредитна спiлка мае лраво вимагати

.rlocTpot(OtsoI,o ]]ико}tаtlня зобов'язань за договором про споlttив.lий креди1
I]iдмова Bi.i{ логовору llpo спо>ltив.tий кредит е пiдставоlо для припинеIIня договорil] ll\()..lo
.

лола,tковИх чI{ с}/гlУ"гнiх tlос.ltУг, шIО бу.lrи визtlа.ленi яtt обов'яtзttовi.l{rtя о,I,риýlа1l11rl I(pc.i(l]1\,"
vкJIаllеIlих члеI{ом itРСДи гttоi ctti.пlctt - спо)l(ива.rсrr (ttози.tа-rIыIико\{). Кредитна ctti:tlca абсl грс,гяt
с,{,()рона повер,l,аIо,l,ь {IJtcIty itредttтно[ сrri.Jrки - спо)Itивачу (rrозичалыlику) кошI,ги, cпlta.letli ttltlr
за TaKi .цодатковi чи супу,rнi посJIуги, не пiзнiш як протягом 14 ка,тендарних днiв з дня подання
tIlIсьмс|вого гtовiдомленI{я прс) вiдмову вiд договору про спохtивчий кредит, якщо TaKi irос:tуги
не бу;tи фак,гично надаIti до lIня, вiдмови LIJleIIa кредитtlоi спiлttи
- спо}кивача (позичальника)
t;i.ll l{оt'оtзору про спох<ивчий кре,цит у порядку, визначеному законодаRство]\{.
з.4,1б. Yci rIc ltpel,yлboB€tHi цим llо;lоженltr{м правовi,l1нсlсини. зокреNlit, rlIO.:IO cпo)Iil11]ti()1,0
кредитуваrtliя. pcl,) jiIoIoTbcя LILIILгIL{\{ закоIIо/{alвс.t-воr,t УкраТтlи.

IIорядок lIроведелrrIя MolliTopItIIгy tIадrlIIлIх крелlrтiв ,га суIIроводжеIIIIrl
прострочеIIIrх кредитiвl, IIеповерненtlх, у тоNIу числi безIlадiilних кредитiв.
4 1. :] \{еток) нагляду за свосчаснiсrrо сплат за наданиI'Iи кредитаl1и та оператиt]IIого
jIjtаltlYва}it]я
руху l,рошоt]их пclToKiB кре/lи,гllа сttiлка веде налехtний апаri,гlл.tltиii об:riк.
Обов'язrtlt Ш{Оl](о органiзацii r,tоtiiторlrнгу IIадLIIIих та суIIроI]одженIIя IIрос,гроttс1lll.\ ttрс.,1trгiв.
zl.

I{ell0BeplIeHllx,

}'

,t,tllt\, ,Ii,Iслi

безlrадiйtlltх ttре,циr iB Itо](ладаюl,ься на кредитний

ctti:tttrt,

кошti,t,с.г кllе;lи.t гtоi

4,2. llоточний контроJIь за дотриманIIям умов кредитних договорiв здiirсltlосr.ься
vгIовновах{ениМ на цi дii працiв,ником креди,гноi спiлки, Зокреп,tа, уповноtsаженltй працiвник

кре;lитноi сtIi,rкИ здiriсrttоС KoHTpoJlb за c]JoCtl;tclticTlo ILl l1()]]I{o,1 OKl ttсрсдбаIiсI{Ilх tiрс, lи,1 tll1r1lI
;{огоl]орii\Iri п.tа,rеlttitз lta tliдсr,авi звiрянltя фак,гtrчно отриманих плате;ttilз з графiкопI lI.1al_tIol}II\
tt,чaTc;iliB. якrtii ск,tа,]tасться дJlrl jiо)t(IIого ,t}IiIiIIя YttoBrIoBaжctittй працilзlttttt ]ipe.l}tltttli ctli,tiitt
ЗВi,1,1,6 lIpo lrlo,tpII\IaIIitrl tlэatPiKv IIлil}Iових tt:tliTc;t,iB на засiданнi крелитltоr.о колtirст1,.
4 3. У випацку tji,IrlBjtel{llя IIрост,роченIIя гtлателtiв кредитIIа crti:tKa вживас захо/]l,],
ttередбаченi в п. 4.5. - 4.7. цього ПолоrкенIrя.
4 4, /iля окре}(их видiв кРеllитiв згiдно затверджених рirпенняr,l спостережноТ
ради правил
i прсluелур \,1оже гtередба,татисяl <эсобливий тtорядок супроводження.
4.5. З llo\lelll)r вия]]леIlIIrI IIростроtlсttос,гi за кредитоу (затриьtанl{я позича-lыIико}1 сllJlА,гl{
r{acT].{tlti l(Реlll]'l'\'Га,/:rбО ttРОrlеН'ГiВ) l(рt,,
lи],tlJ ctli.ltlta lloi]l{IIIla вх{и,ги гlalctvLIrti Ji_1\(l/l1l ,(, llI
,tобровiirьrlого RIlкотlilнI{я IIоз]{чаt,цыIикол1 cBoix ]{o1-oBiptillx зобов'язаilь:
в герrriri ло 5 днiв llpocI'po(IL,IIllrl - з;liйсttttlс lIозичальниtсоtзi н[tгадуваlлIIя про lлсобхiднiс.t.ь
I]l] ко}IаItiIя договiрItих зобо_в'язаllь в телефоItноп,Iу
ре>ttиплi ;
26

jlo l5 дIIiв простр()ченнrI

I]l,cp\IiF{

iio1,o наявtrос,гi) рекоN{еI{дован,i лtисти

-

п]ttгге)iiу IIадсиJIас IIозиI{а-iI],IIлlк,ч

"I,a

нагалуваrIня;

порYLII,Iге.lI() (ч l)tlзi

iнших, HirK с:поlкивчi, надсилас IIозич€uIьнику та I]оручителю/заставодавцIо
(У разi тrаявностi) в TepMiH вiд 15 до З0 днiв прос,l,рочеIIня рекомендованi лис,rи -- попередженrIя;
Ш]lojlo СПОжиВLII,Iх tсредит,iв - надсилас позичальнику та [оручи-tелю/заставолавцI() (у
разi
ttаявностi) шlоttайпrенше lIерез о/],ин каJIеItдарниir пtiсяць, а за креди,r,ом, забсзпсtlсIlII\I iгlо,гсttоlо,
,[а
за кредито\{ II[l гlридбitttня }китла - rr{оIтайrtенше rIерез три календарнi п,tiсяtцi, рекtlпtенl(оtзагri
,IIlcTIl iз зазttачеr]Ilя\{ l]I,lNlоги ]Ipo здiйсtIсitttlt тilких шлатеrкiв або повернеIIllrl кредит\ 1]p(),l,rl1,ol,I
З0 кiutс,ндарних днiв. а за кредиl,эм. забезпечених iгiо,гекоrо, та за кредиl.,ом на придбанrIя )I<и,гJIа
-- 60 каrендарFIих лнiв з дня о/хержання вiд tсредитноi спiлttи повiдомлення llpo таку виl{огу.
4 6. У ВипаДку. якщо попtэреднi заходи не призвели до сплати боргу, кредитна спi.ltка
l]ДаСТI)СЯ ДО ДiЙ, ш{о спряlчтованi на стrlгнення боргу приN,lусовим шJlrlxoM, в IIорядку
пере;lба.tеtlоN{у зilконодаj]стl]ом. 11еред iх вчиненням креди,пtа спiлка:
1)вttзltа,tltг tta tIiдставi ltlэе2lитного логовору сум), заборговаttостi, вклtttlчаlоLIи.гакож, якlIlL)
tle ltеlэс:дlбачено y\{oBaIII.1 доl,оl]ору суN{и trtтpatPHиx санкцiй. ГIри цьопrу, за рiшення\.{ i{редr1l.IIого
i(оNli,ге,гу Nto)t(e застосоI]уватI{ся зуrrинеIIIIя HapaxyBaHIIrI процеIr,гiв таlабо реструк.гурl.tзацiя
заборгованостi.
? ) визltача€ lIUlяхи зl]ернення стягIlення tta забезгtеченrlя кредиту, I]ключаючи Bci види
забезlIе,lеНня l]изIIаЧенi у крс:ДllтFIомУ доl oBopi та оi(ре]\{их договорах застави, Ilopyкll (за iх
ЩОДО ttРеДИтiв

tiаявiлсlс l,i).
3)

вживаtl захоl{и ]1ля t]стаllовлення л,tiсц;t знаходжеrIнrI lIозиLIаUrыlLlка.

Стягнення боргу rlриN{усовLlм шлriхоNl здiйснтоетьсlt з викорис,ганням вiлповiдттих

праt]оl}их rtехаttiзпtiв та процесу[tJ'IЬних форпt, rrередбачених чинним законодавствоN{.
,l 7. l] окреми.\ виIlадках за обгрунтоваI{им
рiшенням кредитного KoMiTeTy кредиlна спi"rка
\,lo)Iie tli/lстрочити застосування щодо позичалыIика заходiв приN{усового стягнення боргу з

l]{отримаFIFIям пере;lбачеFtих закоцодаJ]стI]оN{ llроцесуа.iIьних сгроt<iв.

4.8. У ВиIlадк}' отрIlN{аIlня irlфорлrачii, яка пiдтвердrку€тьсrl ;1ос,говiрittl\lll ,1i.l ;{t_tcгutltirtir
.IloкyN{el]l'aj\{и. l]иllriнI{ми уIlо]]Ilова}кеними. вiдttlовiдtlо до зilконодаl]ства, органами, lll)o c\{cpIb
llозичапьника за pimeHtiltirt 1(редI{].IлоГо кол,ti,гс,гУ N{оже застосоl]уВат}Iся зупиненIIя J{арахуваIII1я
tlptllletl,гiB за креl{rl,гIIил,tи догоl]орами в такого позиLIалыIика.
4.9. Itрелитна спiлка здiйснюе супроводItення неIlовернених, у To},Iy числi безнадiйних
ltреди,гiв у IIacTvllt{oN{y liорrlдкч:
За ttаявttостi пiдс,гав. за подаIIIIrlN1 уlIовнова)IiенOго ПРаЦiвttика кредlrt,гноТ clli.-tltl,t,
крс;lиtгlt,tti комi,ге,t, ttpttйMac обrруttговане pittteHHя про вiлсt,рочеrtнrl l]изttаltня lleпOj]cpltclt()io
кредl,r,rу'бсзrrадiiitrl.tlt. IIолrrttIIя NlaC ллiс,t,ltlи обгруrlгl,вitlIIIrI l,il докуNlеl{-l,al,tьttс tti, llBcll:l;i,cililrt
ргtеliнrl l оз Ll LttrjibнIiKOM кре. lи,1 у.
I Iic:rrr прийrt;i,г,г-lI рirшенtlя к]эедитI{иN,t ttопti,rе,гом про вiлстроче}Iня визI]анrIя непоl]ерIIеного

\,loiltjI}I вос,гi пове

1

креди,гу безнадiйним, кредитна спiлка вживае заходи для виконання позичальником cBoix
;tоговiрrtих зобов'язань за непов,ерненим кредитом:
Креди гна ctri"ltKa супровод]itус безна;tiйнi кредити шJIяхоN,I здiйснепttяr rIастуlIних заходiв
,,1огсlвiрrlLtх ,зобtlв'я,lаttt,
випадкitз, Ko,rII{ креди,l,}Iи\1 tttlltitctorl tt1ll;i'ltlll

,,tjIrl I]I-{I(Ottatlнrl lI()зI,IIIаJILнико\{ r,ir/або порv(l}l,ге-епл/зас,гаволавце\,i

l)

IlctlOi]eplIclill.\ l(рсдlIтiв, Kpirt
ОбrРУНТОВаНе pitltetttlli tl1,1tl tзi]сr1l()чеIt}i11 ljtlзllaItltrI креди,l,у безttадiйltиrt:
rrto,"to

:

tLl

Kpe,,1ltTiIa ctli,,tKa:
- ПРО'гяГоМ олного мiсяця з дня визнання кредиту безнадiЙним - здiЙснюе позичальниttовi
нагадyванIrя Про необхiдrriс,l,ь ви:конання договiрних зобов'язань в телефонному режимi;
.- I]роl,ягоМ /:Il]ox мiсяj{iiз з
дня tsизнанI{я кредитУ безнадiйним - надсилае позичальникч.
га,/або tIOр\,llигеJltо/зас,гаводаrзцlо (1, разi наявtrостi) ;Iисти
нагадуваIII{я.

-

\'1lазi

lзi.l(cr,,ttioc,t,i tt,tшгс:ritiв tIo крсдлi,г\'lIротrlгом Tp1,ox плiсяrцiв з дitrt lJllJiti,lliltrl ltpc.,tlllv
безна,l{iйtltlпt, Kpc-il1 l Ila ctli;lKa зi{iilсItIсltl зах().,ll1 trере,цба,tетti r1.4,6. lIboI,t; _[ lo;tcl;ttcttltя. ,\
\,})ах

ч l] itl l ItrtN,I

cl,po li_\

tl

озсlв tToi

;ца

вttосr,i.
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2',| rцOДО iIростроченL{х

або IIeIioBeplleIIиx itредитiв, за якими с

;{окуIчIен.гаJILне

lti;lr,вер,дхtення про неможливiсr,ь стягнення, та прострочених tсредитiв, за якими кредитним
tttlпtiT'eтotll приЙнято обrрунтоlзанtе рiшtення гIро визнання кредиту безнадiйнлtм:
- кредитна спiлка, у разi н;tяtвltосr,i вllкоllаl]чого докуN,{е[Iт)1 про стягненIlя заборгсllзzttttlсгi
за безrrа;lilillиNl креДI{то\{ rцорОку звертаСться до державtrоi викона]]LIоi с.lt\,лtбlt iз зitяtвсlttl ttptl
прим}Iсове стrII,неI{Itя заборговiulос,гi з боржirика (в лtежах cтpoKiB ttред'явltеtlllrl t]i.lKoIIa]Jt{i1-\

;toKyMeHTil]

до

виi(Oнаltttя) Ttr Koxtгii rriBpoKy здiйснюс rrepeBipKy наявнос,гi обставин, що

уttе\Iо)I(jlиr]JIюIо,гь стягненIlя заб,эргованос,гi, або обс,lавин, що стаJIи пiдсr,авою для прийняiтг.я

l(редI-rIlим ttомiте,гом обrрунтовztного рiшення про визнання кредиту безнадiйнимl
-- 1, разi вiдсуr,нос гi су/lолlого рiшення llpo стягнення заборгованостi кредитна спiлка
зверта€ться до су.-(у iз ttозово1,1 пр() с,гяl I{енllя заборгованостi (в межах строку гlозовtltli
;tавшос,ri). ltрiп,r гсll,о. угlоt]но!}ажlений tlраlliвниtt ttре;iитrtоТ спiлttи KorKHi r,ри мiсяrtti з.liГtсtttсlt:
ttepeBip,Kl,ttaяBHoc-t,i обс,гавин lцс| YIleNIoIIJ"I}tв,пIolOTb стягIlеllFIя заборгованосгi аiбо обсгавtrн, Ll(tl
ста.,tи гIiдсr,авоtо л,lrt itpitiiltrll"гrt креi{и,t,ttиr,l ttorti,гeT,o\,{ обгрунтованого
рitirеttня IIро 1]изIIаIIIIrI
креj1l1,г\, бсзI tадitiнлtлr.

3) шlодо неповернених креl(итiв, за якими минуВ строк позовноi давностi кредитIIа спiлка

koxtHi шiсть пliсяцiв здiйснюс нагадування позичfuтIьниковi про необхiднiсть виконання
,,1оговiрitих зобов'язаiIь в ,t,е.;rефонноr,tч рслtимi та IIадсилас позичaLцьнику .га/абtl
lIоручи,l,сJ,ltо/зас,гавоДавцIО (у разi rrаявносr,i) листи
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-

виNIоги (крirл спожItвLILIх крелlr,гiв).

f{одаток 1
до IlorroжeHHrI про фirrансовi посл,угIl
Itреди-r,ноi сlti,lrки KAHl е;tл

I II ф о

prraLuilt,

rt

Ica lIадас,гься

II

а

ij rI}I

ol,y ltл icl1,l,:t

ii:ricHT
(I IIlj)
tliдтвеlэдltсус, що на його вимогу Itредитною спiлкоlо кАнтея> йому надано вiдомостi про
фiнансовi показники дiяльнoстi кредитноi спiлttи та iJ економiчний стан, якi пiдлягаIоть
обов'язttовому оприjIюдненнIо;

(пlБ)

Ii:ricIlT

tti;(гBepltlttyc], що на tlого виN,{огу,Креди,гноrо спi:riсоlо <Антея> йому надано пере.llitt ttepiBttиttiB
кредиr,ноТ спiлки та ii вiлокремленItх пiдроздiлiв;

i {al,a

I-IIБ
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tlillttrlc.

/{одаток 2
до llололtення IIро фittаttс<lrli гl()слчги
Itрсди,гrrоi ciri,,tKtr кАнтеяt >

Illформацiя,
яка надаС,l,ься споЖIIвачУ rIереД укJIаденIrrIм догOвору tIpo заJIучення внеску (вкладу)
чjIсIIа Крелlll,tlоi спi;lки <<АtIт,ея>> на леII0зитttrtii рахYнок
(]поrкива.t

(l ll lj)

lriДТВеРДХtУС, Що liредитtrоtсl сlli:rксlю <Анr,еяt> itоплу бу.lrо повiдолt.ltеllо, l] ,tох,lу .rr.i,i *rn*onn
IIa]]aHi]j,I йоп.lу достуllу до Ta,ttoi iлIфорпrачii на веб-сайтi Кредцитнсli спi'lrки кдttт.е.t>,
https :i/rшrv. antlreia. com.Lla, про :

особу. яка L{адас tРiнансоrзi пос-цуги, вк_IIIочаIочL]:
а) tlайltеtllrваIlня, lцiсriезttахtlд;I(е}{ня) конl,актI{ий телефон i адреса е. lel(,IpoltI{oT itоштtt особlr. :tKlt
lIадас фirrаrrсовi IIос.jlугрI, адрес}, за якоIо tlриймаtоться скаргИ сполсивачiв
фirrаttсtlt]ИХ l1oc;1)'l', а
cl

сапtе: Itрелитltа ctti.lttta кАrtl,сяt>>: шtiсtlезгiаtходхtеI{Ilrl: 540З0, Мико.цаТвоька обл., м.Мико.;tаiв,

б.19;

B1,:l.CttacbKa,

KoI,l,l,aKTlirIй r,e.Tte(;oll: (0512)7б9610;

ЦЛфg&(g!ЦДФ; аДреса,

адреса елеtстроtttlоТ пошти:

за якоIо кредитною спiлкою приймаються скарги

dliHaHcoBtrx послуг: 54030, Мико.паiвська обл., м.МиколаТв, вул.Спаська, б.19;

б)

найпtенl,ваrtня особи.

яка

;r;", iц;i.l",1i,Jiii,po;;Ы,"*rF;;.й;o

ilадас

споживачiв

посередrIиtцькi посJIуги, а

са\{с:

пр"д",r,,*п-i,,п,l.i;;*;;i.i;;;;,ff;;]',1iЖ:,'],

peecTpi юридичIIих осiб. (liзи.tttt.rх осiб-rli;tпiэrтсп,tцiв 1,а гроNrадсьrсих
форr.{увань, а ca.rte: /{a,ry
;1еРЖавтtоi ресстрашii 14.02,2012, Щату заlIису: 14.02.20|2, Номер заlIису: 1 512 102 0000 000510:
г) iнформацiю rцодо включення l(редитноТ спiлки <Антея> до вiдповiдного дерх(авного
реестру
(liItаНССlвих }'станов, а caN{e:
Свiдоцтво
npo
ресстр
фiнаrrсових установ
р...rрuчi,
'Щерrкавний
r|liHaHcclBoi ycTaгIol]I-r серiя КС NЪ 94б, дата видачi 15.05.2012;
l-) irl(loilпlat{iro tцодо rtаявltостi в J{релитноi спi:тки кАнтея>, яка Haj(a6
фiнансовi llосI\/1-Il. 1Ipilljtl
I]a I{а,:ltlitIlЯ Вi.lЦtlОВirlllrОТ t]liН:tНСtltЗСli tloc:tyl,и. а caN,lc: Лiцеliзi;r на гlроl]ilдiiiс.tlli11 iOc1lO,L[il)c],J\()[
дiяt"цьносr,i з tIа;{itl]tIя (litiltttcotlttx IIOcjI\,1,. а caNle Ila заJl)lчеIIIlя фiнаrrсових акttlвitз t ]
,зtlбоtз'ltзаttliя\,{
Ll(0JIo нtlсl,упног<l iх t-lоtзерIlеr1]lя (Розпорядlкення i-{ацiолtаlыtоi Kor,ticti. пlо
з;{itiснitlс державпе регулIовання у сферi ринкiв фiнансових послуг вtд26 сiчня 2017
року NЬ 1 б2
"I1po актl,алiзацiю iнфорп,rацii в l[ержавному peccTpi фirrансоtsих
rцодо
дitочих лiцензiй
ус,ганов
деяких фitlансових )rcTaнo]]. 5z зlз'язку з зi зпtiноIо наз]]и виду господарськоТ дiяльностi. шlо
tli,(.;rяt,ас :tiцензувaIlHIo"] TepMirl д,ii -- безс l.poKoi]a;
л) коtlтirttгrrч irrфорrтацitо оргаt{\,, яltиli здtiйстttос дерiкавне регулIоваIiня шlо.liО.ti.lt,lt,llос.гi Occltjtt.
яка надас фittartcL.'tli ltoc.гtvI,1l, а cilNie: Llаrtiонtшrьttий баttк1, Уrсраiни.01601.,rr.[ilrItз.
вl,:1.Irtс,гltг),,гс1,1(а, 9. l'елr: 0 800 5С|5 240, e-t-tlail: nbr-t@barrk.lra;

о фiнаtrсову посJIугу -

залучеFIIIя фiнаlrсових активiв iз зобов'язанням щодо наступного iх
Ilоверне}Iня (яка передбачаС ЗОЛ'уlrlgglIя КредлrгitоIо спiлкою <Антея>
фiнансових активiв вiд
,I.;tetliB Х{релиr,rrоТ спiлtси кАrIr,ея> на пiдlставi trисьмового
(вкладttr,Iкоr,t) iз
з
особоtо
договору

(litraHcoBoi УСтанови tltодо нirступного IIовернеfiIIя Talill.\ tttllltlitз tlcpc,t
у ,,1оl,rltзtlрi с гроji з l]tIIlJIa,l OIO llКJalд(llик}, l1l]oIIeIt-r,iB (виltаr opo:tlr). l}Ii_.lI()Ltal()lll1

:ЗОбОВ'ЯЗаННЯll,t
]]изIIаItеIl}lt"l

,]aI,a"-l],II)'cyrly

зборiв,

iTttllиx l]l11,]lxl . яttti повлtrlеII спожиt]а{I. BltJtIOIII]o з IIо;,(а,1 Ka\11,1.
N.ltoжe бути визначений - порядок 1]изначенIlя,гаких ви.l.рат;

tl.;tatt,elttiB га

або якrrцо коIIкреI,IIий розмiр не

о догоl]1р IIPO Нa;fаНняr фiнансови]{ посJI\/г, який вклточае:
а) наявttiсть 1, Спо>ttивача права на вiдмову вiд договору про надання
фiнансових послYг, а са\{е:
_)

(,

(ltcttlpttb:.,tctO, (.'псl)tс,ttс;ач ,1lac прO(jс) вidмrлвtп,tlttся

Bid BllecetпtrL фhtаttсовttх сtкп,шr;iв);
б) cтpol<. I1ротягоr4 якого (]поживачем може буl.и використано право на tзiдпtовч rзi21 ;цtlг,сltзtlрr,. а

такояi itltпi )/},Iоl]и викорl{станFIя IIl]aBa на вiдмову вiд

договорV. а

ciiNlc:

\ttcttlpttb::tctd, (|поэtсttвач "l.|clc права,повidомumu Itреduпry спiлку кдttmея> прсl BidMoBy BiO Blteceltltя
c| i t t at t c <l B ttx aKttlt,tB i B d о в с mш ю вл(. l l о ? о d o ecl B op cl "u с mр ()к)) ix вrt е с u п п);

в) лriнiпrа;ыtий с,грок лii договору (якщо застосовуеться)
l ) ttitlttзttiс,гь у- Спохtивача права розiрва,ги !Iи приllини,ги договiр. права дострокового викоIIаIIIIя
,to1,oBop\,. а гако)Ii ttac:tijtitt,t таttи>l дiй:
t-) гtсlря;lоtt l]ttece}]llя змitl та долоts}tень до ltогоl}ору,

збi;rьшсtлttя ф,iцq9gхr'оi rtроцеltr,ноi с.гавкИ за догоIrоРоr,t без ttисьмовоi зt.одit
с lio)Iiи]]aLIa фitrансовоi пос:tугt t.

,1) нелtо>ltЛиtзiстЬ

о лrеханiзми захисту IIраlв спох(ивачiв фiнансових послуг:
а) мо>tt,ltltвiс,l,ь,га rlорriдок llозасуiцоl]ого розI,JIrIll'у скарГ споживачiв фiнансових посJIуг. а саN,{е:
- 1,разi зBepнel{Ilrl спо}кивача iз вiдповiдноIо скаргою до кредитlrоi спi:Lки, l(рсдlIгнii ctti-tttlt rlltt
,tаt(\, cKa]]l,y l,а надil,t,и

сllо)Iiивачевi обгрчIIтоl]ail{ч вil(псllзijlь tlз tltI ltll()-lriIo,rl ]()
Дtliв вiл даt,rl ii o,гptTMitttltlt вi;{гtовiдiIо ло зitкtll{о;]Izlвс1,I]з.
- зt,iдтrо l]!1i\{ог:Jа](оtIодаI]ст]]а, зокрема, оргаlIаN{и, яtti здiйс;tttоttl,tь дсржавI{е
регуJIIоI]ання риirкiв
(liнансових llосJlуг, та iх поса,довиN,Iи особами, якi здiйснюIотЬ наглял за додержанням
зако}Iо/iавства IIро захист пра}} спох<ивачiв фiнаIlсових послуг, забезпечують
реалiзацiiо
леря<авноi по",tiтики пIодо зах]]с,l,у прав спо;кивачiв фiltаttсоtзих пос,,Iуг у N{e)Iiax свосi
.tiо_\Itlегенl{ii. вirзttаченоi закоltо}д. v l]оря;]{ку. ]]c,Ial{oBJIeHoNly нормаIивно-IIравоl]и_\I1] atцl.il}l11
l,аких tlpt,ttttiB. розгjlrlлаIоть зl]срI{еIt}Iя сtIо}Iitlвачiв фilrансоl]их пос-r]уг (1'Torty,tltcjIi Lt]tl.,ttl
ltаяrзносr,i ]] догоi]орLtх \_\1()IJ. trlo tlбrtс;ttt/I(),гь llpi.l]]a сгrолtиtз{t.tiв
фittаttсоrlrtх ltlэс.ryt,).
розг_rIяну,г11
I(a"ЦeН,rlaРHl{x

б) наявнiс,гь гарантiйних фондiв, чи компенсацiйних схем, що застосовуIоться вiдповiдно до
законоiIавс,гва -, гарантiйrri фондци та компеlIсацiйнi схеми, що застосовуIоться вiдповiдно до
,taI(ollo.1i.ll}c
l

ва. Bi,]cr гtti.

L]tto;,ttttBa.t

ttiлтвердх<ус, щсl }lалаItti йоrtч iлrформаlliя забсзпе.rус правильне
розумiнтlя
liocjl),гl1 без ttttв'ltзувiltlнrI iT гIридtбанняt,

/{ата, ПIБ, пiдпис

з1

___ (Iilll)
cvl,i фiнаrrсtlвоi

f]одаток З
/Io IIолохtення ilpo (liTTaпcclBi l]ос]l)lг{I
Кре;tи,гноi спi:rки кАtt,геяt >

Ilrформацiя,

,tKa надасl,ьсrI спо}киваIIу перед укладеIIIIrIм договору IIро IIадаIIIIя споживчого кре/lи.I,у,
з:lг:Ult,tlltl:i розпriР за ,Iки]И IIе шеревIlrцус розпriр o21Hici пIilliпrальrIоТ заробiтtlот ll.,Ia-гlt
l} ста II ов"леноi lI а деIIь
ук"rIадеIIнrI кр с/lIIтIIо го д0 г0 BOp)l
,,

(]ttcl;tttlt;a,t

(_rалi Клiсlr,г)

tti;lтвеllдлtУС, Що Кредитноrо спjiлкою <Аrtтея> йому

IIалання йому доступу

https

Оу- **iдоп-.ryййу

й;йЧi:i

до

TttKoi iнформацii на веб-сайтi Itредитноi спiлки кАнтея>,

а

сд\{е: Kpe,l{rlтtta спiлt<tt кДIIтея>; п,liсiIезlrаходжеItllrI: 540з0.

://1,1,1vrv, antheia. com.Lia, про :
rl особ_rr. ,IKa надас фiнансовi пос.гIуги, вклIоIIаIочи:
а) Itайrlеrlуl]аItIIя. мiсtlезllаходжсtIня, i{оIIl,аI(,гний телефоll i одреau eieцTpoIII{oT пolltr.rl
особll. яка

надас tPiHarrcoBi

tIoc.I1\,]

I1.

]!{rtKo-taTBcbKar обл.. r1.IVlиttojtaiB. lзу.rr.Сrtаст,ttll. б.19; кон,гак,r,ниri те;tефоrr: (05 |2)769610;
адрсса
с.]]ек,гр()IIноi trоrп,rи: antheia|.4),ukr.net; адреса, за якоIо кредитною сtriлкоtо trриймаiото.r,

a,.oprn
сttоltиrlа,iiв фiнансових l]ослуг: ji4030, Миколlаiвська обл., м.МиколаIв. вул.Спаська, б.19
б) ,rе, що отримання фittансовс,т послуги не пов'язано з необхiднiстtо отриN,Iання Клiсttтоrл
rIосере.Llницьких tIос.r.Iуг ;
в) вiдоrtоСт1 прО ilержа]]нУ ресr:трацitО ttредитttоI спirlкИ мiстятьсlt €дtrItоrl}' jlсржаl}Ilо\lч
у
peecT,pi I0ридrIIIIIих осiб, (liзичrrих осiб-rriдrrрисмцiв,[а гроN,lадських
форп{ув.u{ь. а carte: f[ar.y
;lСРltаВttОiРеССТ'РаUii:14.02.2012. flатузаIIису: I4,02,2О12. LIоп,rерзапису: 1 512 102 0000 000510;
r,) irrфорr,rацiiо lцollo вItлIоченнЯ J(редитноi спiлкИ <Антея>
до вЙповiдного державного ресс,грV
tllitlaltcrэBиx устано1], а саN.{е f{ерN<авний ресстр
фiнансових ycTaI{oB. Свiдоцr.во npo р...rрuчi,о
tРiнаiiсlэвоi Yстанови серiя КС лъ 946. дата видачi 15.05.2012;
г) iн(lорrrаЦiю tлодО ltаявностi в Крелитноi'сtli;tttи кАнтея>. яка надtа€
фiнагrсовi 1lос-,]\,гrI. Ilpal]a
lla надiiIIlt;t вiдtrовi;lноi tPirraHcoBoi ttослуги, а саме: Лiцензiя nu ,rроuодl}liсt]IlrI t.ocпo.,Iapcblttli
;1iя-uьrtсlстi з IIаilаl{llя фiнаrlсови)( послуг, а oaN{e, надання ltоштiв
у позику, В 'IOi!{y .rис-ili i tla
\,_\Iol]ax фiнаlIсового кре/tи,гу (РозпоряджеIlнrI Нацкомфilrпослуг вiд 26.01 .2017
irъlОЗ кПро
гlереофорIIленIIя деяким фiнаtrсtrвим устаIIовам дiючих лiцензiй,
у зв'язку iз звух<енI,uло пrлу
1,ocllo,llilpcbKoi дiяльнОстi>); терллiн дii - безстрокова;
,,l) ttОН't'аКТНr'iТrфОРПrаЦiЮ оргаItv. який здiitснюс /]ержавilе
регулIовання шодо дiяльностi особи.
,IKa надас cPiHaHcoBi tlослуги, а саNIе: l lацiонацыrий банку УrtраТни. 01 60 i . rr.Krtj'ri.
tзу,l.ittсг1,1гуl,ська.9, l'e.ll: 0 800 505 240, e-mail: цbrr(z'lbarrl<.rra;
tl (liHatlcoBy послугу
крс:(и гу' .littt,lй llc

-

IIl1/.\tilIII}I ltош,гiв у ;<ош,гitз
у гlозику, l] ToNIy .tислi i на умовах фiнаtтсового
е спо}кивчиМ (надастьс.lt для задоволенItя потреб, пов'язаttих з

rtiлприсiuницькоlо" незаJIежноlо професiйною дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв найманого
ltрацiвrtиitа). вклtочаiочи зага,iьну суму зборiв. платежiв та iнших ви,грат. якi повине}t
сl1,.lат,и.l.и
It.]ric,rгr,. t]I{-,1lOlll{o з llo;lat,i(i.I.\4и. абс,llilцО ltо|tкре,гнИй
не
можС
бr,,гrr
визнtlliеI]I-1}-I
- lI()ря,]lок
розпriР

IJ1.1зFIa(teIIllrl Tal(I{x IJll],paT:

llpo Ha]laliITrr (liHattcol]иx посJIуl,, яtкий вIiJlIоча(]:
а) ttаяtзl.tiсть у K-lricrrra ltpill]a tta вiдrtовУ Bi/{ логовору llpo лIадаIIня
фirrансовrrх lIосл\lг, а ca-\te:
(]tlоlttивit,t \{ас прtiвО вiдпrовитис;т вiд
дого]rору про надання фirrансових послуг у порядку 1.а на
y}IoBax, визначених Законом Укрrаiни "Про спохtивче кредитування'');
б) с,грок, ilротягом якого Клiснтом може бути викор"Ъrurrо право на вiдпtову вiд
договору, а
'I aI(o)I( iltllli
Вl{КОРИСl'а}IНЯ ПРаВi1 lta tзiдrtсlву lзiд;цог,овору, а ca1lc: СпоiкиваLL\Iac цp"no
'-rtОВИ
вir'lltоtзliгtrся lзi,1 .I1ot-oBoP\/ lIPo l]а;]анrIя фiнаrtсовrIх посJ,Iуг l1ротrlгсl\I 14 Kшrctrr{aplttlx
днilз rri. 1,,'.,
сl .,1tlговiр

)Z

ljartorry

Украiни "Про споrкивче L(реди,Lуваttllя'',

в) ьtitlil,tlutt,Ilий с,грсlк дiТ дог.овору (якrцо застосову€ться)____
,
r,) llаrявrtiс,r,ь .v it"TicrrTa пра]]l1 po:lipBaTrt чLI tIр}lпlILIити /tоговiр, npuui ;_ю.rрокового IjIlкоIIallilIя
;l0го]]о]]у. aI ,ItIKo)K rIаслii\клt tаttиl< дiй;
г) гtоря,цоtС вI{есеIIIIЯ зп,tiн та доповненЬ до логовору;

немсlхtливiсть збiлыпення фiксованоi процентноi ставки за договором без письмовоi згоди
Клiсн,га.

;1)

I{:rie il,г

IIl.rIl,верДжУС,

Iцо надана йоrrу iнформацiя забезпечуе прzlвиJIыtе розупtiтлtrя cl.r,i
фirrаrtсовоТ

послугl4 без нав'язчванIirI

ii

rlридбаrrня.

lJaTa, ГIIБ, пiдпис

JJ

Додат,ок 4

до llо:rоженIlя про фiriаrrсовi 1l()cJl)lIl
Itрели,гltоi спiлltи <Антея> (згiдгrо 13aKorty
Украiни "Про сtlожи]]че кредитування'')
[Iаспор,r. cIIorltlt trчого кр0llиту
lrlфорrlацilt, яка IIалilс,гьсrI cпo}tiltl}:llly д0 уклалеIIIIrI llоговору IIр0 сtIOrкIrвчlIii KpcjtI',I,
(С,l,аrr7дар,r.Ilзоl}аIIа фtlрпrа)

1

. Iriфорплаtli.я,га KclIl,t ttttTгIi дittti ltpеди.годавI{rI

НаГtмt,tlуваttlчя кредитодавця та його
структурного або вiдокремленого
lti,црtlз,l1i.ltr,. в
,IKo\{y llоширlос,гьсrl
iнtРорrчlаuiя

\4iсцезтlаходжеIIня ltРt-!ИТО.{Зl]L\5l

.га

адреса структурного або вiдокремленого
в якому поширIоеться
irrформацiя

пi,цроздiлу,

JlirtсrrзiяiСвiдоц,t,во
I-Iollelэ контактного .геrrефону
Д_rреса eJleKTpoI

lI

[реквiзити лiцензii таlабо свiдоцтва про Bf]ecet]llri
креl(итодil]]цrt /i(O !ержавttО1.сl pcсc,]p_r, баIit.iв,tlt
/Jcp;rtaBl rclt,o рссс.гру tPi Hat tc oBlrx vc гаttо tз_]

Ioi lошr,и
t

Длрссlt оt|liчiйного веб-сай гу
2. iгrформацiя та KottTaKTгti данi кредитного гlосереднlIt<аt*
НаймеirуваI{ня

i(pe/

11

l,гttо l-()

I

I

осерс.;чiика

\ l iсцс зrrахOJ)I(еIl llя

l{orrep коI{тактного телефону
Ддреса е.rIектронноi пошти
A;tpeca офirliйrrого веб-сайr.у*
-l'lltt

3. OcltoBtti _l'rttlBtl iiрсди,lуваIIнrI з ураху]]анIляN,I побажань споживача

кредrt,гу,

[кредит, кредитна лiнiя, кредитува}Iня рахунку

(оверлрафт) тоrцо]

('vrla / ,lliпtiг

l<рели.l

С,гроtt 1(редИ

гуl]аllнЯ

у. l.plj.

\4e,ra отри\,{tlIIня i(ре.ци

Сrlосiб

га

Moltc; lrBi
ltредиl,\/

[illorKe встановлIоватися в роках. llic.ltt1.1tx, дtllt.х]
г}/

строк надання

види

(форм

кредиту
и

)

ш.ltяхом]

забезпечення

Гiеобхiдгtiс,гь rIроведеrlня оtliнки

забезгtечеIIlIrI кре.цIIту

[t,отiвltовиrr/безготiвковиNI

[,гак/rli тa

з4

за.tиil рахи{ок

бу,,Iе tllэсltзtl,,1tt.1.1rсrl

j

\4itriмlальitий розмiр I]jliiсtIого пjIЕl,,lс)liу
(cPiпarrcoBoi 1,часгi) споживача за умови
о,ipимання кредиту Ila придбання

,говар1,/роботи/послl,ги,

0%

4. Irrdlормацiя tцодо opicHтoBHoi реzurьгrоi рiчноТ лроцентноТ ставt<и та opieHToBlloi загаrtьнtli
BapTocTi KpeJIIT), длr{ спо)Itивача

Проuентна ставка, вiдсотtсiв рi,ttlих
'l'иlt ttllоцеtттноi

ставки

[фiксована, змiнIована]

[Iорялоtt змiни змiнюванОi trporlellTHoi [rrорядок обчислення, iндекси, якi застосовуtо.гься

|

с,гавIiи

il.]tа,ге;кi за ,itодаl,t(овi ,r,a супутtti гlослуt'и [зазлtа.-IаIотьсrl
кред}I,t]оi(авця, обtilз'язt<оtзi для уклаi](zlIIIIя розрахуr:itу]
] rогоl]сlр\'. ГРIL

розмiр

IIJIaTC;KY

та база

йоt.сl

:

1

2.

Застереlttеннrl: ви,граl,и IIа Tatci послуги [яrкщо плаr,ежi за посJlуги кредитодавця, lloB'.ltзattti
Nlo)l()/Tb зпtirrrоватисrI про,гrlгом строку дii з отримаFIням, обслуговуваIIIIям i ttotleptletlгt.ltl,t
договорУ lipo спожИвчий ttредИт
Кредиту, с перiодичнипли]
l

l.raTe;lti за

IIocepe;{IIl,{Ka,

посл),ги кредитного
що ttiлляllаtоt.ь cttiIa.ri

ctIo)IiIt t]аtчсlt. грtt,'k

Зага.itьrri ви,I,рil,гI.l за креJ]и,[ом. l.plr.
Opiclt,t,clBtril зLlгаJIыlа Bap,r ic,t-b кредttl.у дJIrl

сIIожи.вача за весь строк користування
т. ,l. тiло кредиту, вiдсотки,
KoMicii'Ta iHtrli платехti), грн.

кредито]\{ (у

Pea:it,t;.i't

1эi

чна ]IроLIен,гна стаtsка.

вiдсоткiв pi.ttlttx

ЗасгеретtеrIняl: наведеtii обчислеrlня peuL,IbIIoi рiчноi lIроцеIIтIIоi с,гавки та opieIt.toBttoi
:загiutы]оi варr,ос,гi кредитУ для спожИваtIа е
репрезентативними та базуютu.п nb обраних
СIIОЖИВаЧеМ УМОВах кредитування, викладених вище, i на припуrценнi, rцо
договiр про
сttоlttи_вчий кредиl'з€шишати]\{еться
дiйсним протягом погодженого строку, а креди1одавеIlь i
сI[о}Itиl]zltI виI(онаIо,гь cBoi обов'язк1.I IIа yN,IoBax та
у строки, визначенi в доl,оворi.
Pea--It,Il,it Pi'titat 1lPOlleHl'Ha cl'aBiia1 Об.tис.пеltil ltat ocHolзi l]риrlущсII1trt. lIlit IIpollelll]lit
c,litljli{,l l.i
ittrrli п.;tат,е;lti за t,tt-lс_lIvгlI кредIl,годавIlri зit-,llIIIIа,гимVться tlcз.rtittHlr,r,ILI 1,а зас,госо]]\,l]а,l.tI}{\,,l-Lс)1
1lротriго\{ строку дii доl овору про спо}кив.tl.tй кредит.

застере;lсення: r]икористання iнших сltособiв надання кредиту таlабо змiна iнших
виLцезазI{ачених умов кредитуваIIня N,Io}KyTb N{ати наслiдком застосуваItня iншоi
реальноi
РiЧНОi lrРOЦеIll'НОi С гаВttи Tir opictt roBHoi зага'ltьгtоi BapтocTi rtреди,гу лr,"
ll;taT,eiKi зii дода,гкоlзi ,ra cl.tTyTtli
IlосJIчги rpe,r,ix осlб. обов'яl:зl<овi
\Iкла/Iе IlIiя договорч/о,l pI.t\{iiltIlrt

"rrorr,"ou.r".

|,зазтIачаються розллiр II-патежч .rа б:ilза
.цл_ll

розрахl,rrку

tiре,цrllу, грIL:
35

l

l']tot

tl

11ослуги

HoTapiyca

[TaK/Hi, розмiр платежу]

IIосJIчI,и

оtliгttсlвача

[T,art/гli, 1эозплiр tt,llа,гежуl

послуI,и

с,граховика

[TaK/tli, розп,liр tt,,tат:ежу]

[зазtlачаtоться ilItпi обов'язttовi пос.ltуги, зtl
ttаявtlостi, та розмiр гtлате}ку за них]
5. Порядок повернення крелиту

[Itадасться \, lзиглядi графiку п,татежiв. y яко\l\/
l]изLIаLIаlо,l,ься кiлькiсть. розrлiр гt_,lагеitiitз га
rtерiо2:ци.tttiсть ix l]гIL,ceIlltя, зit t]иli,ltOtlcl11lr1]\l
крсд{итуваI{нrI у tзиглtяiдi кре/{и,t,уванIIя pilx\/IiIi\/.
ttредltл,rноi .lTiItii, колlл графiк tt;taтeltitз ,\{о}l(с не
надаватися]

Кiльltiс,гь та розrиiр плаt,еltсiв,
перiсllцtлчнiсl,I)

вl]есеlII1я

6. /(олаткова iнформацiя*

}Iacli;tKit llрострочеIл}lя викоFlанtrя таlirбо [зазttачаIотьсrI розrriр пл[lте)t(},, база його
lteI]14l((]Ilatlt}Iя зобов'язань за догоtJором рс)зрахуIiку,l,Ll yN{oBl1 його зас,госl,tзаltltя]
IIро спо)lilitз.ttrй Kpe.lilTT

:

l lettrt

шlтраdlи

l]роцеt]тна ставка, яка застосовустьсrl при

HeBtrKotlattlli зобов'язаriня
tlotsel)I{cI

II

щодо

IrI Kpe;r{LI г\/

ittllti п:tа,геrкi
7. Iншi важливi правовi аспекти
(,'tttllltttBaч \Iac право безкоштовlIо оlриNlати liопiю проекту логовору llpo споживчий кредиr
1
tlисьr,tоtзiti чи еjIек,гроrlrriй формi за cBoirt виборопt. I{e полох<еIl}Iя не застосовусться l ра,зi
Bij{rtoBlt КРеЛИl'ОДавш.lt вiд продоlJ)l(еItIIя проtlесy укладаIIнr{ логовор), зi ctlo;ttltBill{c].I.

(]iiолilлвач Ntiic lIpi]tso вi,цллови,Lлтся вiд
. Lol,ol}op}, IIро сllо)lillвчrtii ttре;lи,I llротrlгоNл
14 калсндарних дrriв у порядку та на
уN,{овах. в!Iзначених Законом УкраТrrи
"ГIро споrкивtIе кредитування".

Talt

буль-якоi додатксlвоТ rt:ta,t rt"
спо>ttивчий кредtI I ;\1o7ltc б1 r,rr
вСтанов,цеrlиЙ обов'язоtt llовiдоl{JIеItIIrI l(ре;-lI.{т,одавrIя про HaMip ,{ос,грокового IloBepllellltrt
сI]оil(ltl]чоl,о l(ред111,у з оtРорм:rенн;tм вiдtrовiлttсlго докумеII,га.
Clto)tt]aBit.l NIac IIраtsо достроково повернути споiltивчий кредит без

ltОв'язаttоi

з досlрокови\I повернеIIням. f{оговороiu llpo

YrlottIl _lоговору llpo сllоlI(ивчий крелит ]\l()}Ii)/lb вiдрiзнятися вiл iнформачiТ. наведено[ в uborly
IiacrlopTi сllо)IIивLIого крелиl,у, та будуть залежати вiд проведеноi кредитодавцеN,{ оцiнки
ltl]е. lrlгосгlроrtожtlосгi сtlожиtsача з урахуваIlням, зокрема. наданоi нишл irrфорлrаuiТ rtptl
,\1iII"lItcljt{й r,a ciltейtTtIl"I cтaн. розплiр лоходiв 1,оIllo.
/{ата ttадцання iнфорlчtшrii:

/{l\lIt4MiPPPP

I{я iтIфорьrацiяr збсрiгас .ltltltticT,b ,га с ali,l,\,tulb{tolo
дсl: Л/{/ММ/РРРР

зб

Iliдпис кредитодавця:

П. I. Б., пiдIrис

11iд,гвердхtуrо о,грl,{NlаtIIIя та ознitйошt.ltеtttt.lt з iHc|topMltцictt_l llpo ) }loBll I(рс.1l1,г\,l]аlIlIя lir
орiсttтоtзгlу зага.lLIl\,вартiс,гь кl)елl{т)/. tta,цatti IJtlхоjlяLIи iз обраItих lllIIoIo )IloB lipc,](]Il\, I]aII1tri.

liJ гlJср-{;li\ Io о lри]\lаIllIя }lHolO Bcix ltt_l>lcttettb. необ.хiлttих лля забсзtIе(Iеltнrt _vt_l;tlltltBocl i
оцiниr:и, чи адаптовано договiр ло моiх потреб та фiнансовоi ситуацiТ, зокрема шляхом
роз'ltсttегIня наведеноТ iнформацiТ, в тому числi суттевих характерIIстик запропонованих
послy]- та гtевIIих rrаслiдкiв, якi вони можуть N{ати длrI мене, в ToN{y числi в разi невиконаннrI
l

r,1IIOII)

{

,]а

зобов'язаltь

iiдrrис

с

lloжLIBaLIll

'k Iнфорlrлацiя заlто

такиNI договором.

fiirгit, Г{, I. Б., rtiдtlио,

:

tз t t

tосться за ttаявtIосt,i.

з7

!одатоrt

5

до Полохtення про фiнансовi llослугl]
Кредитrlоi спiлки кАнтеяt>

Irlфорпtацiяt,
яка IIада€ться споживачу перед укJIадеIIням договOру
IIро IIаданIIя сIIоiкIлвчоI-о крелIIту
сltо;ttивач
tti;цгвеllдltt),с, ц{() l(ре;llr,гt tclItl ci i-,lKcltcl кАtt.гс;t > йому було повi;Iо\,UlеIlо, в ,го\,1у .IItc:ti
t

tIa,iIilIItIrI l"IoN,I}I
ll t t]]5

доступv до такоi irrdloprrattii на веб-сайтi Крели,гrlоi сtriлкtr

:' \]J \.цл!]ýЦ.сllц],!]д. llpo

1lilil;
tI1.Irix()\1

кдltтс.lt>.

:

о особ1,, ,IKa надас фiнансовi послуги. вкjIIочаIочи:
а) ttaйr,teltyBaHI{rI, пtiсцезнаходженнr{, конl,актний,гелефоtt i адреса електро}Iноi пошrти особи. яка

I{адас фiнаlIсовi llосJIуги, а caN{e: Кредитrrа спiлка кАнтея>; мiсцезIIаходжеIIня: 540 j0,
Ivltlкол;tiвсьttа об-п . rt.МиколаТв. ву;t.СпасьItа, б.19; контактний те.;tефон: (0512)169610: алрсса
c"lcK,I-]]OIIiIoi rrоrпти: ацц:sц(OukUrс1; tIдIресчt. заt якоIо кредитIIоIо сгtiлкоtо прийплаtоться скарI,и
cItolttI,tBa,IiB tPiltattcclBиx IIосJIуг: 54030, МиколаiвСька обл., пл.Миколаiв, вул.Спаська. б.19;
б) те, rцо отl]имання фiIIансовоТ послуги }te пов'язано з необхiдrтiстtо отриN{ання Споживачел,t

посере,цниrIьких посJIуг,
Iз),гс. tl1,o вiлоlrос,t,i llpo держав}I\,рессl,раtlitсl ltредитtlоi сtli:rки rticTяtt,bc.lt едиlrоrtу.цер)i(аl]}1о\1\,
у
]lеСС'ГРi IОРИ]IИLIНИХ ОСiб, tРiзичНИх осiб-гIiдLrрислtllitз Ttt громадськlлх (;opM\l]i,ttlb, i rзtt,ttочJtt,it,:

/[ат,у;rержавноi рес:с,гратliI 14.02.20]12, /{ату заlпису: 14.02.2012, Номер запис)/: 1 512 102 00i)t)
0005 1 0;

r,)

illc]loprraitito ш{одо вклIочення Itрелитноi спiлки <Антея> до вiдповiдIIого державIlого
реесl.ру

фiнаriсових установ, а са\,{е ,Щерrкавний ресстр фiнансових установ, Свiдоцтво npo р...rрuцirо
(lirtансrэвоi установи серiя i{C Nа 946, дата видаlLIi 1 5.05.2012;
г) iнфопмаilitо ш{сl,цо наявгtостi в Itредитгrоi'сtti,rки <Антея>, ,IKa налас
фirrансовi ltocJlvl lI" llpal]i-i
tIa На. lаItrIЯ Bi,'(Пot;ilIHoi фiНаlrСовоi посл1/l-и. а с,апле: JIiцеttзi.tl itat провад/ItсIlIIя 1,ocIt0,{il|)CLIiL)i,
,Iiя;lыtсlс,t,i з l{аl{аIIItя фiнансовlrх послуг, а саl{е, нLIданIIя кош,гiв у llозик\,, l],toNl) ,ttlc-ii i L;.t
\/\IoI]ax фiлIаriсоlзого креji1.1,гу (Розпорядже11lIrt IJачко;чrфiIIпослуг вiд 26.01.2о1] ,IYs163 <<Ilp(;
rlереоt}орrrленнЯ деrIкиМ фiнансовИм yc,I,aнoBa.v дiючиХ лiцензiй' у зв'язкУ iз звчrкенttЯNl l]ид\/
господilрськоi дiяльностi>); TepMiH дiI - безстрокова,
,'I) КОНТаКтНУ iнфорпlацiю органу, який здiйснrое державне регулювання щодо дiяльностi особи,
яка l{a'r(aС tliHarrcoBi посJtуги, а ca}Ie llаrliоналыtий банку Украirtи, 01 60 l . u.Кrritз,
lJ}',1.Iнс,l,итуl,ська.9.'Ге,,r: 0 800 505 240, e-nTail: nblr(4:bank.r-ra;

rlocJlyr,),- l]ailatllIIrI ltоlп,гitз у ltс,шlгiв }/ trозику. ]]'IОl\{y чtrслi i Ira yr,toBax tРittаtiсtllзсlrо
Iiре..lиf,V, яttиti е сI]о)i},lljчItх,I, lк-IIIочаIочи заI,IUIьну суму зборiв, пла,i,е;ttiв,га iншrtх виl.ра.г, -lttti
l{o.BllHeH сlIлати,I,и член кредитноi спiлки, вклIочно з податками, або якщо конкретний
розмiр не
\.tоже бч,t,и визначений - порядок визначення таких витрат,;
cl t|lirtartcoBy

tl .цtlt olзip гIро надаJlItя фiнансових IIослуг. яклlй включа€:
а) наявнiс,tь

1, Споil;и]]аLlа права rta вiдrtовl,вiд;lогсtвору llpo IIа]{аIIIiя фiпаttсовr,rх 1l()c_1\1l,. i_l ca_\tc:
згiдltо частигIи 2 cra,t"r-i 1056 I{ивi;rьного lig.l1ettC},Yttpailrrt IIозичiлTыILIК r\{OC llpat]o Bi;l,riclBtttttclt
Bi.,{ одер;ttllllня кред[IТ}l rI.c,Il,o]]o або в пo]]Ilo}l}r обсязi;
б') cTporc, протягоN{ якого Споживачем може бути використано право на вiдшtову вiд
договору. а
гакоЖ itIrrri умовИ l]икористанIIя права на вiдшtову вiл логовору,.
в) мiнilriutьгtий cтpoK лii договору (якщо засl,осовуеr,ься): IIе застосо]]усться,

зtt

г) tlаявнiс,гь у Споживача права
розiрватlt LIи lIрипинLtти дот.овiр, права /Iос,гроково;о l]ик()IIаliIttrI
а,гакож
;Iоговор},,
ltаслil{ttи тaKlix дiй;
1) 11орядок внесеtirlя зпtiil та доповt{снь
до договору;
,l1)

Неr,tО;К,lIИВiСТЬ Збi.;rr,IIlеlrIIЯ
фiКСОВаltоi

Спо)ttивача (liHaltcclBoi tlослуги.
() 'l'e,
сYN,{а

процеttтtrоi ставки за /]ого]]ором без tt_l,tcbrttllзtli зI.одlJ

lIl(э базоlо

розрахунку платехсiв (суму, Tla пiдставi якоi робиться вiдповiдний
розрахунок)
IIепогаIпеного кредиту;

е

о плехаttliзми захис1,), прав спо)I(ивачiв
фiнансових tIосJlуг:
а) пlоittltивiсть ,га порядок позас\/довоI,о
розгляд},скарг споживачiв фirIаrtссlвих пoc.]IуI.. il ca\tc:
- у разi звернеI'ILI C]ttorttlrBa,ta iз вiлttовiдttоtо anop.oro
до кредитноi сtli;тки, креди1llit сttiлка пlас
розгJLI}I)IтLI таку скаргу ,Iа налати спо)Itивачевi обГруIIтоI]аIIу вiдtповi;tь Iла Hei про,гягопл
30

кilленлilрних днiв вiд дати ii отримання вiдповiдно
до заi(онодавства;
- згiдно вимог законодавства, зокрема, органами, якi здiйснtоють нагляд
за додержанням
законо/{ilвстI]а про захис,г прав споlкивачiв
фiнансових l]ослуг, забезпечуlоть реалiзацiто
,'ieP;ltaBttoT tto"'tiT'tlKlt tJlojto ЗахI,rсl у 1lPaB сUо>ttива.liв
фiнаtrсових гIосjlчI. у \1c)Iiitx сtзсlt-т
I(0-\1I1e1'(--IlIlii, ВИЗНаt'lСltОi ЗаКОlt0\I, \'tIoPrI.l{Ii\', I]с,гаlIо]],-IеноNI)
I]Op}lalиl]I1()_1lpiltjol],1_\1lJ Llli,iil.\i}1
1ai(I-{x сlрганitз, ]lозl,ляl{аIо,гь зl]eplleI]HrI спо}IiIjвачiв
фilrансових lIосjlуг (), T.ori), ч1,1с.,ti шlo,:ltl
ttаяtзllостi 1].]1огоI]орах yllOB, що обмехtуIоть пра]]а спожива.тiв
фitrаrrсоrrlчх irослrуг1;
б) rtаявнiс,гь гарантiйних фоrrдiв чи компенсацiйних схем,
що застосовуIоться вiдповiдно дt_l
ЗаКОНО,I(аВСТВа - ГаРаlIТiЙНi
фОНДИ Та КОМПеНСацiйнi схеми, що застосовуIоться вiдповiдно до
законоl.tавсr,ва. вiдсутнi.
(]пo;Ittrlla.l

- цо йоrtу

бу,_ltо ttа,цатIо

Tatccli i нфорплtlцii на

випIезазначе}iу irr(,oprrauilo,

Iз

1,ом),

чисlli

(I JI

Б)

lti.,ц

гвер,l1;l;r

t

II]JIяхо\1 IIадаIIlIя .,1ocl-ylI), .to

веб-сайтi Itредитноi ctt i,цKrt <АI Iте.яi >, https //ti,rl rv. ant]re i a. ctl tl-t. i-till tl'ГаIiОrli,
П{о
IIадаIJа йолrу iнформацiя забезпе.rус праврLцьне
c),Ti
(liHartcoBoT
розумiння
послуr.l.t без
}IaB' язу]зання iJ придбання

- пlо llереД

укладеIIняN,{

:

договору про споживчий кредит BiH сап,tостiйно ознайоrrився

з

iriфорrr,rашiсrо необхi.цноtо ДЛЯ оТ1'lиУ;11111rt споживчого кредиту
сllо,,tивачем, pt_lзMirl{eHclio
l{РеДrrТllОtО crti-rKoIo кАН'гея> на c]]ocNl},otPirtiйrroMy веб-с:tй,гiапthеiа.сопl.uа.
I]I(.,I]oIlltl(),ltt tia;tlзlli
-га N{о)клиI]i
cxe"rllT кредитYI ання у крелитгtiй сгrirцi длlt ttрийrtя,г,гя ycBiлoN{jlcllo]
о pitttctlttя,
- cl]oC озttайоп,l"llення з iir(loplrarlicIO, l]адаllttя -tt0.0i гtере2lбачеIIо LIllс,гIiI{а\{и
l(р\.гоIо .Ii. .t.pcl,LoIO
с,tа,ггi 9 кIrrфорлtацiя,.яка надастьсЯ сIlожи]]аtttУ
lчо укладеIlнri /_tоговОру llpo споlttиtlчtlЙ крелиl)
закону Украiни <l1po споlкивче креди,гування)

fJ,а,га,

39

IlIБ, rriдrrис

Долаток 6

j{o Ilо:lсuкеIIня

llpo (lirtalrcolзi

Кре.ци,гIrоi cl Ii.lll<и <Атt-t,ея

Il()cjlvl.I,t

>

згодА

фiзичllоi особи - суб'скr.а кредитlIоТ icTopiT

:0
,l. ___ _
(в пода_пьtltоr,Iу

_

(Г{[Б, rlаспорr tti д:ttli,

rl.

iдсrrrифiкацi;;й,r*,Ф

Спояtивач, Суб'ект кредитttоТ icTopiT), для
укладеrII,1я догоIзору про спо)l(ивqиЙ крел}Iт
з Кредитrlокl спi.llкоtо <Антея> (в подальшоN.,lу * Кредиiор)
даlо згоду Kb"u"ropy на досl.уп до
iнфорьlа,цiТ, що складас N{olo креди,гrrу icтopilo, ,,,u no збiр, зберiiuпr,",
urnop""runno та поширення через
бrоро кредитtlих iсторiй, вклlочене до Сдиного
ресс,гру бюро кредитltих iсторiй, iнформаuii *ооо ппЁп.
l'it LiЬОГ(f крелиl,у, визltачегtоТ Законом Укра'[нИ "l1po органiзацirо
формування та обiгу кl]еilи1.IIих

-

lc1,0plll".
13

разi вiдстУплеtlн't Праl]а l]ИNlоГи За д(оГовороi\l lIpo сгtоlttиtз,tий кр9rlи1,, }кJIалеllI,1NI пtiltt
я HallaIO згоду HoI]oN.{y креди.гоРу II;l Btl}1tteHIlrl вищ9зазIlаче}tих
цiй Зl.сt:ti

Itре,l1lа,гс,рсlЬI,

1,Ittotcl

rirй.

),

l]агrиrl rriдr,вердrкуlо, ц{о яt повiдом.ltений Кредиторо]\,{ про те, що illфорr,lацiя лля
форшrуваttttrr
буде rrередаватися до

t<редит,rlоi' icтopiT

(ttазва бtсlрtl кllеди.t,них iсr-орiй, вклIоLIеI lогО
до Сдино гО ресстрУ бrорсl t<pe;llti

t t

их

i

с,гсlр

,lltc зIIаходI.{ться за адресоlо

Ct tо;ltи вач.

Суб'скr. кре2lи.гtlоi icr.opiT
(rri:tпис)

(пIБ)

Керiвниrt Itредитора
(або чгtовноважена ним особа)
(i Ili;)

]\1.IL

40

,t.a

i t:t

)

пtосТ

l[ода,гки:

N9 __ про I{а;IаIIIIя (liнанссlвоi послуги - зcLIyIIeIlItrl c,l,poKot]o1,o
кредитноi ctti.lIKt.t на1 .цеllозиl-tIиti 1эахуtIок. ЛЪ 1, tta '1-х ilpк\IllI;tx,
ПрИМlРНИЙ ДоГоВIР IlPo СllО)IиВЧИЙ КРЕДИТ Ns _ про надання ttошrтiв у,
'!.) lIозику, в тому числi i на умовах фiнансового к.редиту, Nэ 2, на 1З-,ги аркушах;
j) гIримIрниЙ /IоговIр про спо)IивчиЙ крЕдит Nъ __ (загальний розмiр
I(редL{ту за якип,{ не перевишус розмiру однiсi мiнiпrаьцьноi заробiтноi tl.lrати) ltpo
IIадаIIIIяI ttоштiв у llозик)/. l],го}.Iу числi i наумовах фirtаitссltзого кредl{гу. }Г9 З. rra 121

) llРИI\4lРI

II4Й

ДОГОВIР

BI]ecK}, (вкладl.) чJIеt{а

.l")

,ги аркV]IIах;

примIрниЙ /lогоl]Iр крЕllи l,Hoi JIIHIi гIро спо)l{ивчиЙ крЕли

JYч

_

шро

коrптiв у позику, в ToNly числti i на упtовах фirIzrrrсового кредиту, }ф 4, на 13TI{ аркушах;
..
:') tiРИМiРНИИ КРЕДИТНИИ ДОГОВIР NЪ _ про надання коштiв у позику, в тоN,Iу
.tисlti i на умовах фirtансового кре]Iиту, М 5, на 9-,ги аркушах,
(r) [Ipr.rMiplIиil tсредиттlий логовiр (невiдновлIоваJтыlа кредIIт}Iа лiнiя) (про ltалаttltrt
ttоltt,гiв ч позику, 1] тому числi i на умовах фirrаlrсового кредиr,у), Nl 6. на l0-,гrt
lIi]даI]IlrI

apKyrIIax.

4\

