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1. Загальні положення.
1.1. Відповідно до Законів України “Про кредитні спілки”, “Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення”, „Про ліцензування видів господарської діяльності”, Постанови Правління Національного банку
України від 30.03.2021 року № 27 „Про затвердження Положення про визначення умов провадження
діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)”
(далі – Постанова № 27), свого Статуту та за наявності відповідних Ліцензій Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних спілок України (далі – ОКС НАКСУ) надає наступні види фінансових
послуг:
1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – фінансова послуга,
яка передбачає залучення ОКС НАКСУ фінансових активів від юридичних осіб, перелік яких визначається
згідно законодавства в цьому Положенні, на підставі письмового договору з юридичною особою, яка
входить до такого переліку, із зобов’язанням ОКС НАКСУ щодо наступного повернення таких коштів через
визначений у договорі строк з виплатою такій юридичній особі процентів (винагороди).
Залучення ОКС НАКСУ грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших
підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою.
Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, зокрема, залучення
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, здійснюється ОКС НАКСУ, на підставі
ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на підставі вимог
статті 21 Закону України „Про кредитні спілки”.
Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка
передбачає надання ОКС НАКСУ кредитів своїм членам та іншим кредитним спілкам згідно зі статтею 21
Закону України “Про кредитні спілки” на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі
ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України. Надання кредитів
здійснюється ОКС НАКСУ на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту. Згідно частини другої статті 21 Закону України „Про кредитні спілки” ОКС НАКСУ
має право самостійно встановлювати види кредитів, що надаються ОКС НАКСУ, умови надання та строки
повернення кредитів.
Зважаючи на це ОКС НАКСУ згідно цього Положення надає кредити членам ОКС НАКСУ та іншим
кредитним спілкам.
Згідно статті 25 Закону України „Про кредитні спілки” об’єднана кредитна спілка створюється на базі
членства асоціації кредитних спілок, створеної відповідно до статті 24 цього Закону. Згідно абзацу
четвертого частини другої статті 7 Закону України „Про кредитні спілки” ознака членства у кредитній спілці
обов’язково зазначається у статуті кредитної спілки. Згідно підрозділу 6 Статуту ОКС НАКСУ є кредитні
спілки – члени Національної асоціації кредитних спілок України.
Відповідно до підрозділу 14 Статуту кредитної спілки прийняття до ОКС НАКСУ провадиться на
підставі письмової заяви кредитної спілки за рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ, якщо таке право не
делеговане спостережною радою правлінню ОКС НАКСУ. До заяви додається рішення органу управління
кредитної спілки, до компетенції якого відноситься вирішення з питань вступу до ОКС НАКСУ.
Кредитна спілка стає членом ОКС НАКСУ за умови:
1) відповідності ознаці членства;

2) подання заяви про вступ до ОКС НАКСУ;
3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про
прийом кредитної спілки до ОКС НАКСУ;
4) сплати вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними
документами.
Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття
спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення
про прийом кредитної спілки до ОКС НАКСУ. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли
вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день
сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі.
Згідно рішень загальних зборів членів кредитної спілки розмір вступного внеску складає 100 гривень
(протокол № 2 від 11.03.2004 року), розмір обов’язкового пайового внеску складає не менш ніж 1% від
активів кредитної спілки, але не більш ніж 0,1% від загальної суми активів всіх членів ОКС НАКСУ, що
визначаються за результатами звітних даних останнього звітного періоду (протокол № 3 від 09.05.2005
року).
Згідно статті 24 Закону України „Про кредитні спілки” асоціація кредитних спілок має право
розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках у банківських установах та в об’єднаній кредитній спілці,
а об’єднана кредитна спілка згідно статті 21 цього Закону – залучати кошти установ та організацій.
З урахуванням встановлених законом вищезазначених особливостей щодо обмеження кола
отримувачів фінансових послуг, які надає ОКС НАКСУ, вимог п. 71) Закону України „Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, який визначає, що споживач фінансових
послуг – фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих
потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю, та вимог п. 72) Закону
України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, який визначає, що
клієнт – фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або
юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу, в розумінні Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та цього Положення, ОКС НАКСУ
не обслуговує споживачів фінансових послуг, клієнтами ОКС НАКСУ є кредитні спілки – члени ОКС
НАКСУ, Національна асоціація кредитних спілок України та інші кредитні спілки.
1.2. При наданні фінансових послуг ОКС НАКСУ здійснює передбачені законодавством процедури
щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому
моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
отриманих незаконним шляхом, спрямованих на фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення.
1.3. ОКС НАКСУ надає фінансові послуги зазначені у п. 1.1. цього Положення, у відповідності до
вимог чинного законодавства України. Це Положення згідно Постанови № 27 є внутрішніми правилами
надання фінансових послуг ОКС НАКСУ.
1.4. До укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги ОКС НАКСУ надає клієнту
інформацію відповідно до абзаців п’ятого – дев’ятого частини першої та частини другої статті 12 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
1.5. ОКС НАКСУ здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. цього Положення, на
підставі відповідних договорів, які повинні містити:
1) назву, номер і дату договору;
2) назву (найменування), місцезнаходження (адресу) та реквізити ОКС НАКСУ та посередника (за
наявності);
3) відомості про члена ОКС НАКСУ (іншу кредитну спілку), який отримує фінансову послугу:
найменування та місцезнаходження - для юридичної особи;
4) найменування фінансової операції;
5) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови
взаєморозрахунків;
6) строк дії договору;
7) порядок зміни і припинення дії договору;
8) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов
договору;
9) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові
послуги та регулювання ринків фінансових послуг», надана члену ОКС НАКСУ;
10) інші умови за згодою сторін;
11) підписи сторін.
Зміст договору про надання ОКС НАКСУ фінансових послуг повинен відповідати предмету цього
договору.
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1.6. Положення, що регламентують надання ОКС НАКСУ фінансових послуг, та договори про надання
фінансових послуг повинні відповідати вимогам статті 6 Закону України „Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 10561 Цивільного кодексу України, іншого
законодавства України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
1.7. Договори про надання фінансових послуг підлягають зберіганню протягом 5 (п’яти) років після
виконання взаємних зобов'язань.
1.8. Реклама та поширення іншої інформації щодо фінансових послуг, які надаються ОКС НАКСУ,
здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг", Закону України „Про рекламу”, іншого законодавства України про рекламу (в частині
реклами у сфері фінансових послуг).
1.9. Право клієнта на інформацію
1.9.1. ОКС НАКСУ розкриває клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її
діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті ОКС НАКСУ.
Така інформація включає:
1) перелік послуг, що надаються ОКС НАКСУ, порядок та умови їх надання, а саме, – положення про
фінансові послуги ОКС НАКСУ, а також, примірні договори про надання фінансових послуг, що є
додатками до положення;
2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду
фінансової послуги, а саме, – затверджені рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ річні процентні ставки
щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та річні процентні ставки за
підвидами кредитів.
На вимогу клієнта ОКС НАКСУ в порядку, визначеному законодавством, надає таку інформацію:
1) відомості про фінансові показники діяльності ОКС НАКСУ та її економічний стан, які підлягають
обов'язковому оприлюдненню, а саме, – річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, що
підтверджує її достовірність відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”;
2) перелік керівників ОКС НАКСУ та її відокремлених підрозділів (за наявності);
3) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.
за спеціальною формою (Інформація, яка надається на вимогу клієнта), встановленою у Додатку 1 до
цього Положення. Про ознайомлення із зазначеною інформацією клієнт зобов'язаний надати ОКС НАКСУ
письмове підтвердження, яке складається в 2-х примірниках, по одному для клієнта та ОКС НАКСУ.
1.9.2. ОКС НАКСУ також розкриває шляхом розміщення на безоплатній основі на власному веб-сайті
(веб-сторінці) в обсязі та порядку, встановлених законодавством таку інформацію:
1) повне найменування ОКС НАКСУ відповідно до її установчих документів, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ та місцезнаходження ОКС НАКСУ (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район,
населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за
наявності), номер офіса (квартири) (за наявності);
2) контактний телефон і адреса електронної пошти ОКС НАКСУ;
3) відомості про державну реєстрацію ОКС НАКСУ, а саме: дата державної реєстрації – 25.02.2003
року, дата запису – 03.08.2005 року та номер запису – 1 074 120 0000 009173 в Єдиному державному реєстрі
про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
4) інформацію щодо включення ОКС НАКСУ до відповідного державного реєстру фінансових
установ, а саме, – серія КС, номер 327 і дата видачі 02.07.2004 року Свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи;
5) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ОКС НАКСУ;
6) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності);
7) перелік фінансових послуг, що надаються ОКС НАКСУ (повний перелік видів фінансових послуг,
які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг або
іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг);
8) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою
установою) – за відсутності у ОКС НАКСУ власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють
контроль за фінансовою установою), які визначаються згідно вимог Закону України „Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг” та „Положення про розкриття фінансовими установами
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (вебсторінках) фінансових установ”, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 825 від 19.04.2016
року (із змінами і доповненнями), ОКС НАКСУ на власному веб-сайті (веб-сторінці) зазначає про їх
відсутність;
9) відомості про склад спостережної ради, ревізійної комісії, правління та кредитного комітету ОКС
НАКСУ (прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб);
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10) відомості про відокремлені підрозділи ОКС НАКСУ (повне найменування відокремленого
підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності),
види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого
підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності),
вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності), телефон,
прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу;
11) інформацію щодо наявності у ОКС НАКСУ права на надання відповідної фінансової послуги, а
саме, – відомості про ліцензії, видані ОКС НАКСУ (вид господарської діяльності, на провадження якого
видана ліцензія; номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії; дата початку дії (за наявності) ліцензії;
інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності)
переоформленої ліцензії); інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії
ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення
ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської
діяльності"); статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія); дата анулювання ліцензії)
12) річну фінансову звітність (розкриваються шляхом розміщення річної фінансової звітності разом з
аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”);
13) режим робочого часу ОКС НАКСУ (зокрема для її відокремлених підрозділів (за наявності)), а
саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;
14) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації
ОКС НАКСУ (у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури
санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи,
відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття
процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу);
15) рішення про ліквідацію ОКС НАКСУ (у разі початку процедури ліквідації фінансової установи
зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого
органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової
установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення);
1.9.3. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг ОКС НАКСУ повідомляє клієнту у
письмовій або електронній формі інформацію наведену в у пп. 1) – 6) та 11) п. 1.9.2. цього Положення, а
також, про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт,
включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких
витрат) та про договір про надання фінансових послуг щодо:
- наявності у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;
- строку, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші
умови використання права на відмову від договору;
- мінімального строку дії договору (якщо застосовується);
- наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а
також наслідки таких дій;
- порядку внесення змін та доповнень до договору;
- неможливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта.
2. Залучення ОКС НАКСУ внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
2.1. Загальні питання здійснення діяльності ОКС НАКСУ по залученню внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки.
2.1.1. У цьому Положенні терміни щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки застосовуються в такому значенні:
Внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок – грошові кошти в готівковій або в
безготівковій формі, внесені до ОКС НАКСУ її членами на договірних умовах, на визначений строк або на
вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого
договором строку;
Операції ОКС НАКСУ з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – операції,
які здійснюються із внесками (вкладами) та включають залучення та виплату внесків (вкладів), нарахування
та виплату процентів за такими внесками (вкладами), що підлягають обов'язковій фіксації в комплексній
інформаційній системі ОКС НАКСУ;
Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти в готівковій та безготівковій формі,
унесені до ОКС НАКСУ її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із
зобов'язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку.
Інші поняття, які вживаються в цьому Положенні щодо здійснення депозитних операцій ОКС НАКСУ,
застосовуються у значеннях згідно із законодавством України, що регулює діяльність кредитних спілок
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2.1.2. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також, нарахована на такі
внески (вклади) плата (проценти) належать членам ОКС НАКСУ на праві приватної власності.
2.1.3. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також, нарахована на такі
внески (вклади) плата (проценти) обліковуються окремо та належать до зобов’язань ОКС НАКСУ.
2.1.4. Кожний член ОКС НАКСУ має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні
рахунки, а також, нараховану на такі внески (вклади) плату (проценти) в порядку та строки, які визначені
укладеними з членом ОКС НАКСУ договорами.
2.1.5. Перед укладенням договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок ОКС НАКСУ безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді
електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні
документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом
України „Про електронну комерцію”) за спеціальною формою (Інформація, яка надається клієнту перед
укладенням договору про залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення,
зокрема, залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок), встановленою у
Додатку 2 до цього Положення, надає клієнту інформацію в обсязі визначеному законодавством та цим
Положенням. Про ознайомлення із зазначеною інформацією клієнт зобов'язаний надати ОКС НАКСУ
письмове підтвердження, яке складається в 2-х примірниках, по одному для клієнта та ОКС НАКСУ.
2.2. Умови залучення ОКС НАКСУ внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки.
2.2.1. ОКС НАКСУ залучає наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки:
1) строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
2) внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу.
2.2.2 В ОКС НАКСУ встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій,
включаючи:
2.2.2.1. щодо мінімального та максимального строків дії договорів за окремими видами внесків
(вкладів) на депозитні рахунки:
1) від 1 до 12 місяців (включно);
2) від 12 до 18 місяців (включно).
2.2.2.2. щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами внесків
(вкладів) на депозитний рахунок:
ОКС НАКСУ залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за умови
дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов'язання ОКС НАКСУ перед одним
своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань ОКС НАКСУ та з урахування
наступних особливостей щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами
внесків (вкладів) на депозитний рахунок, а саме:
від 1 000,00 (Одна тисяча) гривень 00 копійок до 500 000,00 (П’ятсот тисяч) гривень 00 копійок для
будь-якого виду внеску (вкладу) на депозитний рахунок на строк.
2.2.2.3. щодо способу виплати процентів:
1) з виплатою процентів щомісячно.
2.2.2.4. щодо режиму довнесення суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії
договору:
1) з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.
2.2.2.5. щодо режиму зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії
договору:
1) з правом зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.
2.2.2.6. щодо можливості застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) на депозитні
рахунки змінних процентів:
1) У разі повернення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до
закінчення строку його дії у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового
внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, ОКС НАКСУ здійснює перерахунок суми
процентів, нарахованих на такі внески (вклади) на депозитні рахунки за базовою ставкою встановленою
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ, за ставкою 4 % (чотири проценти) річних за фактичний строк
користування внеском (вкладом) (далі – процентна ставка при достроковому поверненні строкових внесків
(вкладів) на депозитні рахунки).2) У договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки на вимогу застосовуються змінні проценти, розмір яких визначається наступним чином:
Змінна процентна ставка дорівнює сумі базової процентної ставки та добутку базової процентної
ставки і коефіцієнту стабілізації, який розраховується як співвідношення додаткового пайового внеску члена
кредитної спілки та внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу. При цьому,
базова ставка для договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на
вимогу встановлюється рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ.
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2) Якщо член ОКС НАКСУ не вимагає повернення суми внеску (вкладу) у зв'язку із закінченням
строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок, то після настання визначеного договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок строку такий договір вважається припиненим і проценти на внесок (вклад) члена
кредитної спілки на депозитний рахунок не нараховуються і не виплачуються.
3) У разі зменшення ОКС НАКСУ розміру процентів, які нараховуються на внески (вклади) на
депозитні рахунки на вимогу, новий розмір процентів застосовується до внеску (вкладу) на депозитний
рахунок на вимогу, що внесений до повідомлення члена кредитної спілки про зменшення процентів, з дати
підписання відповідного додаткового договору до діючого договору залучення внеску (вкладу) члена
кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, яке здійснюється протягом одного місяця з моменту
відповідного повідомлення.
4) Встановлений договором розмір процентів на внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок не може бути односторонньо зменшений ОКС НАКСУ, якщо інше не встановлено законом.
5) В разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини
ОКС НАКСУ та члена ОКС НАКСУ, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що
так чи інакше впливають на виконання ОКС НАКСУ умов договорів про залучення внесків (вкладів) на
депозитні рахунки, ОКС НАКСУ може ініціювати зміну процентної ставки встановленої договором про
залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок.
В такому випадку:
- щодо договору залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
ОКС НАКСУ надсилає члену ОКС НАКСУ, з яким укладено відповідний договір, письмову пропозицію із
зазначенням запропонованої зміни процентної ставки рекомендованим листом з повідомленням про
вручення. Якщо член ОКС НАКСУ, з яким укладено договір про залучення строкового внеску (вкладу) на
депозитний рахунок, погоджується із запропонованими змінами, він зобов’язаний повідомити про це ОКС
НАКСУ та підписати додатковий договір до діючого договору залучення строкового внеску (вкладу) на
депозитний рахунок протягом 10 робочих днів з моменту одержання відповідного листа. Зазначені зміни
набирають чинності з моменту підписання такого додаткового договору. Якщо член ОКС НАКСУ, з яким
укладено договір про залучення строкового внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом 10 робочих
днів з моменту одержання листа не підписав відповідний додатковий договір, пропозиція вважається не
прийнятою. В такому випадку на 11 робочий день після одержання членом ОКС НАКСУ вищезазначеного
листа договір про залучення строкового внеску (вкладу) на депозитний рахунок розривається і члену ОКС
НАКСУ повертається внесений ним внесок (вклад) на депозитний рахунок та сплачуються належні
проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в такому договорі за фактичний строк користування
строковим внеском (вкладом) на депозитний рахунок.
- щодо договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу
ОКС НАКСУ надсилає члену кредитної спілки, з яким укладено відповідний договір, письмову пропозицію
із зазначенням запропонованої зміни процентної ставки рекомендованим листом з повідомленням про
вручення. Якщо член ОКС НАКСУ, з яким укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної
спілки на депозитний рахунок на вимогу, погоджується із запропонованими змінами, він зобов’язаний
повідомити про це ОКС НАКСУ та підписати додатковий договір до діючого договору про залучення внеску
(вкладу) на депозитний рахунок на вимогу протягом одного місяця з моменту одержання відповідного листа.
Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання такого додаткового договору. Якщо член ОКС
НАКСУ, з яким укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок на вимогу, протягом одного місяця з моменту одержання відповідного листа не підписав
відповідний додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 32
календарного дня після одержання членом ОКС НАКСУ вищезазначеного листа договір про залучення
внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу розривається і члену ОКС НАКСУ
повертається внесений ним внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу та сплачуються належні
проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в такому договорі за фактичний строк користування
внеском (вкладом) на депозитний рахунок на вимогу.
2.2.3. ОКС НАКСУ самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески
(вклади) членів ОКС НАКСУ на депозитні рахунки, включаючи встановлення базових процентних ставок.
Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів) на депозитні
рахунки зазначені в п. 2.2.1. цього Положення, відбувається з урахуванням особливостей, встановлених в п.
2.2.2. цього Положення, та за наступними критеріями – строку дії договору, способу виплати процентів,
виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) на
депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує
беззбиткову діяльність ОКС НАКСУ.
Розмір плати (процентів) затверджується рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ.
2.3. Договірне регулювання операцій кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки. Порядок залучення та повернення ОКС НАКСУ внесків (вкладів) членів
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кредитної спілки на депозитні рахунки, порядок нарахування та сплати процентів за договорами про
залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
2.3.1. Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
укладається на умовах видачі внеску (вкладу) на депозитний рахунок на першу вимогу (внесок (вклад) на
вимогу) або повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок зі спливом встановленого договором строку
(строковий внесок (вклад)) з урахуванням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) .
2.3.2. Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
укладається в письмовій формі.
У договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок повинні
міститись права та зобов'язання сторін договору відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на
ринку цінних паперів), п. 1.5. цього Положення. Договір має бути підписаний сторонами договору або
уповноваженими ними особами.
Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок окрім вимог,
визначених п. 1.5. цього Положення повинен містити порядок нарахування та виплати процентів (методи
нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку тощо), у тому числі при
достроковому розірванні договору. Договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок може бути передбачено внесення грошових коштів на інших умовах їх повернення.
Умови цього договору не можуть суперечити законодавству України. Сума внеску (вкладу) на депозитний
рахунок, строки дії договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок,
умови залучення та повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, а також нараховані на такі внески
(вклади) на депозитний рахунок проценти (плата) визначаються між ОКС НАКСУ та членом ОКС НАКСУ
на договірних умовах.
Примірний договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні
рахунки затверджується рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ з урахуванням вимог і умов цього
Положення.
2.3.3. ОКС НАКСУ забезпечує прийом внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки,
проведення з цього приводу розрахунків, консультацій та надання необхідної інформації протягом часу,
визначеного внутрішнім розпорядком.
Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є укладені
в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно вимог законодавства
України, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі ОКС НАКСУ інформація
про операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках .
Перший примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок зберігається в ОКС НАКСУ. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена
кредитної спілки на депозитний рахунок ОКС НАКСУ зобов'язана надати члену ОКС НАКСУ (або
уповноваженій ним особі), який його підписав .
2.3.4. ОКС НАКСУ веде облік внесків (вкладів) на депозитні рахунки з урахуванням строків, виплати
процентів, визначених у договорах про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за такими видами
договорів про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:
1) договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок,
2) договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу.
2.3.5. У разі наявності внеску (вкладу) на депозитний рахунок при отриманні кредиту ОКС НАКСУ
може прийняти такий внесок (вклад) на депозитний рахунок для забезпечення виконання зобов'язань за
кредитним договором та не повертати його в сумі невиконаних зобов'язань членом ОКС НАКСУ, якщо це
передбачено кредитним договором або договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок та договором застави майнових прав, який укладається між ОКС НАКСУ та членом
ОКС НАКСУ – власником внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.
2.3.6. Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена
кредитної спілки на депозитний рахунок. ОКС НАКСУ здійснює нарахування плати (процентів) на внески
(вклади) на депозитні рахунки на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в останній день кожного місяця та в день, визначений
умовами укладеного з членом ОКС НАКСУ договору. Нарахування процентів за договором про залучення
внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок відбувається відповідно до порядку,
встановленого договором, а саме: за фактичну кількість днів користування ОКС НАКСУ сумою внеску
(вкладу) на депозитний рахунок і починається з наступного дня після отримання ОКС НАКСУ суми внеску
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а припиняється в день визначений умовами
укладеного з членом ОКС НАКСУ договору . Для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік.
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2.3.7. Відповідно до п. 1. Розділу III Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок,
затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №821
від 30.12.2011 року (зі змінами та доповненнями) (далі – Правила здійснення депозитних операцій):
1) ОКС НАКСУ повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та сплачує нараховані проценти у
строки, що визначені умовами договору залучення внеску (вкладу) члена ОКС НАКСУ на депозитні рахунки
між вкладником і ОКС НАКСУ.
2) за договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок ОКС НАКСУ зобов’язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом)
із спливом строку, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки
на депозитний рахунок;
3) повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до
закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про
залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду, а
також у разі реорганізації або ліквідації ОКС НАКСУ;
4) за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на
вимогу ОКС НАКСУ зобов'язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані проценти на першу
вимогу вкладника.
2.3.8. У разі отримання ОКС НАКСУ письмової вимоги члена ОКС НАКСУ про повернення внеску
(вкладу) на депозитний рахунок або його частини ОКС НАКСУ зобов'язана:
1) прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої
особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки ОКС НАКСУ;
2) зареєструвати письмову вимогу члена ОКС НАКСУ з дотриманням наступних вимог:
- всі документи, що надходять до ОКС НАКСУ приймаються до обробки централізовано особою,
відповідальною за ведення діловодства. Первинна обробка документів включає перевірку правильності
доставки, адресування, оформлення і цілісності упаковки, її розкриття, перевірку наявності вкладень та їх
відповідність опису;
- неправильно оформлені (не підписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою
документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові;
- всі документи, що надійшли до ОКС НАКСУ, підлягають обов’язковому попередньому розгляду.
Попередній розгляд документів здійснюється особою, відповідальною за ведення діловодства;
- реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їхнього обліку, контролю за виконанням і
оперативним використанням наявної в документах інформації;
- реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою
метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгалтерські, фінансові тощо), як ті, що
створюються і використовуються в ОКС НАКСУ, так і ті, що надходять від інших установ і громадян;
- основним принципом реєстрації документів є однократність;
- реєстрація документа здійснюється шляхом присвоєння йому єдиного реєстраційного номера
(порядкового номера надходження протягом календарного року) та внесення запису в журнал вхідної
кореспонденції. Додатки до документів окремо не реєструються.
3) виконати вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної
спілки на депозитний рахунок.
У разі неможливості виконання ОКС НАКСУ вимоги члена ОКС НАКСУ про повернення внеску
(вкладу) на депозитний рахунок або його частини ОКС НАКСУ додатково до вимог цього пункту
зобов'язана видати члену ОКС НАКСУ – вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне
виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи,
прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і проставлянням відбитка печатки ОКС НАКСУ.
2.3.9. ОКС НАКСУ виплачує вкладникові проценти на суму внеску (вкладу) на депозитний рахунок в
розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок. Проценти на внесок (вклад) на депозитний рахунок виплачуються члену ОКС НАКСУ
на вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок.
2.3.10. ОКС НАКСУ оприлюднює умови укладення договорів про залучення внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки шляхом розміщення положення про фінансові послуги та договорів
про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки у місці надання послуг клієнтам та/або на власному
веб-сайті .
3. Надання кредитів членам ОКС НАКСУ.
3.1. Загальні питання здійснення діяльності з надання кредитів членам ОКС НАКСУ.
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Кредитом наданим члену ОКС НАКСУ є грошові кошти надані ОКС НАКСУ члену ОКС НАКСУ
(позичальникові) під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням
вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.
Перед укладенням кредитного договору ОКС НАКСУ безоплатно у письмовій формі (у паперовому
вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України
„Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) за спеціальною формою (Інформація, яка
надається клієнту перед укладенням кредитного договору), встановленою у Додатку 3 до цього Положення,
надає клієнту, який не є споживачем інформацію в обсязі визначеному законодавством та цим Положенням.
Про ознайомлення із зазначеною інформацією клієнт зобов'язаний надати ОКС НАКСУ підтвердження, яке
складається в 2-х примірниках, по одному для клієнта та ОКС НАКСУ.
3.2. Умови (наявні та можливі схеми кредитування) надання кредитів членам ОКС НАКСУ.
3.2.1.ОКС НАКСУ надає членам ОКС НАКСУ наступні види кредитів
За строком:
1) кредити зі строком до 3 місяців (включно);
2) кредити зі строком від 3 до 12 місяців (включно);
3) кредити зі строком понад 12 місяців.
За цільовим призначенням – на „інші потреби”, в тому числі на:
1) надання кредитів своїм членам;
2) підтримання ліквідності;
3) придбання, ремонту, модернізації та реконструкції офісного приміщення кредитної спілки або її
відокремлених підрозділів;
4) придбання кредитною спілкою програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання,
пов'язаного з наданням фінансових послуг.
За порядком видачі:
1) кредит видається однією сумою;
2) кредит видається траншами;
3) кредитна лінія.
За типом процентної ставки:
1) фіксована.
За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:
1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку кредиту;
2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку кредиту;
3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми
кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів
користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості
за кредитом;
4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким
передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку кредиту. Такий платіж включає в
себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага
процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а
питома вага суми кредиту зростає;
5) кредит з періодичною сплатою процентів, які нараховуються на залишок основної суми, та
періодичною сплатою фіксованих частин основної суми.
За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:
1) застава;
2) порука;
3) інші види забезпечення не заборонені законодавством.
Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553559 Цивільного кодексу України.
Умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572593 Цивільного кодексу України.
Поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.
Виходячи із зазначених вище критеріїв ОКС НАКСУ надає кредити членам ОКС НАКСУ за видами,
встановленими окремим рішенням спостережної ради.
За рішенням спостережної ради для певних видів кредитів обов’язковою умовою щодо їх надання
може бути передбачена наявність у члена ОКС НАКСУ – позичальника встановленої суми внесків
визначених видів.
3.2.2. Рішенням спостережної ради з дотриманням обмежень визначених законодавством можуть
встановлюватися максимальна/мінімальна можлива сума кредитів, що надаються членам ОКС НАКСУ.
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3.2.3. Визначення розміру процентної ставки, яка встановлюється для окремих видів кредитів,
визначених п.п. 3.2.1. цього Положення, відбувається за наступними критеріями – виходячи з потреб
членства, ринкових тенденцій, кредитного ризику (рівня ризику кредиту), наданого забезпечення, попиту і
пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки
Національного банку України та попереднього досвіду надання кредитів членам ОКС НАКСУ за умови
збереження доходності на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність ОКС НАКСУ.
3.2.4. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору.
Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено ОКС НАКСУ в
односторонньому порядку. Умова договору щодо права ОКС НАКСУ змінювати розмір фіксованої
процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.
Розмір фіксованої процентної ставки для окремих видів кредитів встановлюється спостережною радою
ОКС НАКСУ.
3.3. Порядок надання кредитів членам ОКС НАКСУ.
3.3.1 Кредитний договір крім вимог, визначених п. 1.5. цього Положення повинен містити положення
про:
1) порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність сплати
процентів та форму розрахунку, інше);
2) інформацію про забезпечення кредиту;
3) графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним;
4) строк протягом якого ОКС НАКСУ зобов’язана надати кредит позичальнику.
Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ з
урахуванням вимог і умов цього Положення.
Для отримання кредиту член кредитної спілки (позичальник) надає ОКС НАКСУ відповідну заяву.
Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про кредитну спілку – позичальника та основні
показники щодо її фінансового стану, а саме: щодо відповідності кредитної спілки Статуту ОКС НАКСУ
щодо членства в Національній асоціації кредитних спілок України (далі – НАКСУ) та участі в
стабілізаційному фонді НАКСУ, суми сплачених кредитною спілкою пайових внесків, наявності
(відсутності) поточної простроченої заборгованості та залишку основної суми за отриманими в ОКС НАКСУ
кредитами, наявності (відсутності) балансового та поточного збитків тощо, а також, інформацію щодо
необхідного кредиту, а саме сума кредиту, строк користуванням кредитом, цільове призначення кредиту
тощо.
Заява про надання кредитів на підтримання ліквідності та на придбання, ремонт, модернізацію та
реконструкцію офісного приміщення кредитної спілки або її відокремлених підрозділів, а також на
придбання кредитною спілкою програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання,
пов’язаного з наданням фінансових послуг повинна додатково містити інформацію щодо розміру активів на
момент залучення коштів, суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та виконання
станом на дату подання заявки кредитною спілкою – заявником визначених законодавством України
фінансових нормативів, дотримання яких є обов’язковою умовою залучення коштів на ці цілі.
3.3.2. Кредитні договори та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій формі,
відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за
собою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.
3.3.3. ОКС НАКСУ здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних
договорів з дотриманням вимог МСФЗ в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами
укладеного з членом ОКС НАКСУ договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за
кожний фактичний строк користування кредитом і починається з дня наступного за днем отримання членом
ОКС НАКСУ суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей
розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.
3.3.4. Оцінка кредитоспроможності клієнта включає в себе аналіз:
- документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту;
- інформації про клієнта, включаючи інформацію з офіційних джерел, визначених законодавством.
3.3.5. Оцінка кредитоспроможності клієнта здійснюється на підставі документів, що надаються
позичальником, документів, що складаються працівниками ОКС НАКСУ, які проводять оцінку
кредитоспроможності позичальника, а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника та з
інших джерел.
Для проведення оцінки кредитоспроможності клієнт надає до ОКС НАКСУ:

Заяву на отримання кредиту,

звітні дані заявника в електронній формі, складені наростаючим підсумком з початку календарного
року відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668 (із змінами) за станом на кінець останнього
дня попереднього кварталу.
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За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу
кредитоспроможності клієнта може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих
документах для прийняття рішення про надання кредиту ОКС НАКСУ має право вимагати від клієнта
надання й інших документів, крім перелічених вище, визначених рішенням спостережної ради.
У разі ненадання клієнтом документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що
вимагаються законодавством або внутрішніми документами ОКС НАКСУ, ОКС НАКСУ має право
відмовити такому клієнту в укладенні кредитного договору.
3.3.6. Для оцінки спроможності кредитної спілки – заявника вчасно виконувати зобов’язання за
кредитним договором, проводиться оцінка фінансового стану, при цьому враховується дотримання
кредитною спілкою – заявником встановлених законодавством нормативів достатності капіталу, кредитного
ризику та запасу ліквідності, а також, вимог, що обмежують ризики кредитних спілок за операціями з
фінансовими активами, порядку формування та використання резерву забезпечення покриття втрат від
неповернених позичок та порядку покриття збитків
За результатами розгляду поданих документів, голова або інший член кредитного комітету доповідає
кредитному комітету про можливості заявника своєчасно та в повному обсязі сплатити зобов’язання за
кредитним договором кредит та надає свої рекомендації щодо доцільності задоволення заяви члена ОКС
НАКСУ.
3.3.7. Всі документи заявника та рекомендації щодо доцільності задоволення його заяви розглядаються
на засіданні кредитного комітету, з урахуванням наступного:
• Засідання кредитного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів
та за умови обов’язкової участі голови правління або, у разі його відсутності, уповноваженої особи зі складу
правління, яка діє на підставі підписаної головою правління довіреності на провадження дій від імені ОКС
НАКСУ та наказу про покладання на неї виконання обов’язків голови правління з наступним підписанням
цією особою відповідних кредитних договорів, рішення за якими було прийнято під час відсутності голови
правління. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на
засіданні членів кредитного комітету і голова правління або, у разі його відсутності, уповноважена ним
особа, не голосували проти цього рішення.
• Наявність конфлікту інтересів у діяльності членів кредитного комітету ідентифікується за
наступними критеріями:
1) отримання членом кредитного комітету (його близькими родичами, установами та підприємствами,
в яких він, його близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес – (далі –
“пов’язані особи”) користі за результатами рішень кредитного комітету, які безпосередньо і окремо
стосуються цього члена або пов’язаних з ним осіб;
2) існування у члена кредитного комітету будь-якої прямої чи опосередкованої особистої
зацікавленості майнового або немайнового характеру, яка може вплинути на об’єктивне рішення кредитного
комітету.
• У разі ідентифікації конфлікту інтересів членом кредитного комітету за вище визначеними
критеріями, він зобов’язаний в усній або письмовій формі повідомити про це кредитний комітет.
• При розгляді питань, які передбачають прийняття рішення кредитного комітету щодо встановлення
кредитних взаємовідносин з будь-якими особами, за наявності конфлікту інтересів у членів кредитного
комітету щодо зазначених питань, кредитний комітет повинен зафіксувати в своєму протоколі такий факт.
• За наявності конфлікту інтересів у членів кредитного комітету рішення про прийняття ОКС НАКСУ
будь-якого зобов’язання на користь члена кредитного комітету у разі, якщо прийняття такого рішення
відноситься до компетенції кредитного комітету, готується та приймається кредитним комітетом без участі
цього члена. Зокрема, при прийнятті рішення про надання кредиту члену ОКС НАКСУ, який є пов’язаною
особою щодо члена кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті
цього рішення.
• Під час підготовки та прийняття рішення, де має місце конфлікт інтересів, у протоколі засідання
кредитного комітету обов’язково робиться відмітка про відсутність голосу члена кредитного комітету щодо
якого має місце конфлікт інтересів.
3.3.8.Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень за ними становлять від 1 до 7
календарних днів включно.
Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту фіксується в
протоколі засідання кредитного комітету, який підписується всіма членами кредитного комітету, присутніми
на засіданні.
4. Надання кредитів іншим кредитним спілкам.
4.1. Загальні умови надання кредитів іншим кредитним спілкам.
4.1.1. Кредитом наданим іншій кредитній спілці є грошові кошти надані ОКС НАКСУ кредитній
спілці (позичальникові) – не члену ОКС НАКСУ під процент, у розмірі та на умовах, встановлених
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кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним
договором строки.
4.1.2. ОКС НАКСУ надає іншим кредитним спілкам кредити за цільовим призначеннями виключно
для надання кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти. ОКС НАКСУ має право надавати кредити
іншим кредитним спілкам виключно за умови дотримання вимог щодо нормативів достатності капіталу як з
боку ОКС НАКСУ, так і з боку іншої кредитної спілки.
4.1.3. Кредити кредитним спілкам надаються в порядку та на умовах визначених Розділом 3 цього
Положення з урахуванням особливостей встановлених в даному Розділі.
4.2. Умови надання кредитів іншим кредитним спілкам.
4.2.1 ОКС НАКСУ надає іншим кредитним спілкам кредити зі строками користування, з типом
процентної ставки, з режимами сплати процентів і основної суми кредиту визначеними п.п. 3.2.1. цього
Положення з урахуванням обмеження щодо порядку видачі та цільового призначення, а саме: кредит
надається виключно однією сумою та виключно на надання кредитів своїм членам.
4.2.2. Визначення розміру процентної ставки, для кредитів, які надаються іншим кредитним спілкам,
відбувається щодо окремих видів кредитів, визначених п.п. 3.2.1. цього Положення, визначається за
наступними критеріями – виходячи з потреб ОКС НАКСУ, ринкових тенденцій, кредитного ризику (рівня
ризику кредиту), наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку
користування кредитом, розміру облікової ставки Національного банку України та попереднього досвіду
надання кредитів іншим кредитним спілкам за умови збереження доходності на рівні, який забезпечує
беззбиткову діяльність ОКС НАКСУ.
4.2.2.1. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору.
Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено ОКС НАКСУ в
односторонньому порядку. Умова договору щодо права ОКС НАКСУ змінювати розмір фіксованої
процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.
Розмір фіксованої процентної ставки для окремих видів кредитів, що надаються іншим кредитним
спілкам, встановлюється спостережною радою ОКС НАКСУ.
4.3. Порядок надання кредитів іншим кредитним спілкам.
4.3.1. Кредитний договір повинен відповідати вимогам визначеним п. 1.5. та п.п. 3.3.1. цього
Положення.
Примірний кредитний договір затверджується рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ з
урахуванням вимог і умов цього Положення.
4.3.2. Заява на надання кредиту іншій кредитній спілці розглядається за умови подання необхідних
документів:
- копія статуту іншої кредитної спілки;
- копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи – кредитної спілки заявника;
- звітні дані, складені наростаючим підсумком з початку календарного року відповідно до
Розпорядження Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19 січня 2004 року за № 69/8668 (із змінами) за станом на кінець останнього дня попереднього
кварталу;
- інформаційної довідки щодо складу кредитного портфеля іншої кредитної спілки ;
- інших документів, які можуть бути визначені рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
4.3.3. Для оцінки спроможності кредитної спілки – заявника вчасно виконувати зобов’язання за
кредитним договором, проводиться оцінка фінансового стану, при цьому враховується дотримання
кредитною спілкою – заявником встановлених законодавством нормативів достатності капіталу, ,
кредитного ризику та запасу ліквідності, а також, вимог, що обмежують ризики кредитних спілок за
операціями з фінансовими активами, порядку формування та використання резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених позичок та порядку покриття збитків.
4.3.4. ОКС НАКСУ здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних
договорів з дотриманням вимог МСФЗ, в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами
укладеного з іншою кредитною спілкою договору. Нарахування процентів за договорами кредиту
відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з дня наступного за днем
здійснення перерахунку суми кредиту кредитній спілці – позичальнику, а припиняється в день остаточного
розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за користування кредитом використовується
календарний рік.
5. Порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених,
неповернених, у тому числі безнадійних кредитів.
5.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами та оперативного планування руху
грошових потоків ОКС НАКСУ веде належний аналітичний облік. Обов’язки щодо організації моніторингу
наданих та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів покладаються на
кредитний комітет ОКС НАКСУ.
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5.2. Поточний контроль за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється головою кредитного
комітету ОКС НАКСУ. Зокрема, голова кредитного комітету здійснює контроль за своєчасністю та
повнотою передбачених кредитними договорами платежів на підставі звірення фактично отриманих
платежів з графіком планових платежів, який складається для кожного тижня. Голова кредитного комітету
звітує про дотримання графіку планових платежів на засіданні кредитного комітету.
5.3. У випадку виявлення прострочених кредитів ОКС НАКСУ вживає заходи, передбачені в п. 5.5. –
5.7. цього Положення.
5.4. Для окремих видів кредитів згідно затверджених рішенням спостережної ради правил і процедур
може передбачатися особливий порядок супроводження.
5.5. Протягом місяця з моменту виявлення простроченості за кредитом ОКС НАКСУ повинна вжити
наступні заходи для добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань:
в термін до 5 робочих днів прострочення включно – здійснює позичальникові нагадування про
необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;
в термін до від 6 до 30 робочих днів прострочення платежу включно надсилає позичальнику та
поручителю (у разі його наявності) листи – попередження.
5.6. У випадку, якщо попередні заходи не призвели до сплати боргу, ОКС НАКСУ вдається до дій, що
спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом. Перед їх вчиненням ОКС НАКСУ:
1) визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості, включаючи також, якщо це
передбачено умовами договору суми штрафних санкцій. При цьому, за рішенням кредитного комітету може
застосовуватися зупинення нарахування процентів та/або реструктуризація заборгованості.
2) визначає шляхи звернення стягнення на забезпечення кредиту, включаючи всі види забезпечення
визначені у кредитному договорі та окремих договорах застави, поруки (за їх наявності).
3) вживає заходи для встановлення місцезнаходження позичальника.
Стягнення боргу примусовим шляхом здійснюється з використанням відповідних правових механізмів
та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством.
5.7. В окремих випадках за обґрунтованим рішенням кредитного комітету ОКС НАКСУ може
відстрочити застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням
передбачених законодавством процесуальних строків.
5.8. ОКС НАКСУ здійснює супроводження неповернених, у тому числі безнадійних кредитів у
наступному порядку:
За наявності підстав, за поданням голови кредитного комітету, кредитний комітет приймає
обґрунтоване рішення про відстрочення визнання неповерненого кредиту безнадійним. Подання має містити
обґрунтування та документальне підтвердження можливості повернення позичальником кредиту.
Після прийняття рішення кредитним комітетом про відстрочення визнання неповерненого кредиту
безнадійним, ОКС НАКСУ вживає заходи для виконання позичальником своїх договірних зобов’язань за
неповерненим кредитом:
– у разі відсутності платежів по кредиту протягом двох місяців з дня прийняття рішення кредитним
комітетом, надсилає позичальнику та/або поручителю/заставодавцю (у разі наявності) листи –
попередження.
– у разі відсутності платежів по кредиту протягом трьох місяців з дня прийняття рішення кредитним
комітетом здійснює заходи, передбачені п. 5.6. цього Положення, з урахуванням строку позовної давності.
ОКС НАКСУ супроводжує безнадійні кредити шляхом здійснення наступних заходів для виконання
позичальником та/або поручителем/заставодавцем (у разі наявності) договірних зобов’язань :
1) щодо неповернених кредитів, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване
рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним:
ОКС НАКСУ:
– протягом одного місяця з дня визнання кредиту безнадійним – здійснює позичальникові нагадування
про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;
– протягом двох місяців з дня визнання кредиту безнадійним – надсилає позичальнику, та/або
поручителю/заставодавцю (у разі наявності) листи – нагадування.
У разі відсутності платежів по кредиту протягом трьох місяців з дня визнання кредиту безнадійним,
ОКС НАКСУ здійснює заходи передбачені п.5.6. цього Положення, з урахуванням строку позовної давності.
2) щодо прострочених або неповернених кредитів, за якими є документальне підтвердження про
неможливість стягнення, та прострочених кредитів, за якими кредитним комітетом прийнято обґрунтоване
рішення про визнання кредиту безнадійним:
– ОКС НАКСУ, у разі наявності виконавчого документу про стягнення заборгованості за безнадійним
кредитом щороку звертається до державної виконавчої служби із заявою про примусове стягнення
заборгованості з боржника (в межах строків пред'явлення виконавчих документів до виконання) та кожні
півроку здійснює перевірку наявності обставин, що унеможливлюють стягнення заборгованості, або
обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання
кредиту безнадійним;
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– у разі відсутності судового рішення про стягнення заборгованості ОКС НАКСУ звертається до суду
із позовом про стягнення заборгованості (в межах строку позовної давності). Крім того, ОКС НАКСУ кожні
три місяці здійснює перевірку наявності обставин що унеможливлюють стягнення заборгованості або
обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання
кредиту безнадійним.
3) щодо неповернених кредитів, за якими минув строк позовної давності ОКС НАКСУ кожні шість
місяців здійснює нагадування позичальникові про необхідність виконання договірних зобов’язань в
телефонному режимі та надсилає позичальнику та/або поручителю/заставодавцю (у разі наявності) листи –
вимоги.
6. Залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення
6.1. ОКС НАКСУ здійснює залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо
наступного їх повернення від Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) виключно для
надання кредитів членам ОКС НАКСУ.
6.2. Кошти НАКСУ розміщені в ОКС НАКСУ, а також, нарахована на такі кошти плата (проценти)
належать НАКСУ на праві приватної власності.
6.3. Кошти НАКСУ розміщені в ОКС НАКСУ, а також, нарахована на такі кошти плата (проценти)
обліковуються окремо та належать до зобов’язань ОКС НАКСУ.
6.4. НАКСУ має право одержати належні їй кошти розміщені в ОКС НАКСУ, а також, нараховану на
такі кошти плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з НАКСУ договорами.
6.5. Перед укладенням договору про залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням
щодо наступного їх повернення ОКС НАКСУ безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або у
вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про
електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених
Законом України „Про електронну комерцію”) за спеціальною формою (Інформація, яка надається клієнту
перед укладенням договору про залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх
повернення, зокрема, залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок),
встановленою у Додатку 2 до цього Положення, надає НАКСУ інформацію в обсязі визначеному
законодавством та цим Положенням. Про ознайомлення із зазначеною інформацією НАКСУ зобов'язана
надати ОКС НАКСУ письмове підтвердження, яке складається в 2-х примірниках, по одному для НАКСУ та
ОКС НАКСУ.
6.6. Договір про залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення укладається в письмовій формі.
У договорі про залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення повинні міститись права та зобов'язання сторін договору відповідно до вимог Цивільного
кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг", ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), п. 1.5. цього Положення. Договір має бути
підписаний сторонами договору або уповноваженими ними особами.
Договір про залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення окрім вимог, визначених п. 1.5. цього Положення повинен містити порядок нарахування та
виплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку
тощо), у тому числі при достроковому розірванні договору. Договором про залучення фінансових активів
юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення може бути передбачено внесення
грошових коштів на інших умовах їх повернення. Умови цього договору не можуть суперечити
законодавству України. Сума коштів, яка розміщується НАКСУ в ОКС НАКСУ, строки дії договору
залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, умови
залучення та повернення таких фінансових активів, а також нараховані на такі фінансові активи проценти
(плата) визначаються між ОКС НАКСУ та НАКСУ на договірних умовах.
Примірний договір про залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо
наступного їх повернення затверджується рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ з урахуванням вимог і
умов цього Положення.
6.7. У разі виникнення пропозиції з боку НАКСУ про розміщення вільних коштів НАКСУ в ОКС
НАКСУ здійснює залучення таких коштів під запропоновану НАКСУ процентну ставку на договірних
умовах з урахуванням обмежень, встановлених в рішенні спостережної ради.
6.8. ОКС НАКСУ оприлюднює умови укладення договорів про залучення фінансових активів
юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення шляхом розміщення положення про
фінансові послуги та договору про залучення про залучення фінансових активів юридичних осіб із
зобов’язанням щодо наступного їх повернення у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті.
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Додаток 1
до Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної
асоціації кредитних спілок України

Інформація, яка надається на вимогу клієнта
Клієнт „
” в особі
,
що діє на підставі Статуту, підтверджує, що на його вимогу ОКС НАКСУ йому надано відомості про
фінансові показники діяльності ОКС НАКСУ та її економічний стан, які підлягають обов’язковому
оприлюдненню;
Клієнт „
” в особі
, що діє на підставі
Статуту, підтверджує, що на його вимогу ОКС НАКСУ йому надано перелік керівників ОКС НАКСУ;

Дата, ПІБ, підпис.
Додаток 2
до Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної
асоціації кредитних спілок України

Інформація, яка надається клієнту перед укладенням договору про залучення
фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, зокрема, залучення
внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
Клієнт „
” в
особі
, що діє на підставі Статуту,
підтверджує, що ОКС НАКСУ йому було повідомлено про:
o особу, яка надає фінансові послуги, включаючи:
а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає
фінансові послуги, а саме: Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України
(ОКС НАКСУ), місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49,
Код території за КОАТУУ 8039100000, контактний телефон: (044) 501-18-78, адреса електронної пошти:
oks@unascu.org.ua;
б) те, що отримання фінансової послуги не пов'язано з необхідністю отримання Клієнтом
посередницьких послуг;
в) відомості про державну реєстрацію ОКС НАКСУ, а саме: дата державної реєстрації – 25.02.2003 року,
дата запису – 03.08.2005 року та номер запису – 1 074 120 0000 009173 в Єдиному державному реєстрі
про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, які містяться у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
г) інформацію щодо включення ОКС НАКСУ до відповідного державного реєстру фінансових установ, а
саме, – серія КС, номер 327 і дата видачі 02.07.2004 року Свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи);
ґ) інформацію щодо наявності у ОКС НАКСУ, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної
фінансової послуги: ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі - ліцензія), а саме на:
- залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (початок дії ліцензії
28.05.2015, дата переоформлення ліцензії 04.02.2016, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії –
дійсна, розпорядження Нацкомфінпослуг № 1151 від 28.05.2015 року);
д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає
фінансові послуги, а саме:
;
o фінансову послугу – залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (яка
передбачає залучення ОКС НАКСУ фінансових активів від членів ОКС НАКСУ на підставі письмового
договору з особою (вкладником) із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення
таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди),
включаючи загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен споживач, включно з податками,
або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;
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договір про надання фінансових послуг, який включає:
а) наявність у Клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг, а саме: Клієнт має
право відмовитися від внесення фінансових активів;
б) строк, протягом якого Клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші
умови використання права на відмову від договору, а саме: Клієнт має право повідомити ОКС НАКСУ
про відмову від внесення фінансових активів до встановленого договором строку їх внесення);
в) мінімальний строк дії договору становить один місяць (включно);
;
г) наявність у Клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а
також наслідки таких дій;
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору.
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди Клієнта.
Клієнт „
” в
особі
, що діє на підставі Статуту,
підтверджує, що надана йому інформація забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без
нав'язування її придбання.

o

Дата, ПІБ, підпис.
Додаток 3
до Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної
асоціації кредитних спілок України

Інформація, яка надається клієнту перед укладенням кредитного договору
Клієнт Кредитна спілка “
” в
особі Голови Правління
, що діє на підставі Статуту, підтверджує, що ОКС НАКСУ
йому було повідомлено про:
o особу, яка надає фінансові послуги, включаючи:
а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає
фінансові послуги, а саме: Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України
(ОКС НАКСУ), місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49,
Код території за КОАТУУ 8039100000, контактний телефон: (044) 501-18-78, адреса електронної пошти:
oks@unascu.org.ua;
б) те, що отримання фінансової послуги не пов'язано з необхідністю отримання Клієнтом
посередницьких послуг;
в) відомості про державну реєстрацію ОКС НАКСУ, а саме: дата державної реєстрації – 25.02.2003 року,
дата запису – 03.08.2005 року та номер запису – 1 074 120 0000 009173 в Єдиному державному реєстрі
про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, які містяться у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
г) інформацію щодо включення ОКС НАКСУ до відповідного державного реєстру фінансових установ, а
саме, – серія КС, номер 327 і дата видачі 02.07.2004 року Свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи);
ґ) інформацію щодо наявності у ОКС НАКСУ, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної
фінансової послуги: ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі - ліцензія), а саме на:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (початок дії ліцензії 12.01.2017,
строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії – дійсна, розпорядження Нацкомфінпослуг № 36 від
12.01.2017 року);
д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає
фінансові послуги, а саме:
;
o фінансову послугу – надання коштів у коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
включаючи загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з
податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;
o договір про надання фінансових послуг, який включає:
а) наявність у Клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг, а саме: згідно
частини 2 статті 1056 Цивільного кодексу України Позичальник має право відмовитися від одержання
кредиту частково або в повному обсязі;
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б) строк, протягом якого Споживачем може бути використано право на відмову від договору, а також
інші умови використання права на відмову від договору, а саме: згідно частини 2 статті 1056 Цивільного
кодексу України Позичальник має право повідомити кредитодавця про відмову від одержання кредиту
частково або в повному обсязі до встановленого договором строку його надання;
в) наявність у Клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а
також наслідки таких дій;
;
г) порядок внесення змін та доповнень до договору.
ґ) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди Клієнта.
Клієнт Кредитна спілка “
” в
особі Голови Правління
, що діє на підставі Статуту, підтверджує, що надана йому
інформація забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

Дата, ПІБ, підпис.
Додатки:
1) Примірний договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок на 3 аркушах,
2) Примірний кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, № 1 на 6 аркушах,
3) Примірний кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, № 2 на 6 аркушах,
4) Примірний договір кредитної лінії про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту, № 3 на 7 аркушах,
5) Примірний кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, № 4 на 6 аркушах,
6) Примірний договір про залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх
повернення на 3 аркушах,
7) Примірний договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на
вимогу на 3 аркушах,
8) Примірний кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, № 5 на 10 аркушах
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Затверджено
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
протокол № 238 від 20 січня 2020 року
вводиться в дію з 20.01.2020 року
Голова Спостережної ради ОКС НАКСУ

Ю. М. Тягур

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
м. Київ
___ __________ 202__р.
Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України (далі – ОКС) в
особі Голови правління __________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку та
Кредитна спілка “__________________” в особі Голови Правління
, що діє на підставі
Статуту (далі – КС), з другого боку, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про
наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. КС вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Внесок) до ОКС, а
ОКС приймає Внесок на умовах строковості, зворотності та платності в сумі ____________
(______________) гривень на строк ____________ місяців, початком якого є дата внесення Внеску, а
закінченням – “___” __________ 20___ року.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
2.1. Внесок здійснюється КС в день підписання цього Договору шляхом безготівкового перерахування
зазначених коштів на поточний рахунок ОКС, визначений в розділі 8 цього Договору або шляхом
спрямування добровільних додаткових пайових внесків КС в ОКС за її письмовою заявою та за умови
дотримання ОКС нормативу достатності капіталу після прийняття правлінням ОКС відповідного рішення.
2.2. Процентна ставка за Внеском встановлюється у розмірі _____% (____________) процентів річних.
2.3. Якщо КС не вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку, визначеного п. 1.1.
цього Договору, то після його настання цей Договір вважається припиненим і проценти на Внесок не
нараховуються і не виплачуються.
2.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи КС ОКС здійснює перерахунок
суми нарахованих процентів на Внесок КС за ставкою __% (____________) процентів річних за фактичний
строк користування Внеском. При цьому різниця між сумою нарахованих процентів за ставкою __%
(_______________) процентів річних, встановленою для перерахунку суми нарахованих процентів у випадку
дострокового розірвання цього Договору з ініціативи КС та сумою нарахованих та фактично сплачених
процентів за ставкою __% (________________) процентів річних, визначеною п. 2.2. цього Договору на
підставі здійсненого ОКС перерахунку повертається КС до ОКС в день повернення Внеску.
2.5. Нарахування процентів на Внесок починається з дня наступного за днем внесення КС Внеску та
припиняється в день, визначений п. 1.1. цього Договору в якості закінчення строку Внеску, або в день
повернення Внеску у випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи КС в порядку,
визначеному п. 6.3. цього Договору, або в день дострокового розірвання цього Договору в порядку,
визначеному п. 6.2 цього Договору.
2.6. Нарахування ОКС процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у
календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за
365 (366).
2.7. Нарахування процентів на Внесок здійснюється ОКС в останній календарний день кожного місяця,
а також в день визначений умовами цього Договору, з урахуванням фактичного щоденного залишку Внеску,
сума якого не збільшується на суму нарахованих процентів.
2.8. Сплата процентів, нарахованих на Внесок, здійснюється ОКС починаючи з 5-го числа кожного
місяця наступного за місяцем, за який відбулося нарахування процентів, протягом дії цього Договору.
2.9. ОКС зобов'язується повернути КС суму Внеску, а також нараховані, але не сплачені проценти на
Внесок в день, визначений п. 1.1. цього Договору в якості закінчення строку Внеску, або в день повернення
Внеску у випадку дострокового розірвання цього Договору.
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2.10. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених, процентів на Внесок
припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь КС здійснюється в перший робочий день,
що слідує за вихідними (святковими, неробочими) днями. У цьому випадку після закінчення строку Внеску
протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.
2.11. Всі виплати з боку ОКС на користь КС, а також всі розрахунки між Сторонами здійснюються у
безготівковій формі в національній валюті України, або шляхом поповнення добровільного додаткового
пайового внеску КС в ОКС (за письмовою заявою КС).
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. КС зобов’язується:
3.1.1. Здійснити Внесок в ОКС на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання
Сторонами цього Договору.
3.1.2. Письмово повідомляти ОКС про зміну власного місцезнаходження, назви, правового статусу,
контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 8 цього Договору та інших обставин, що так чи
інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
3.2. ОКС зобов’язується:
3.2.1. Прийняти від КС Внесок в сумі, що вказана в п.1.1. цього Договору та на умовах, передбачених
розділом 2 цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти КС про зміну власного місцезнаходження, назви, правового статусу,
контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 8 цього Договору та інших обставин, що так чи
інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
3.2.3. Надавати на вимогу КС довідку про стан Внеску.
3.3. КС має право:
3.3.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це ОКС. В такому
випадку ОКС протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення
повертає КС Внесок та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних КС процентів в порядку,
визначеному п. 2.4. цього Договору.
3.3.2. Вимагати надання довідки про стан Внеску.
3.3.3. Довносити частину Внеску будь-якого розміру. Кожне довнесення частини Внеску оформляється
шляхом укладання Сторонами додаткового договору.
3.3.4. Відмовитися від внесення Внеску протягом 3 календарних днів з дати підписання цього Договору
шляхом надання ОКС відповідного письмово повідомлення.
3.4. ОКС має право:
3.4.1. Вимагати від КС надання документів, необхідних для оформлення Внеску та здійснення
відповідних виплат (повернення Внеску та сплати нарахованих процентів) на користь КС.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього
Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки, включаючи упущену вигоду.
4.4. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо воно сталося не з її
вини (умислу чи необережності).
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку відповідно до чинного законодавства України
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткового
договору в письмовій формі.
6.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою ОКС в разі зміни
кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття
компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання ОКС умов
цього Договору. В такому випадку ОКС надсилає КС письмову пропозицію з зазначенням змін та/або
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доповнень до цього Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо КС
погоджується з новими умовами цього Договору, вона зобов’язана повідомити про це ОКС та підписати
додатковий договір до цього Договору протягом 10 робочих днів з моменту одержання листа. Зазначені
зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткового договору. Якщо КС протягом 10
робочих днів з моменту одержання листа не підписала додатковий договір, пропозиція вважається не
прийнятою. В такому випадку на 11 робочий день після одержання КС вищезазначеного листа цей Договір
розривається, КС повертається Внесок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки,
вказаної в п. 2.2. цього Договору за фактичний строк користування Внеском.
6.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою КС в порядку, визначеному п. 3.3.1. цього
Договору. Датою припинення дії Договору є день повернення Внеску.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.
7.2. Строк дії цього Договору становить
(місяців).
7.3. Дія цього Договору припиняється:
7.3.1. Після закінчення строку дії Договору, зазначеного у п. 7.2. цього Договору;
7.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
7.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 6.2., 6.3. цього
Договору.
7.3.4. У зв’язку із відмовою КС від внесення Внеску в порядку, визначеному п.3.3.4. цього Договору.
7.4. Цей Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
із Сторін.
7.5. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України” (нова редакція)” чинного на
дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.6. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.

8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних спілок
України

Кредитна спілка “________________”

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ
/_____________/

/___________/
Договір отримав:

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України”, Об’єднаною кредитною
спілкою Національної асоціації кредитних спілок України ознайомлений. Підтверджую, що інформація
надана Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання.

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/
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Затверджено
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
протокол № 238 від 20 січня 2020 року
вводиться в дію з 20.01.2020 року
Голова Спостережної ради ОКС НАКСУ

Ю. М. Тягур

м. Київ

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, №1
___ __________ 202_ р.

Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України, іменована надалі
“Кредитодавець” в особі Голови правління _____________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Кредитна спілка “______________” іменована надалі „Позичальник” в особі Голови правління
, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей
Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі _______ (___________)
гривень
копійок на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та
забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування
кредитом на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Сума кредиту використовується на цілі: _________________________.
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Кредит надається строком на ______________ днів, а саме: з ________________ 202__ року до
________________ 202__ року.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит ______________ 202__ року, але не
раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
2.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до
закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.
Кредит надається на умовах
(сплати
процентів і основної суми кредиту в кінці строку кредиту; періодичної сплати процентів і сплати основної
суми кредиту в кінці строку кредиту; періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних часток
основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість
періодів користування кредитом, за умови нарахування процентів на залишок заборгованості; періодичної
сплати процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова)
сума платежу протягом всього строку кредиту; кредит з періодичною сплатою процентів, які
нараховуються на залишок основної суми, та періодичною сплатою фіксованих частин основної суми.)
2.4. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на поточний
рахунок Позичальника, визначений у розділі 10 цього Договору, або згідно заяви Позичальника шляхом
спрямування на поповнення добровільного додаткового пайового внеску Позичальника. Надання
Позичальником банківських реквізитів з помилками, а також невиконання Позичальником зобов’язання
щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5. цього Договору, якщо забезпечення зобов’язання
підлягає оформленню окремим договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення
зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.5. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця,
при спрямуванні на поповнення добровільного додаткового пайового внеску Позичальника – дата
зарахування суми кредиту на поповнення добровільного додаткового пайового внеску Позичальника.
Вищезазначена дата отримання кредиту зазначається в Графіку розрахунків, що є Додатком №1 до даного
Договору (надалі по тексту - Графік розрахунків).
2.6. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата
зарахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений у розділі 10 цього Договору, а при
спрямуванні добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за
його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання Кредитодавцем нормативу
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достатності капіталу після прийняття правлінням Кредитодавця відповідного рішення – дата прийняття
правлінням Кредитодавця відповідного рішення.

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою, становить ___ % річних від суми
залишку кредиту за кожен день користування кредитом і не може бути збільшена без письмової згоди
Позичальника. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за
виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.
3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному
році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.3. Розмір та строк сплати процентів і основної суми кредиту встановлюється Графіком розрахунків,
що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до цього Договору). Графік розрахунків
відповідає умовам, зазначеним у п. 2.3. цього Договору.
Сума процентів за користування кредитом, передбачена Графіком розрахунків, є дійсною за умови
дотримання Позичальником строків сплати, передбачених Графіком розрахунків.
У разі порушення строків сплати, передбачених Графіком розрахунків, сума процентів за
користування кредитом, яка підлягає сплаті, змінюється в залежності від суми залишку кредиту та строку
користування кредитом без внесення змін до Графіку розрахунків.
3.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний
(святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими,
неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням Графіка розрахунків.
3.5. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:
першочергово проценти, а в наступну чергу – сума кредиту.
3.6. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка
розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1.
цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником
наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.12. або 8.4. цього Договору, Позичальник
зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою,
передбаченою п. 3.1. цього Договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору, або
шляхом спрямування добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та
процентів за його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання Кредитодавцем
нормативу достатності капіталу після прийняття правлінням Кредитодавця відповідного рішення.
3.8. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за
користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або всім
належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства
України може бути звернено стягнення та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені
законодавством)
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного
законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
4.3. У випадку, якщо протягом дії цього Договору відбувається втрата забезпечення, в тому числі, але
не виключно, внаслідок смерті, оголошення померлою або визнання безвісно відсутньою фізичної особи, що
від свого імені надала поруку або заставу (іпотеку) у забезпечення зобов’язання Позичальника за цим
Договором, порушення судом провадження щодо встановлення недійсності або неукладеності документів
забезпечення, а також визнання їх судом неукладеними або недійсними, крадіжки, псування, втрати
ліквідності предметом застави (іпотеки), Позичальник у строк не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів
із дня втрати забезпечення зобов’язаний надати Кредитодавцю рівноцінну заміну.
4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання
зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під
заставою у третіх осіб не перебуває.
5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
5.1. Позичальник
крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.1.1. Використати кредит за цільовим призначенням.
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5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового
використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування
кредитом, відповідно до Графіка розрахунків.
5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.1.5. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором.
5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі
витрати, а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.
5.1.7. У разі неможливості своєчасно виконати черговий платіж за кредитом (повністю або частково) –
повідомити Кредитодавця про це не пізніше ніж за чотири робочі дні до настання граничних строків
платежів. При цьому, перенесення строків платежів (за умови прийняття відповідного рішення
Кредитодавцем) оформляється додатковим договором.
5.1.8. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за
користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.1.9. Починаючи з дати отримання кредиту щоквартально, не пізніше 25-го числа місяця, що настає за
звітним кварталом, та не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком, надавати Кредитодавцю
звітні дані, складені відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року № 177,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668 за станом на кінець
останнього дня кварталу (року). У разі, якщо останній день подання форм звітних даних є неробочим, термін
подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня включно.
5.1.10. У випадку тимчасового зупинення або анулювання Ліцензії Позичальника на надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, достроково погасити кредит та проценти за
користування кредитом в повному обсязі протягом 10 календарних днів.
5.1.11. У випадку відмови від одержання кредиту (відмова від цього Договору) з дотриманням вимог
зазначених у п. 5.2.3. письмово повідомити Кредитодавця до настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього
Договором. Позичальник не зобов'язаний сплачувати платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.
5.1.12. У разі отримання вимоги Кредитодавця про дострокове повернення кредиту в порядку,
визначеному п. 5.4.3. цього Договору, достроково, протягом 10 календарних днів з дня одержання
відповідної вимоги, повернути Кредитодавцю всю суму кредиту, нараховані проценти за фактичний час
користування ним, а також нести відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
Позичальник вважається таким, що отримав вимогу, якщо вимога вручена Позичальнику особисто під
розпис або надіслана Позичальнику рекомендованим листом за адресою, зазначеною Позичальником в
цьому Договорі або в повідомленні, згідно з п. 5.1.4. цього Договору, навіть якщо Позичальник відмовився
від отримання листа, не звернувся до поштового відділення за отриманням листа або змінив місце
проживання та не повідомив про це Кредитодавця
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування
кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів
(повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших
ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
5.2.3. До настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього Договором, відмовитися від цього Договору
без пояснення причин (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій
формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами,
визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення
строку відмови. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально
або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення
кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень
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розглянути таке звернення протягом трьох робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому
випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється
додатковим договором.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання
Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором (якщо забезпечення зобов’язання підлягає
оформленню окремим договором).
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на
строк, що перевищує один календарний місяць;
в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.5. цього Договору обов’язку щодо забезпечення
кредиту.
д) виявлення Кредитодавцем факту недостовірності даних або документів, наданих Позичальником
для отримання кредиту;
е) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.4. цього Договору обов’язку щодо повідомлення
про зміни в інформації;
є) невиконання або невчасного виконання Позичальником визначеного п. 5.1.9. цього Договору
обов’язку щодо надання звітних даних;
ж) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які
Кредитодавець не несе відповідальності, якщо Позичальник не надасть рівноцінну заміну забезпечення.
Своє право вимагати дострокового повернення кредиту Кредитодавець може реалізувати як шляхом
направлення відповідної вимоги Позичальнику, так і шляхом безпосереднього звернення до суду.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
6.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. За прострочення Позичальником строків сплати, передбачених Графіком платежів та/або п. п. 2.1.,
5.1.12. або 8.4. цього Договору, Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує Кредитодавцю на
його вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 21 процент річних
від простроченої суми.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки,
зазначеної в п. 3.1 цього Договору, якщо інше не передбачено законодавством, можуть бути внесені тільки
за взаємною згодою Сторін, оформляються додатковими договорами до цього Договору , які є його
складовою і невід'ємною частиною.
Кредитодавець надає Позичальнику пропозиції про зміну істотних умов цього Договору шляхом
направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або
вручає таке повідомлення Позичальнику особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати
впровадження відповідних змін до цього Договору. Позичальник зобов’язаний впродовж 10 календарних
днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні
обґрунтування. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни умов цього Договору, спір вирішується у
судовому порядку.
8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом.
8.3. Кредитодавець має право достроково розірвати цей Договір лише в разі настання обставин,
визначених п. 5.4.3. цього Договору.
8.4. У разі розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день
підписання додаткового договору про розірвання цього Договору або в день набрання законної сили
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рішенням суду про розірвання цього Договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування
кредитом до моменту його повернення.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ
9.1. Цей Договір складено в 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову
юридичну силу.
9.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.
9.3. Строк дії цього Договору становить
(років, місяців, днів тощо).
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені
строки (в тому числі, але не виключно, невиконання Позичальником умов цього Договору щодо повернення
кредиту та сплаті процентів у встановлені цим Договором строки), цей Договір продовжує діяти до моменту
остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.4. Дія цього Договору припиняється:
9.4.1. Після закінчення строку, визначеного п. 9.3. цього Договору;
9.4.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
9.4.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 8.2., 8.3. цього
Договору.
9.4.4. У випадку виконання Позичальником в повному обсязі зобов’язань на умовах, визначених цим
Договором.
9.5. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії договору (відповідно до ст.631ЦК України). Сторони домовилися, що до правовідносин,
пов’язаних з укладенням та виконанням цього Договору, застосовується строк позовної давності тривалістю
5 (п’ять) років (відповідно до ст. 259 ЦК України).
9.6. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України” (нова редакція)” чинного на
дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.7. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних спілок
України

Кредитна спілка “________________”

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ
/_____________/

/___________/
Договір отримав:

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України”, Об’єднаною кредитною
спілкою Національної асоціації кредитних спілок України ознайомлений. . Підтверджую, що інформація
надана Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання.

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/
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Додаток № 1
до Кредитного договору №____
від “__” ________ 202__ року

1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

Дата

Залишок

Основна сума

Нарахований процент

Процент

Погашення

Основна сума

Процент

В
сього
2. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є
невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 202__ р.

ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних
спілок України

Кредитна спілка “_______________”

Голова правління

Голова правління
_____________ ПІБ
(підпис)

_______________ ПІБ
(підпис)
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Затверджено
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
протокол № 238 від 20 січня 2020 року
вводиться в дію з 20.01.2020 року
Голова Спостережної ради ОКС НАКСУ

Ю. М. Тягур
ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № __
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, №2
м. Київ
___ __________ 202_ р.
Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України, іменована надалі
“Кредитодавець” в особі Голови правління _____________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Кредитна спілка “______________” іменована надалі „Позичальник” в особі Голови правління
, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей
Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
„Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
„Кредит” – кредитні ресурси Кредитодавця, що надаються Позичальнику частинами (траншами) в
розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.
„Транш” – частина Кредиту, що видається Позичальнику в порядку і на умовах, встановлених в цьому
Договорі.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі _______ (___________) гривень
копійок шляхом перерахування зазначеної суми коштів траншами на поточний рахунок
Позичальника на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та
забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування
кредитом на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Кредит надається Кредитодавцем на цілі: _______________________________.
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Кредит надається строком на ______________ днів, а саме: з ________________ 202__ року до
________________ 202__ року.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику перший транш за кредитом _________ 202__
року в сумі _______ (___________) гривень
копійок, але не раніше дня оформлення необхідного
забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає
оформленню окремим договором. Кожен наступний транш в межах суми визначеної в п. 1.1 цього Договору
Кредитодавець зобов’язується надавати Позичальнику за попередньою письмовою заявою останнього
протягом 10 робочих днів з моменту надходження такої заяви (із дотриманням вимог п. 1.1. цього Договору).
Надання кожного траншу оформлюється відповідним додатковим договором.
2.3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю фактично отриманий кредит та сплатити
проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.
Кредит надається на умовах
(сплати
процентів і основної суми кредиту в кінці строку кредиту; періодичної сплати процентів і сплати основної
суми кредиту в кінці строку кредиту; періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних часток
основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість
періодів користування кредитом, за умови нарахування процентів на залишок заборгованості; періодичної
сплати процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова)
сума платежу протягом всього строку кредиту; кредит з періодичною сплатою процентів, які
нараховуються на залишок основної суми, та періодичною сплатою фіксованих частин основної суми.)
2.4. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування сум траншів на поточний
рахунок Позичальника, визначений у розділі 10 цього Договору, або згідно заяви Позичальника шляхом
спрямування на поповнення добровільного додаткового пайового внеску Позичальника. Надання
Позичальником банківських реквізитів з помилками, а також невиконання Позичальником зобов’язання
щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5. цього Договору, якщо забезпечення зобов’язання
підлягає оформленню окремим договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення
зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.5. Датою отримання траншу вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця, при
спрямуванні на поповнення добровільного додаткового пайового внеску Позичальника – дата зарахування
суми кредиту на поповнення добровільного додаткового пайового внеску Позичальника. Вищезазначена
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дата отримання траншу зазначається в Графіку розрахунків, що є Додатком №1 до даного Договору (надалі
по тексту - Графік розрахунків).
2.6. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата
зарахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений у розділі 10 цього Договору, а при
спрямуванні добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за
його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання Кредитодавцем нормативу
достатності капіталу після прийняття правлінням Кредитодавця відповідного рішення – дата прийняття
правлінням Кредитодавця відповідного рішення.
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою, становить ___ % річних від суми
залишку кредиту за кожен день користування кредитом і не може бути збільшена без письмової згоди
Позичальника. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за
виключенням щодо кожного з траншів дня його отримання та включаючи дату повернення кредиту.
3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному
році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.3. Розмір та строк сплати процентів і основної суми кредиту встановлюється Графіком розрахунків,
що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до цього Договору). Графік розрахунків
відповідає умовам, зазначеним у п. 2.3. цього Договору.
Сума процентів за користування кредитом, передбачена Графіком розрахунків, є дійсною за умови
дотримання Позичальником строків сплати, передбачених Графіком розрахунків.
У разі порушення строків сплати, передбачених Графіком розрахунків, сума процентів за
користування кредитом, яка підлягає сплаті, змінюється в залежності від суми залишку кредиту та строку
користування кредитом без внесення змін до Графіку розрахунків.
3.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний
(святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими,
неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням Графіка розрахунків.
3.5. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:
першочергово проценти, а в наступну чергу – сума кредиту.
3.6. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка
розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1.
цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником
наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.12. або 8.4. цього Договору, Позичальник
зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою,
передбаченою п. 3.1. цього Договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору, або
шляхом спрямування добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та
процентів за його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання Кредитодавцем
нормативу достатності капіталу після прийняття правлінням Кредитодавця відповідного рішення.
3.8. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за
користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або всім
належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства
України може бути звернено стягнення та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені
законодавством)
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного
законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
4.3. У випадку, якщо протягом дії цього Договору відбувається втрата забезпечення, в тому числі, але
не виключно, внаслідок смерті, оголошення померлою або визнання безвісно відсутньою фізичної особи, що
від свого імені надала поруку або заставу (іпотеку) у забезпечення зобов’язання Позичальника за цим
Договором, порушення судом провадження щодо встановлення недійсності або неукладеності документів
забезпечення, а також визнання їх судом неукладеними або недійсними, крадіжки, псування, втрати
ліквідності предметом застави (іпотеки), Позичальник у строк не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів
із дня втрати забезпечення зобов’язаний надати Кредитодавцю рівноцінну заміну.
4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання
зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під
заставою у третіх осіб не перебуває.
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5. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Позичальник
крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.1.1. Використати кредит за цільовим призначенням.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового
використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування
кредитом, відповідно до Графіка розрахунків.
5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.1.5. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором.
5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати,
а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.
5.1.7. У разі неможливості своєчасно виконати черговий платіж за кредитом (повністю або частково) –
повідомити Кредитодавця про це не пізніше ніж за чотири робочі дні до настання граничних строків
платежів. При цьому, перенесення строків платежів (за умови прийняття відповідного рішення
Кредитодавцем) оформляється додатковим договором.
5.1.8. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за
користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.1.9. Починаючи з дати отримання кредиту щоквартально, не пізніше 25-го числа місяця, що настає за
звітним кварталом, та не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком, надавати Кредитодавцю
звітні дані, складені відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року № 177,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668 за станом на кінець
останнього дня кварталу (року). У разі, якщо останній день подання форм звітних даних є неробочим, термін
подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня включно.
5.1.10. У випадку тимчасового зупинення або анулювання Ліцензії Позичальника на надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, достроково погасити кредит та проценти за
користування кредитом в повному обсязі протягом 10 календарних днів.
5.1.11. У випадку відмови від одержання кредиту (відмова від цього Договору) з дотриманням вимог
зазначених у п. 5.2.4. письмово повідомити Кредитодавця до настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього
Договором. Позичальник не зобов'язаний сплачувати платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.
5.1.12. У разі отримання вимоги Кредитодавця про дострокове повернення кредиту в порядку,
визначеному п. 5.4.3. цього Договору, достроково, протягом 10 календарних днів з дня одержання
відповідної вимоги, повернути Кредитодавцю всю суму кредиту, нараховані проценти за фактичний час
користування ним, а також нести відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
Позичальник вважається таким, що отримав вимогу, якщо вимога вручена Позичальнику особисто під
розпис або надіслана Позичальнику рекомендованим листом за адресою, зазначеною Позичальником в
цьому Договорі або в повідомленні, згідно з п. 5.1.4. цього Договору, навіть якщо Позичальник відмовився
від отримання листа, не звернувся до поштового відділення за отриманням листа або змінив місце
проживання та не повідомив про це Кредитодавця
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування
кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів
(повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших
ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
5.2.3. Звертатися до Кредитодавця з письмовою заявою про надання наступного траншу в межах суми
визначеної в п. 1.1 цього Договору.
5.2.4. До настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього Договором, відмовитися від цього Договору
без пояснення причин (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій
формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами,
визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення
строку відмови. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально
або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
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5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення
кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень
розглянути таке звернення протягом трьох робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому
випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється
додатковим договором.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання
Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором (якщо забезпечення зобов’язання підлягає
оформленню окремим договором)..
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на
строк, що перевищує один календарний місяць;
в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.5. цього Договору обов’язку щодо забезпечення
кредиту.
д) виявлення Кредитодавцем факту недостовірності даних або документів, наданих Позичальником
для отримання кредиту;
е) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.4. цього Договору обов’язку щодо повідомлення про
зміни в інформації;
є) невиконання або невчасного виконання Позичальником визначеного п. 5.1.9. цього Договору
обов’язку щодо надання звітних даних;
ж) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які
Кредитодавець не несе відповідальності, якщо Позичальник не надасть рівноцінну заміну забезпечення.
Своє право вимагати дострокового повернення кредиту Кредитодавець може реалізувати як шляхом
направлення відповідної вимоги Позичальнику, так і шляхом безпосереднього звернення до суду.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
6.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. За прострочення Позичальником строків сплати, передбачених Графіком платежів та/або п. п. 2.1.,
5.1.12. або 8.4. цього Договору, Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує Кредитодавцю на
його вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 21 процент річних
від простроченої суми.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки,
зазначеної в п. 3.1 цього Договору, якщо інше не передбачено законодавством, можуть бути внесені тільки за
взаємною згодою Сторін, оформляються додатковими договорами до цього Договору , які є його складовою і
невід'ємною частиною.
Кредитодавець надає Позичальнику пропозиції про зміну істотних умов цього Договору шляхом
направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або
вручає таке повідомлення Позичальнику особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати
впровадження відповідних змін до цього Договору. Позичальник зобов’язаний впродовж 10 календарних
днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні
обґрунтування. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни умов цього Договору, спір вирішується у
судовому порядку.
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8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом.
8.3. Кредитодавець має право достроково розірвати цей Договір лише в разі настання обставин,
визначених п. 5.4.3. цього Договору.
8.4. У разі розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день
підписання додаткового договору про розірвання цього Договору або в день набрання законної сили
рішенням суду про розірвання цього Договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування
кредитом до моменту його повернення.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ
9.1. Цей Договір складено в 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову
юридичну силу.
9.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.
9.3. Строк дії цього Договору становить
(років, місяців, днів тощо).
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені
строки (в тому числі, але не виключно, невиконання Позичальником умов цього Договору щодо повернення
кредиту та сплаті процентів у встановлені цим Договором строки), цей Договір продовжує діяти до моменту
остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.4. Дія цього Договору припиняється:
9.4.1. Після закінчення строку, визначеного п. 9.3. цього Договору;
9.4.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
9.4.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 8.2., 8.3. цього
Договору.
9.4.4. У випадку виконання Позичальником в повному обсязі зобов’язань на умовах, визначених цим
Договором.
9.5. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії договору (відповідно до ст.631ЦК України). Сторони домовилися, що до правовідносин,
пов’язаних з укладенням та виконанням цього Договору, застосовується строк позовної давності тривалістю
5 (п’ять) років (відповідно до ст. 259 ЦК України).
9.6. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України” (нова редакція)” чинного на
дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.7. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних спілок
України
Місцезнаходження:

Кредитна спілка “________________”
Місцезнаходження:

Тел:
П/р №
В
МФО
Код ЄДРПОУ

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

/_____________/

/___________/

Договір отримав:
“____”_____________ 202_ р.
____________________/____________/
З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України”, Об’єднаною кредитною
спілкою Національної асоціації кредитних спілок України ознайомлений. Підтверджую, що інформація
надана Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання.
“____”_____________ 202_ р. ____________________/____________/
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Додаток № 1
до Кредитного договору №____
від “__” ________ 202__ року
1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

Дата

Залишок

Основна сума

Нарахований процент

Процент

Погашення

Основна сума

Процент

В
сього
2. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є
невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 202__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних
спілок України

Кредитна спілка “_______________”

Голова правління

Голова правління
_____________ ПІБ
(підпис)

_______________ ПІБ
(підпис)
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Затверджено
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
протокол № 238 від 20 січня 2020 року
вводиться в дію з 20.01.2020 року
Голова Спостережної ради ОКС НАКСУ

Ю. М. Тягур
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ N __
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, №3
м. Київ

___ __________ 202_ р.

Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України, іменована
надалі “Кредитодавець” в особі Голови правління _____________, що діє на підставі Статуту, з
однієї сторони, та Кредитна спілка “______________” іменована надалі „Позичальник” в особі
Голови правління
, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, що їх надалі разом
іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
„Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
„Кредитна лінія” – кредит, надання якого здійснюється повністю або частинами протягом строку
кредитування зазначеного у п. 2.1. цього Договору та у межах кредитного ліміту, встановленого у п. 1.1.
цього Договору. У разі часткового або повного погашення кредиту протягом строку кредитування,
зазначеного у п. 2.1. цього Договору, Позичальник має право отримати кредит у межах встановленого
кредитного ліміту, встановленого у п. 1.1. цього Договору.
„Кредит” – кредитні кошти Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами
(траншами) в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.
„Транш” – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на
умовах, встановлених в цьому Договорі.
„Кредитний ліміт” – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі
цього Договору. Сума кредитного ліміту визначена в п. 1.1. цього Договору.
„Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних коштів, наданих Позичальнику
Кредитодавцем в межах Кредитного ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець надає Позичальнику кредитну лінію з кредитним лімітом в сумі ____________
(_____________________) гривень
копійок, в межах якого Позичальник може отримувати будь-які
частини кредиту (далі – транш, транші) на засадах строковості, зворотності, цільового використання,
платності та забезпеченості, та зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування
кредитом на умовах, що передбачені цим Договором.
1.2. Кредитна лінія надається Кредитодавцем на цілі: _______________________________.
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Кредитна лінія надається строком на ______ днів від дати надання Позичальнику першого траншу,
а саме: з ________________ 202__ року до ________________ 202__ року.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику всю суму кредиту (перший транш за
кредитом в сумі _______ (___________) гривень
копійок) в межах кредитного ліміту ______ 202__ року,
але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором. Кожен наступний транш в рамках
кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою заявою
останнього протягом 10 робочих днів з моменту надходження такої заяви (із дотриманням вимог п. 1.1. цього
Договору). Надання кожного траншу в рамках кредитної лінії оформлюється відповідним додатковим
договором.
2.3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю кредит та сплатити проценти за
користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.
Кредитна лінія надається на умовах
(сплати процентів і основної суми кредиту в кінці строку кредиту; періодичної сплати процентів і сплати
основної суми кредиту в кінці строку кредиту; періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних
часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на
кількість періодів користування кредитом, за умови нарахування процентів на залишок заборгованості;
періодичної сплати процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна
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(однакова) сума платежу протягом всього строку кредиту; кредит з періодичною сплатою процентів, які
нараховуються на залишок основної суми, та періодичною сплатою фіксованих частин основної суми.)
2.4. Кредитна лінія надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування сум траншів або
всієї суми кредиту в межах кредитного ліміту на поточний рахунок Позичальника, визначений у розділі 10
цього Договору, або згідно заяви Позичальника шляхом спрямування на поповнення добровільного
додаткового пайового внеску Позичальника. Надання Позичальником банківських реквізитів з помилками, а
також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5. цього
Договору, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором, звільняє
Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.
2.5. Датою отримання траншу або всієї суми кредиту в межах кредитного ліміту вважається дата
списання відповідних сум з рахунку Кредитодавця, при спрямуванні на поповнення добровільного
додаткового пайового внеску Позичальника – дата зарахування суми кредиту на поповнення добровільного
додаткового пайового внеску Позичальника. Вищезазначена дата отримання траншу або всієї суми кредиту
зазначається в Графіку розрахунків, що є Додатком №1 до даного Договору (надалі по тексту - Графік
розрахунків).
2.6. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата
зарахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений у розділі 10 цього Договору, а при
спрямуванні добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за
його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання Кредитодавцем нормативу
достатності капіталу після прийняття правлінням Кредитодавця відповідного рішення – дата прийняття
правлінням Кредитодавця відповідного рішення.
2.7. Кредитодавець має право відмовити Позичальнику у наданні, передбаченого цим Договором,
траншу у випадку:
- прострочення сплати суми кредиту та/або процентів за користування кредитом або
- використання кредиту не за цільовим призначенням або
- у разі, якщо на майно Позичальника за ініціативою третіх осіб звернуто стягнення або накладено
арешт або
- у разі втрати забезпечення або погіршення його умов, якщо Позичальник не надасть рівноцінну
заміну забезпечення або
- наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику кредит своєчасно не
буде повернутий, в тому числі, але не виключно, у випадку погіршення платоспроможності Позичальника.
Про відмову у надані Позичальнику наступного траншу Кредитодавець повідомляє Позичальника
письмово до закінчення строку надання такого траншу, передбаченого цим пунктом Договору, з
зазначенням підстав для відмови.
2.8. У випадку, якщо в момент закінчення строку кредитної лінії, зазначеного в п. 2.1. цього Договору,
Позичальник не використає всю суму кредитного ліміту, не використана частина кредитного ліміту не
надається (анулюється).
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою, становить ___ % річних від суми
залишку заборгованості за кредитом за кожен день користування кредитом в рамках кредитної лінії і не може
бути збільшена без письмової згоди Позичальника. Проценти нараховуються за фактичне число календарних
днів користування кредитом за виключенням щодо кожного з траншів дня його отримання та включаючи
дату повернення кредиту.
3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному
році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.3. Розмір та строк сплати процентів і основної суми кредиту встановлюється Графіком розрахунків,
що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до цього Договору). Графік розрахунків відповідає
умовам, зазначеним у п. 2.3. цього Договору.
Сума процентів за користування кредитом, передбачена Графіком розрахунків, є дійсною за умови
дотримання Позичальником строків сплати, передбачених Графіком розрахунків.
У разі порушення строків сплати, передбачених Графіком розрахунків, сума процентів за користування
кредитом, яка підлягає сплаті, змінюється в залежності від суми залишку кредиту та строку користування
кредитом без внесення змін до Графіку розрахунків.
3.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний
(святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими,
неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням Графіка розрахунків.
3.5. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:
першочергово проценти, а в наступну чергу – сума кредиту.
3.6. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка
розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1.
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цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником
наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.12. або 8.4. цього Договору, Позичальник
зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою,
передбаченою п. 3.1. цього Договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору, або
шляхом спрямування добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та
процентів за його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання Кредитодавцем
нормативу достатності капіталу після прийняття правлінням Кредитодавця відповідного рішення.
3.8. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за
користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або всім
належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства
України може бути звернено стягнення та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені
законодавством)
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредитної лінії у відповідності до вимог чинного
законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
4.3. У випадку, якщо протягом дії цього Договору відбувається втрата забезпечення, в тому числі, але
не виключно, внаслідок смерті, оголошення померлою або визнання безвісно відсутньою фізичної особи, що
від свого імені надала поруку або заставу (іпотеку) у забезпечення зобов’язання Позичальника за цим
Договором, порушення судом провадження щодо встановлення недійсності або неукладеності документів
забезпечення, а також визнання їх судом неукладеними або недійсними, крадіжки, псування, втрати
ліквідності предметом застави (іпотеки), Позичальник у строк не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів
із дня втрати забезпечення зобов’язаний надати Кредитодавцю рівноцінну заміну.
4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання
зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під
заставою у третіх осіб не перебуває.
5. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Позичальник
крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.1.1. Використати кредит за цільовим призначенням.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового
використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування
кредитом, відповідно до Графіка розрахунків.
5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.1.5. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором.
5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати,
а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.
5.1.7. У разі неможливості своєчасно виконати черговий платіж за кредитом (повністю або частково) –
повідомити Кредитодавця про це не пізніше ніж за чотири робочі дні до настання граничних строків
платежів. При цьому, перенесення строків платежів (за умови прийняття відповідного рішення
Кредитодавцем) оформляється додатковим Договором.
5.1.8. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за
користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.1.9. Починаючи з дати отримання першого траншу або всієї суми кредиту в межах кредитного ліміту
щоквартально, не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та не пізніше 28 лютого року,
наступного за звітним роком, надавати Кредитодавцю звітні дані, складені відповідно до Розпорядження
Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня
2004 року за № 69/8668 за станом на кінець останнього дня кварталу (року). У разі, якщо останній день
подання форм звітних даних є неробочим, термін подання продовжується до першого, після неробочого,
робочого дня включно.
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5.1.10. У випадку тимчасового зупинення або анулювання Ліцензії Позичальника на надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, достроково погасити кредит та проценти за
користування кредитом в повному обсязі протягом 10 календарних днів.
5.1.11. У випадку відмови від одержання кредиту (відмова від цього Договору) з дотриманням вимог
зазначених у п. 5.2.4. письмово повідомити Кредитодавця до настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього
Договором. Позичальник не зобов'язаний сплачувати платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.
5.1.12. У разі отримання вимоги Кредитодавця про дострокове повернення кредиту в порядку,
визначеному п. 5.4.3. цього Договору, достроково, протягом 10 календарних днів з дня одержання відповідної
вимоги, повернути Кредитодавцю всю суму кредиту, нараховані проценти за фактичний час користування
ним, а також нести відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
Позичальник вважається таким, що отримав вимогу, якщо вимога вручена Позичальнику особисто під
розпис або надіслана Позичальнику рекомендованим листом за адресою, зазначеною Позичальником в цьому
Договорі або в повідомленні, згідно з п. 5.1.4. цього Договору, навіть якщо Позичальник відмовився від
отримання листа, не звернувся до поштового відділення за отриманням листа або змінив місце проживання
та не повідомив про це Кредитодавця.
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування
кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів
(повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших
ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
5.2.3. Звертатися до Кредитодавця з письмовою заявою про надання наступного траншу в межах суми
кредитного ліміту, визначеної в п. 1.1 цього Договору.
5.2.4. До настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього Договором, відмовитися від цього Договору
без пояснення причин (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій
формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами,
визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення
строку відмови. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально
або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення
кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень
розглянути таке звернення протягом трьох робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому
випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється
додатковим договором.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання
Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором (якщо забезпечення зобов’язання підлягає
оформленню окремим договором)..
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на
строк, що перевищує один календарний місяць;
в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.5. цього Договору обов’язку щодо забезпечення
кредиту.
д) виявлення Кредитодавцем факту недостовірності даних або документів, наданих Позичальником
для отримання кредиту;
е) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.4. цього Договору обов’язку щодо повідомлення про
зміни в інформації;
є) невиконання або невчасного виконання Позичальником визначеного п. 5.1.9. цього Договору
обов’язку щодо надання звітних даних;
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ж) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які
Кредитодавець не несе відповідальності, якщо Позичальник не надасть рівноцінну заміну забезпечення.
Своє право вимагати дострокового повернення кредиту Кредитодавець може реалізувати як шляхом
направлення відповідної вимоги Позичальнику, так і шляхом безпосереднього звернення до суду.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
6.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. За прострочення Позичальником строків сплати, передбачених Графіком платежів та/або п. п. 2.1.,
5.1.12. або 8.4. цього Договору, Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує Кредитодавцю на його
вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 21 процент річних від
простроченої суми.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки,
зазначеної в п. 3.1 цього Договору, якщо інше не передбачено законодавством, можуть бути внесені тільки за
взаємною згодою Сторін, оформляються додатковими договорами до цього Договору , які є його складовою і
невід'ємною частиною.
Кредитодавець надає Позичальнику пропозиції про зміну істотних умов цього Договору шляхом
направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або
вручає таке повідомлення Позичальнику особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати
впровадження відповідних змін до цього Договору. Позичальник зобов’язаний впродовж 10 календарних
днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні
обґрунтування. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни умов цього Договору, спір вирішується у
судовому порядку.
8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом.
8.3. Кредитодавець має право достроково розірвати цей Договір лише в разі настання обставин,
визначених п. 5.4.3. цього Договору.
8.4. У разі розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день
підписання додаткового договору про розірвання цього Договору або в день набрання законної сили
рішенням суду про розірвання цього Договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування
кредитом до моменту його повернення.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ
9.1. Цей Договір складено в 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову
юридичну силу.
9.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.
9.3. Строк дії цього Договору становить
(років, місяців, днів тощо).
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені
строки (в тому числі, але не виключно, невиконання Позичальником умов цього Договору щодо повернення
кредиту та сплаті процентів у встановлені цим Договором строки), цей Договір продовжує діяти до моменту
остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.4. Дія цього Договору припиняється:
9.4.1. Після закінчення строку, визначеного п. 9.3. цього Договору;
9.4.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
9.4.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 8.2., 8.3. цього
Договору.
9.4.4. У випадку виконання Позичальником в повному обсязі зобов’язань на умовах, визначених цим
Договором.
9.5. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії договору (відповідно до ст.631ЦК України). Сторони домовилися, що до правовідносин,
пов’язаних з укладенням та виконанням цього Договору, застосовується строк позовної давності тривалістю
5 (п’ять) років (відповідно до ст. 259 ЦК України).
9.6. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України” (нова редакція)” чинного на

37

дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.7. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОЗИЧАЛЬНИК

Об’єднана кредитна спілка Національної
асоціації кредитних спілок України

Кредитна спілка “________________”

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

/_____________/

/___________/
Договір отримав:

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України”, Об’єднаною кредитною
спілкою Національної асоціації кредитних спілок України ознайомлений. Підтверджую, що інформація
надана Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання.

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/
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Додаток № 1
до Договору кредитної лінії №____
від “__” ________ 202__ року
1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
Дата

Залишок
Основна сума

Нарахований процент
Процент

Погашення
Основна сума

Процент

В
сього
2. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є
невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 202__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних
спілок України

Кредитна спілка “_______________”

Голова правління

Голова правління
_____________ ПІБ
(підпис)

_______________ ПІБ
(підпис)

39

Затверджено
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
протокол № 238 від 20 січня 2020 року
вводиться в дію з 20.01.2020 року
Голова Спостережної ради ОКС НАКСУ

Ю. М. Тягур

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, №4
___ __________ 202_ р.
м. Київ
Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України, іменована надалі
“Кредитодавець” в особі Голови правління _____________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Кредитна спілка “______________” іменована надалі „Позичальник” в особі Голови правління
, що діє на підставі Статуту та Ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту, з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі _______ (___________) гривень
копійок на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та
забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування
кредитом на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Кредит надається Кредитодавцем Позичальнику для надання кредитів членам кредитної спілки
Позичальника.
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Кредит надається строком на ______________ днів, а саме: з ________________ 202__ року до
________________ 202__ року.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит ______________ 202__ року, але не
раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
2.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до
закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.
Кредит надається на умовах
(сплати
процентів і основної суми кредиту в кінці строку кредиту; періодичної сплати процентів і сплати основної
суми кредиту в кінці строку кредиту; періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних часток
основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість
періодів користування кредитом, за умови нарахування процентів на залишок заборгованості; періодичної
сплати процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова)
сума платежу протягом всього строку кредиту; кредит з періодичною сплатою процентів, які
нараховуються на залишок основної суми, та періодичною сплатою фіксованих частин основної суми.)
2.4. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на поточний
рахунок Позичальника, визначений у розділі 10 цього Договору. Надання Позичальником банківських
реквізитів з помилками, а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту,
передбаченого п. 5.1.5. цього Договору, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2.
цього Договору.
2.5. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.
Вищезазначена дата отримання кредиту зазначається в Графіку розрахунків, що є Додатком №1 до даного
Договору (надалі по тексту - Графік розрахунків).
2.6. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата
зарахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений у розділі 10 цього Договору.
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою, становить ___ % річних від суми
залишку кредиту за кожен день користування кредитомі не може бути збільшена без письмової згоди
Позичальника. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за
виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.
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3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному
році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.3. Розмір та строк сплати процентів і основної суми кредиту встановлюється Графіком розрахунків,
що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до цього Договору). Графік розрахунків
відповідає умовам, зазначеним у п. 2.3. цього Договору.
Сума процентів за користування кредитом, передбачена Графіком розрахунків, є дійсною за умови
дотримання Позичальником строків сплати, передбачених Графіком розрахунків.
У разі порушення строків сплати, передбачених Графіком розрахунків, сума процентів за
користування кредитом, яка підлягає сплаті, змінюється в залежності від суми залишку кредиту та строку
користування кредитом без внесення змін до Графіку розрахунків
3.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний
(святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими,
неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням Графіка розрахунків.
3.5. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:
першочергово проценти, а в наступну чергу – сума кредиту.
3.6. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка
розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1.
цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником
наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.12. або 8.4. цього Договору, Позичальник
зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою,
передбаченою п. 3.1. цього Договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору .
3.8. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за
користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або всім
належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства
України може бути звернено стягнення та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені
законодавством)
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного
законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
4.3. У випадку, якщо протягом дії цього Договору відбувається втрата забезпечення, в тому числі, але
не виключно, внаслідок смерті, оголошення померлою або визнання безвісно відсутньою фізичної особи, що
від свого імені надала поруку або заставу (іпотеку) у забезпечення зобов’язання Позичальника за цим
Договором, порушення судом провадження щодо встановлення недійсності або неукладеності документів
забезпечення, а також визнання їх судом неукладеними або недійсними, крадіжки, псування, втрати
ліквідності предметом застави (іпотеки), Позичальник у строк не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів
із дня втрати забезпечення зобов’язаний надати Кредитодавцю рівноцінну заміну.
4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання
зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під
заставою у третіх осіб не перебуває.
5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
5.1. Позичальник
крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.1.1. Використати кредит за призначенням.
5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового
використання кредиту.
5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування
кредитом, відповідно до Графіка розрахунків.
5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.1.5. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором.
5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі
витрати, а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.
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5.1.7. У разі неможливості своєчасно виконати черговий платіж за кредитом (повністю або частково) –
повідомити Кредитодавця про це не пізніше ніж за чотири робочі дні до настання граничних строків
платежів. При цьому, перенесення строків платежів (за умови прийняття відповідного рішення
Кредитодавцем) оформляється додатковим договором.
5.1.8. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за
користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.1.9 Починаючи з дати отримання кредиту щоквартально, не пізніше 25-го числа місяця, що настає за
звітним кварталом, та не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком, надавати Кредитодавцю
звітні дані, складені відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року № 177,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668 за станом на кінець
останнього дня кварталу (року). У разі, якщо останній день подання форм звітних даних є неробочим, термін
подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня включно.
5.1.10. У випадку тимчасового зупинення або анулювання Ліцензії Позичальника на надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, достроково погасити кредит та проценти за
користування кредитом в повному обсязі протягом 10 календарних днів.
5.1.11. У випадку відмови від одержання кредиту (відмова від цього Договору) з дотриманням вимог
зазначених у п. 5.2.3. письмово повідомити Кредитодавця до настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього
Договором. Позичальник не зобов'язаний сплачувати платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.
5.1.12. У разі отримання вимоги Кредитодавця про дострокове повернення кредиту в порядку,
визначеному п. 5.4.3. цього Договору, достроково, протягом 10 календарних днів з дня одержання
відповідної вимоги, повернути Кредитодавцю всю суму кредиту, нараховані проценти за фактичний час
користування ним, а також нести відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
Позичальник вважається таким, що отримав вимогу, якщо вимога вручена Позичальнику особисто під
розпис або надіслана Позичальнику рекомендованим листом за адресою, зазначеною Позичальником в
цьому Договорі або в повідомленні, згідно з п. 5.1.4. цього Договору, навіть якщо Позичальник відмовився
від отримання листа, не звернувся до поштового відділення за отриманням листа або змінив місце
проживання та не повідомив про це Кредитодавця.
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування
кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів
(повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших
ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
5.2.3. До настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього Договором, відмовитися від цього Договору
без пояснення причин (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій
формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами,
визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення
строку відмови. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально
або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення
кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень
розглянути таке звернення протягом трьох робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому
випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється
додатковим договором.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання
Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором (якщо забезпечення зобов’язання підлягає
оформленню окремим договором).
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на
строк, що перевищує один календарний місяць;
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в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.5. цього Договору обов’язку щодо забезпечення
кредиту.
д) виявлення Кредитодавцем факту недостовірності даних або документів, наданих Позичальником
для отримання кредиту;
е) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.4. цього Договору обов’язку щодо повідомлення
про зміни в інформації;
є) невиконання або невчасного виконання Позичальником визначеного п.5.1.9. цього Договору
обов’язку щодо надання звітних даних;
ж) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які
Кредитодавець не несе відповідальності, якщо Позичальник не надасть рівноцінну заміну забезпечення.
Своє право вимагати дострокового повернення кредиту Кредитодавець може реалізувати як шляхом
направлення відповідної вимоги Позичальнику, так і шляхом безпосереднього звернення до суду.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
6.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. За прострочення Позичальником строків сплати, передбачених Графіком платежів та/або п. п. 2.1.,
5.1.12. або 8.4. цього Договору, Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує Кредитодавцю на
його вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 30 процентів
річних від простроченої суми.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки,
зазначеної в п. 3.1 цього Договору, якщо інше не передбачено законодавством, можуть бути внесені тільки
за взаємною згодою Сторін, оформляються додатковими договорами до цього Договору, які є його
складовою і невід'ємною частиною.
Кредитодавець надає Позичальнику пропозиції про зміну істотних умов цього Договору шляхом
направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або
вручає таке повідомлення Позичальнику особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати
впровадження відповідних змін до цього Договору. Позичальник зобов’язаний впродовж 10 календарних
днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні
обґрунтування. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни умов цього Договору, спір вирішується у
судовому порядку.
8.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом.
8.3. Кредитодавець має право достроково розірвати цей Договір лише в разі настання обставин,
визначених п. 5.4.3. цього Договору.
8.4. У разі розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день
підписання додаткового договору про розірвання цього Договору або в день набрання законної сили
рішенням суду про розірвання цього Договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування
кредитом до моменту його повернення.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ
9.1. Цей Договір складено в 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову
юридичну силу.
9.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.
9.3. Строк дії цього Договору становить
(років, місяців, днів тощо).
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені
строки (в тому числі, але не виключно, невиконання Позичальником умов цього Договору щодо повернення
кредиту та сплаті процентів у встановлені цим Договором строки), цей Договір продовжує діяти до моменту
остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.4. Дія цього Договору припиняється:
9.4.1. Після закінчення строку, визначеного п. 9.3. цього Договору;
9.4.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
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9.4.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 8.2., 8.3. цього
Договору.
9.4.4. У випадку виконання Позичальником в повному обсязі зобов’язань на умовах, визначених цим
Договором.
9.5. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії договору (відповідно до ст.631ЦК України). Сторони домовилися, що до правовідносин,
пов’язаних з укладенням та виконанням цього Договору, застосовується строк позовної давності тривалістю
5 (п’ять) років (відповідно до ст. 259 ЦК України).
9.6. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України” (нова редакція)” чинного на
дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.7. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних спілок
України

Кредитна спілка “________________”

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ
/_____________/

/___________/
Договір отримав:

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України”, Об’єднаною кредитною
спілкою Національної асоціації кредитних спілок України ознайомлений. Підтверджую, що інформація
надана Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання.

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/
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Додаток № 1
до Кредитного договору №____
від “__” ________ 202__ року
1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

Дата

Залишок

Основна сума

Нарахований процент

Процент

Погашення

Основна сума

Процент

В
сього
2. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є
невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 202__ р.

ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних
спілок України”

Кредитна спілка “_______________”

Голова правління

Голова правління
_____________ ПІБ
(підпис)

_______________ ПІБ
(підпис)
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Затверджено
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
протокол № 242 від 13 квітня 2020 року
Голова Спостережної ради ОКС НАКСУ

Ю. М. Тягур

м. Київ

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
про залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення
___ __________ 202__р.

Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України (далі – ОКС) в
особі Голови правління __________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку
Національна асоціація кредитних спілок України в особі Президента
, що діє на підставі
Статуту (далі – НАКСУ), з другого боку, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, враховуючи положення
ч.3 ст. 24 Закону України „Про кредитні спілки” відповідно до якого асоціація кредитних спілок має право
розміщувати вільні кошти в об’єднаній кредитній спілці, уклали цей Договір про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. НАКСУ розміщує вільні кошти (надалі – “Кошти”) до ОКС, а ОКС приймає Кошти на умовах
строковості, зворотності та платності в сумі ____________ (______________) гривень на строк ____________
місяців, початком якого є дата внесення Коштів, а закінченням – “___” __________ 20___ року.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
2.1. Розміщення Коштів здійснюється НАКСУ в день підписання цього Договору, шляхом
безготівкового перерахування зазначених Коштів на поточний рахунок ОКС, визначений в розділі 8 цього
Договору.
2.2. Процентна ставка за користування Коштами встановлюється у розмірі _____% (____________)
процентів річних.
2.3. Нарахування процентів за користування Коштами починається з дня наступного за днем
розміщення НАКСУ Коштів та припиняється в день, визначений п. 1.1. цього Договору в якості закінчення
строку розміщення Коштів, або в день остаточного розрахунку у випадку дострокового розірвання цього
Договору.
2.4. Нарахування ОКС процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у
календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за
365 (366).
2.5. Нарахування процентів за користування Коштами здійснюється ОКС в останній календарний день
кожного місяця, а також в день остаточного розрахунку за Договором, з урахуванням фактичного щоденного
залишку Коштів, сума якого не збільшується на суму нарахованих процентів.
2.6. Сплата процентів, нарахованих за користування Коштами, здійснюється ОКС в останній робочий
день кожного місяця наступного за який відбулося нарахування процентів, протягом строку, визначеного п.
1.1. цього Договору.
2.7. ОКС зобов'язується повернути НАКСУ суму Коштів, а також нараховані, але не сплачені проценти
за користування Коштами в день, визначений п. 1.1. цього Договору в якості закінчення строку розміщення
Коштів.
2.8. Якщо дата повернення Коштів та сплати нарахованих але не сплачених процентів за користування
Коштами припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь НАКСУ здійснюється в перший
робочий день, що слідує за вихідними (святковими, неробочими) днями. У цьому випадку після закінчення
строку розміщення Коштів протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не
нараховуються і не виплачуються.
2.9. Всі виплати з боку ОКС на користь НАКСУ, а також всі розрахунки між Сторонами здійснюються у
безготівковій формі в національній валюті України.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. НАКСУ зобов’язується:
3.1.1. Розмістити Кошти в ОКС на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання
Сторонами цього Договору.
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3.1.2. Письмово повідомляти ОКС про зміну власного місцезнаходження, назви, правового статусу,
контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 8 цього Договору та інших обставин, що так чи
інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10-денний строк з моменту їх
виникнення.
3.2. ОКС зобов’язується:
3.2.1. Прийняти від НАКСУ Кошти на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти НАКСУ про зміну власного місцезнаходження, назви, правового статусу,
контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 8 цього Договору та інших обставин, що так чи
інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 10-денний строк з моменту їх
виникнення.
3.2.3. Надавати на вимогу НАКСУ довідку про стан Коштів.
3.3. НАКСУ має право:
3.3.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це ОКС. В такому
випадку ОКС протягом 30 днів з моменту отримання відповідного повідомлення повертає НАКСУ
розміщені Кошти та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних НАКСУ процентів.
3.3.2. Вимагати надання довідки про стан Коштів.
3.3.3. Довносити частину Коштів будь-якого розміру. Кожне довнесення частини Коштів оформляється
шляхом укладання Сторонами додаткового договору.
3.3.4. Отримувати частину розміщених Коштів будь-якого розміру починаючи за умови повідомлення
ОКС не пізніше ніж за 1 (один) день. Кожне зняття частини Коштів оформляється шляхом укладання
Сторонами додаткового договору.
3.3.5. Відмовитися від внесення Коштів протягом 3 календарних днів з дати підписання цього Договору
шляхом надання ОКС відповідного письмово повідомлення.
3.4. ОКС має право:
3.4.1. Вимагати від НАКСУ надання документів, необхідних для оформлення Коштів та здійснення
відповідних виплат (повернення розміщених Коштів та сплати нарахованих процентів) на користь НАКСУ.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього
Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки, включаючи упущену вигоду.
4.4. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо воно сталося не з її
вини (умислу чи необережності).
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку відповідно до чинного законодавства України
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткового
договору в письмовій формі.
6.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою ОКС в разі зміни
кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття
компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання ОКС умов
цього Договору. В такому випадку ОКС надсилає НАКСУ письмову пропозицію з зазначенням змін та/або
доповнень до цього Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо НАКСУ
погоджується з новими умовами цього Договору, вона зобов’язана повідомити про це ОКС та підписати
додатковий договір до цього Договору протягом 10 робочих днів з моменту одержання листа. Зазначені
зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткового договору. Якщо НАКСУ протягом
10 робочих днів з моменту одержання листа не підписала додатковий договір, пропозиція вважається не
прийнятою. В такому випадку починаючи з 11 робочого дня після одержання НАКСУ вищезазначеного
листа цей Договір розривається, НАКСУ повертається Кошти та сплачуються належні проценти, виходячи з
процентної ставки, вказаної в п. 2.2. цього Договору за фактичний строк користування Коштами.
6.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою НАКСУ в порядку, визначеному п. 3.3.1. цього
Договору.
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7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.
7.2. Строк дії цього Договору становить
(днів, місяців).
7.3. Дія цього Договору припиняється:
7.3.1. Після закінчення строку дії Договору, зазначеного у п. 7.2. цього Договору;
7.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
7.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 6.2., 6.3. цього
Договору.
7.3.4. У зв’язку із відмовою НАКСУ від внесення Коштів в порядку, визначеному п.3.3.5. цього
Договору.
7.4. Цей Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
із Сторін.
7.5. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України” (нова редакція)” чинного на
дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.6. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.

8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних спілок
України

Національна асоціація кредитних
спілок України

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ
/_____________/

/___________/
Договір отримав:

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України”, Об’єднаною кредитною
спілкою Національної асоціації кредитних спілок України ознайомлений. Підтверджую, що інформація
надана Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання.

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/
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Затверджено
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
протокол № 242 від 13 квітня 2020 року
Голова Спостережної ради ОКС НАКСУ

Ю. М. Тягур

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____
залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу
м. Київ

___ __________ 20__р.

Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України (далі – ОКС) в особі
Голови правління __________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку та Кредитна
спілка “__________________” в особі Голови Правління
, що діє на підставі Статуту (далі
– КС), з другого боку, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. КС вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Внесок) до КС, а
ОКС приймає Внесок на умовах зворотності та платності в сумі _________ (_________________) гривень, на
строк ____________ місяців, початком якого є дата внесення Внеску, а закінченням – “___” __________
20___ року
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
2.1. Внесок здійснюється КС в день підписання цього Договору шляхом безготівкового перерахування
зазначених коштів на поточний рахунок ОКС, визначений в розділі 8 цього Договору або шляхом
спрямування добровільних додаткових пайових внесків КС в ОКС за її письмовою заявою та за умови
дотримання ОКС нормативу достатності капіталу після прийняття правлінням ОКС відповідного рішення.
2.2. Процентна ставка за Внеском дорівнює сумі базової процентної ставки у розмірі
% річних
(далі – базова ставка) та добутку цієї базової процентної ставки і коефіцієнту стабілізації, який
розраховується як співвідношення додаткового пайового внеску члена кредитної спілки та внеску (вкладу)
члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу і становить
, і встановлюється у
розмірі _____% (____________) процентів річних. У разі зміни коефіцієнту стабілізації протягом строку дії
цього Договору процентна ставка змінюється шляхом підписання Сторонами додаткового договору до цього
Договору.
2.3. Нарахування процентів на Внесок починається з дня наступного за днем внесення КС Внеску та
припиняється в день, визначений п. 1.1. цього Договору в якості закінчення строку Внеску, або в день
повернення Внеску у випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи КС в порядку,
визначеному п. 6.3. цього Договору, або в день дострокового розірвання цього Договору в порядку,
визначеному п. 6.2 цього Договору.
2.4. Нарахування ОКС процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у
календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за
365 (366).
2.5. Нарахування процентів на Внесок здійснюється ОКС в останній календарний день кожного місяця,
а також в день визначений умовами цього Договору, з урахуванням фактичного щоденного залишку Внеску,
сума якого не збільшується на суму нарахованих процентів.
2.6. Сплата процентів, нарахованих на Внесок, здійснюється ОКС починаючи з 5-го числа кожного
місяця наступного за місяцем, за який відбулося нарахування процентів, протягом дії цього Договору.
2.7. Якщо КС не вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку, визначеного п. 1.1.
цього Договору, то після його настання цей Договір уважається припиненим і проценти на цей Внесок не
нараховуються і не виплачуються).
2.8. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених, процентів на Внесок
припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь КС здійснюється в перший робочий день,
що слідує за вихідними (святковими, неробочими) днями. У цьому випадку після закінчення строку Внеску
протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.
2.9. Всі виплати з боку ОКС на користь КС, а також всі розрахунки між Сторонами здійснюються у
безготівковій формі в національній валюті України, або шляхом поповнення добровільного додаткового
пайового внеску КС в ОКС (за письмовою заявою КС).
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3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. КС зобов’язується:
3.1.1. Здійснити Внесок в ОКС на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання
Сторонами цього Договору.
3.1.2. Письмово повідомляти ОКС про зміну власного місцезнаходження, назви, правового статусу,
контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 8 цього Договору та інших обставин, що так чи
інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
3.2. ОКС зобов’язується:
3.2.1. Прийняти від КС Внесок в сумі, що вказана в п.1.1. цього Договору та на умовах, передбачених
розділом 2 цього Договору.
3.2.2. Письмово повідомляти КС про зміну власного місцезнаходження, назви, правового статусу,
контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 8 цього Договору та інших обставин, що так чи
інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
3.2.3. Надавати на вимогу КС довідку про стан Внеску.
3.2.4. Користуватися Внеском КС тільки в межах діяльності, передбаченої Статутом ОКС.
3.3. КС має право:
3.3.1. Протягом дії Договору на першу вимогу з свого боку отримувати Внесок або частину Внеску. При
цьому, кожне зняття Внеску або частини Внеску оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткового
договору.
3.3.2. Довносити частину Внеску будь-якого розміру. Кожне довнесення частини Внеску оформляється
шляхом укладання Сторонами додаткового договору.
3.3.3. Вимагати надання довідки про стан Внеску.
3.3.4. В будь-який час розірвати цей Договір. В такому разі ОКС, в день отримання відповідного
письмового повідомлення, повертає КС Внесок та виплачує нараховані, але не сплачені, проценти за
фактичний строк користування Внеском виходячи з вказаної у п. 2.2. цього Договору процентної ставки.
3.3.5. Відмовитися від внесення Внеску протягом 3 календарних днів з дати підписання цього Договору
шляхом надання ОКС відповідного письмово повідомлення.
3.4. ОКС має право:
3.4.1. Вимагати від КС надання документів, необхідних для оформлення Внеску та здійснення
відповідних виплат (повернення Внеску та сплати нарахованих процентів) на користь КС.
3.4.2. Зменшити розмір, зазначеної в п. 2.2. цього Договору процентної ставки, зі спливом одного місяця
з моменту відповідного повідомлення КС в порядку, визначеному п. 6.2. цього Договору.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього
Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки, включаючи упущену вигоду.
4.4. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо воно сталося не з її
вини (умислу чи необережності).
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткового
договору в письмовій формі.
6.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою ОКС в разі зміни
кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття
компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання ОКС умов
цього Договору. В такому випадку ОКС надсилає КС письмову пропозицію з зазначенням змін та/або
доповнень до цього Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо КС
погоджується з новими умовами цього Договору, він зобов’язаний повідомити про це ОКС та підписати
додатковий договір до цього Договору протягом одного місяця з моменту одержання листа. Зазначені зміни
набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткового договору. Якщо КС протягом одного
місяця з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В
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такому випадку починаючи з 32 дня після одержання КС вищезазначеного листа цей Договір розривається,
КС повертається Внесок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в п. 2.2.
цього Договору за фактичний строк користування Внеском.
6.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою КС в порядку, визначеному п.п. 3.3.4. цього
Договору. Датою припинення дії Договору є день повернення Внеску.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Строк дії цього Договору становить
(років, місяців, днів тощо).
7.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.
7.3. Дія цього Договору припиняється:
7.3.1 Після закінчення строку, визначеного п. 7.1. цього Договору, та надходження до ОКС письмової
вимоги від члена КС про повернення суми Внеску і нарахованих, але несплачених процентів.
7.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору.
7.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 6.2., 6.3. цього
Договору.
7.3.4. У зв’язку із відмовою КС від внесення Внеску в порядку, визначеному п. 3.3.5. цього Договору.
7.4. Цей Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
із Сторін.
7.5. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України” (нова редакція)” чинного на
дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.6. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
8. РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСИ СТОРІН
Об’єднана кредитна спілка Національної
асоціації кредитних спілок України

Кредитна спілка “________________”

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ
/_____________/

/___________/
Договір отримав:

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України”, Об’єднаною кредитною
спілкою Національної асоціації кредитних спілок України ознайомлений. Підтверджую, що інформація
надана Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання.

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/
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Затверджено
рішенням спостережної ради ОКС НАКСУ
протокол № 261 від 30 липня 2021 року
Голова Спостережної ради ОКС НАКСУ

Ю. М. Тягур

м. Київ

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___
про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 5,
в рамках Програми, що впроваджується Всесвітньою фундацією кредитних спілок
___ __________ 202_ р.

Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України, іменована надалі
“Кредитодавець” в особі Голови правління _____________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Кредитна спілка “______________” іменована надалі „Позичальник” в особі Голови правління
, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей
Договір про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цьому Договорі та додатках до нього наступні терміни мають значення, визначені нижче.
а) Бенефіціари – має значення, надане цьому терміну в п. 1.2. цього Договору;
б) мікро, малі та середні сільськогосподарські підприємства - приватні підприємства відповідно до
критеріїв, визначених статтею 2 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”, які знаходяться у власності члена кредитної спілки - Позичальника та отримують кредит від імені
такого члена для використати на цілі, пов'язані із сільськогосподарським виробництвом;
в) інші типи мікро, малого та середнього бізнесу у сільській місцевості – діяльність фізичних осіб (в
тому числі зареєстровані як фізична особа - підприємець), які є членами кредитної спілки - Позичальника та
отримують кредит для використати на цілі, пов'язані із сільськогосподарським виробництвом;
г) сільськогосподарське виробництво - виробництво/вирощування сільськогосподарської продукції
та/або розведення, вирощування, вилов риби у внутрішніх водоймах, їх переробка та реалізація на земельних
ділянках та/або потужностях (площадях), наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду
(зокрема на земельних ділянках, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
фермерського господарства, особистого селянського господарства, садівництва, городництва та інших
землях сільськогосподарського призначення), а також, ведення іншого малого бізнесу на селі;
ґ) сільськогосподарська продукція – продукція, яка відповідає критеріям, визначеним у Законі України
«Про державну підтримку сільського господарства України», і вирощуються, відгодовуються,
виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо Бенефіціаром;
д) фермерське товариство - фермерське господарство створене відповідно до Закону України "Про
фермерське господарство", яке знаходиться у власності члена кредитної спілки - Позичальника та отримує
кредит від імені такого члена для використати на цілі, пов'язані із сільськогосподарським виробництвом;
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі _______ (___________)
гривень
копійок на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та
забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування
кредитом на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Сума кредиту використовується на цілі: надання кредитів (далі – Субкредити) членам кредитної
спілки–Позичальника – фізичним особам, які здійснюють свою діяльність через особисте селянське
господарство, фермерське товариство, мікро, малі та середні сільськогосподарські підприємства або інші
типи мікро, малого та середнього бізнесу у сільській місцевості (далі - сільськогосподарські виробники,
Бенефіціари).
2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ
2.1. Кредит надається строком на ______________ днів, а саме: з ________________ 202__ року до
________________ 202__ року.
2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит ______________ 202__ року, але не
раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
2.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до
закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.
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Кредит надається на умовах
(періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних часток основної суми кредиту, які
розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування
кредитом, за умови нарахування процентів на залишок заборгованості; періодичної сплати процентів і
основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу
протягом всього строку кредиту; кредит з періодичною сплатою процентів, які нараховуються на залишок
основної суми, та періодичною сплатою фіксованих частин основної суми.)
2.4. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на поточний
рахунок Позичальника, визначений у розділі 10 цього Договору. Надання Позичальником банківських
реквізитів з помилками, а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту,
передбаченого п. 5.1.14. цього Договору, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2.
цього Договору.
2.5. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.
Вищезазначена дата отримання кредиту зазначається в Графіку розрахунків, що є Додатком №1 до даного
Договору (надалі по тексту - Графік розрахунків).
3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою, становить ___ % річних від суми
залишку кредиту за кожен день користування кредитом і не може бути збільшена без письмової згоди
Позичальника. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за
виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.
3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному
році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
3.3. Розмір та строк сплати процентів і основної суми кредиту встановлюється Графіком розрахунків,
що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до цього Договору). Графік розрахунків
відповідає умовам, зазначеним у п. 2.3. цього Договору.
Сума процентів за користування кредитом, передбачена Графіком розрахунків, є дійсною за умови
дотримання Позичальником строків сплати, передбачених Графіком розрахунків.
У разі порушення строків сплати, передбачених Графіком розрахунків, сума процентів за
користування кредитом, яка підлягає сплаті, змінюється в залежності від суми залишку кредиту та строку
користування кредитом без внесення змін до Графіку розрахунків.
3.4. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний
(святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими,
неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням Графіка розрахунків.
3.5. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:
першочергово проценти, а в наступну чергу – сума кредиту.
3.6. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка
розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1.
цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником
наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
У разі порушення строків, передбачених п. 2.1, 5.1.3., 5.1.21. або 8.4.. цього Договору, Позичальник
зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою,
передбаченою п. 3.1. цього Договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.
3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 цього Договору, або
шляхом спрямування добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та
процентів за його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання Кредитодавцем
нормативу достатності капіталу після прийняття правлінням Кредитодавця відповідного рішення.
3.8. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата
зарахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений у розділі 10 цього Договору, а при
спрямуванні добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за
його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання Кредитодавцем нормативу
достатності капіталу після прийняття правлінням Кредитодавця відповідного рішення – дата прийняття
правлінням Кредитодавця відповідного рішення.
3.9. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за
користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або всім
належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства
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України може бути звернено стягнення та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені
законодавством)
4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного
законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо
забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.
4.3. У випадку, якщо протягом дії цього Договору відбувається втрата забезпечення, в тому числі, але
не виключно, внаслідок смерті, оголошення померлою або визнання безвісно відсутньою фізичної особи, що
від свого імені надала поруку або заставу (іпотеку) у забезпечення зобов’язання Позичальника за цим
Договором, порушення судом провадження щодо встановлення недійсності або неукладеності документів
забезпечення, а також визнання їх судом неукладеними або недійсними, крадіжки, псування, втрати
ліквідності предметом застави (іпотеки), Позичальник у строк не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів
із дня втрати забезпечення зобов’язаний надати Кредитодавцю рівноцінну заміну.
4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання
зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під
заставою у третіх осіб не перебуває.
5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
5.1. Позичальник
крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.1.1. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання кредиту використати всю суму
кредиту на надання Субкредитів Бенефіціарам.
5.1.2. Після повернення окремим Бенефіціаром (повністю або частково) відповідних Субкредитів
використати всю суму таких кошти виключно на подальше надання нових Субкредитів Бенефіціарам
протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати відповідного повернення коштів Субкредиту або повернути
її Кредитодавцю.
5.1.3. У разі відсутності попиту з боку Бенефіціарів на отримання ними Субкредитів, в строки
визначені пунктом 5.1.1., 5.1.2 цього Договору повернути кредит (повністю або частково) Кредитодавцю
протягом трьох робочих днів з моменту закінчення відповідного строку, якщо інше не буде окремо письмово
погоджено Кредитодавцем.
5.1.4. Дотримуватися цільового призначення кредиту.
5.1.5. Надавати Субкредити Бенефіціарам виключно на цілі, пов'язані із сільськогосподарським
виробництвом.
5.1.6. Забезпечити, контроль за використанням Бенефіціаром отриманого Субкредиту з дотриманням
цільового призначення, визначеного п. 5.1.5. цього Договору, та поверненням Субкредиту у такі терміни, що
дозволять Позичальнику своєчасно виконати свої зобов’язання за цим Договором. Порушення Бенефіціаром
умов договору з Позичальником не звільняє Позичальника від обов’язку здійснення платежів за цим
Договором своєчасного і в повному обсязі відповідно до Графіка розрахунків.
5.1.7. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового
використання кредиту, зокрема, але не виключно, копій кредитних договорів, укладених між Позичальником
і Бенефіціарами, документів на підтвердження того, що Бенефіціари, які отримали Субкредит від
Позичальника є членами Позичальника, є сільськогосподарськими виробниками, та будь-яких інших
документів на вимогу Кредитодавця, протягом 10 робочих днів, а також готувати та подавати Кредитодавцю
звіти щодо цільового використання кредиту у строки та за формою і змістом, встановленими
Кредитодавцем. Позичальник поінформаний та беззастережно погоджується, що такі документи та
інформація можуть передаватися Кредитодавцем Проєкту «Кредитування сільськогосподарських виробників
(КЕП) в Україні», Всесвітній фундації кредитних спілок або USAID з метою перевірки дотримання
цільового використання кредиту.
5.1.8. Надавати доступ до документів для проведення спільних перевірок Кредитодавцем та
представникам Проєкту «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП) в Україні» (далі – Проєкт
КЕП), Всесвітньої фундації кредитних спілок або USAID, з метою перевірки дотримання цільового
використання кредиту.
5.1.9. Включити у кредитний договір з Бенефіціаром положення щодо:
а) безумовної згоди Бенефіціара надати та/або розголосити інформацію та документи, передбачених п.
5.1.7., 5.1.8 цього Договору, Кредитодавцю, Проєкту КЕП, Всесвітній фундації кредитних спілок або USAID;
б) дострокового повернення частини або всієї суми Субкредитів у разі виявлення порушення цільового
використання Субкредиту відповідними Бенефіціарами або встановлення фактів здійснення ними діяльності,
перелік якої наведено у Додатку 2 до цього Договору.
5.1.10. Впродовж п’яти робочих днів з дня, коли Позичальнику стала відома відповідна інформація
письмово повідомляти Кредитодавця про:
а) результати перевірки його діяльності Національним банком України або застосування заходів
впливу у разі їх застосування;
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б) будь-які судові справи з державними та податковими органами, в яких Кредитна спілка виступає
позивачем або відповідачем;
в) судові справи щодо розгляду позовів до Позичальника, що передбачають стягнення з нього суми,
або майна на суму, що перевищує 10% (десять відсотків) від суми його резервного капіталу за даними
останньої фінансової звітності;
г) порушення щодо Позичальника провадження у справі про банкрутство або процедури санації
Позичальника до порушення справи про банкрутство;
ґ) зміну місцезнаходження, найменування, правового статусу, контактних телефонів, відомостей,
зазначених у розділі 10 цього Договору,
д) інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором
5.1.11. Співпрацювати з Проєктом КЕП щодо запровадження та використання процедур оцінки, видачі
та моніторингу кредитів, наданих Бенефіціарам за рахунок коштів, отриманих за цим Договором, а також
щодо запровадження та використання інструментів Моделі розбудови кредитних спілок.
5.1.12. Запровадити процедури екологічної оцінки та моніторингу, що повідомлені Кредитодавцем та
Проектом КЕП, зокрема, в Посібнику «Аналіз і мінімізація екологічних і соціальних ризиків в
агрокредитуванні», який додається до цього Договору
5.1.13. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за
користування кредитом, відповідно до Графіка розрахунків.
5.1.14. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед
Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим
договором.
5.1.15. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі
витрати, а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.
5.1.16. У разі неможливості своєчасно виконати черговий платіж за кредитом (повністю або частково)
– повідомити Кредитодавця про це не пізніше ніж за чотири робочі дні до настання граничних строків
платежів. При цьому, перенесення строків платежів (за умови прийняття відповідного рішення
Кредитодавцем) оформляється додатковим договором.
5.1.17. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти
за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день
погашення.
5.1.18. Починаючи з дати отримання кредиту щоквартально, не пізніше 25-го числа місяця, що настає
за звітним кварталом, та не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком, надавати Кредитодавцю
звітні дані, складені відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року № 177,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668 або іншим нормативноправовим актом, прийнятим на його заміну, за станом на кінець останнього дня кварталу (року). У разі, якщо
останній день подання форм звітних даних є неробочим, термін подання продовжується до першого, після
неробочого, робочого дня включно.
5.1.19. У випадку тимчасового зупинення або анулювання Ліцензії Позичальника на надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, достроково погасити кредит та проценти за
користування кредитом в повному обсязі протягом 10 календарних днів.
5.1.20. У випадку відмови від одержання кредиту (відмова від цього Договору) з дотриманням вимог
зазначених у п. 5.2.3. письмово повідомити Кредитодавця до настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього
Договором. Позичальник не зобов'язаний сплачувати платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.
5.1.21. У разі отримання вимоги Кредитодавця про дострокове повернення кредиту в порядку,
визначеному п. 5.4.3. цього Договору, достроково, протягом 10 календарних днів з дня одержання
відповідної вимоги, повернути Кредитодавцю всю суму кредиту, нараховані проценти за фактичний час
користування ним, а також нести відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
Позичальник вважається таким, що отримав вимогу, якщо вимога вручена Позичальнику особисто під
розпис або надіслана Позичальнику рекомендованим листом за адресою, зазначеною Позичальником в
цьому Договорі або в повідомленні, згідно з п. 5.1.4. цього Договору, навіть якщо Позичальник відмовився
від отримання листа, не звернувся до поштового відділення за отриманням листа або змінив місце
проживання та не повідомив про це Кредитодавця
5.1.22. Не дискримінувати Бенефіціарів за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, національного
походження, статі, сімейного стану чи віку.
5.2. Позичальник має право:
5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування
кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.
5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів
(повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших
ускладнень з незалежних від Позичальника причин.
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5.2.3. До настання терміну, встановленого в п. 2.2. цього Договором, відмовитися від цього Договору
без пояснення причин (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій
формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами,
визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення
строку відмови. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально
або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору,
зобов'язаний:
5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, найменування, правового
статусу, контактних телефонів, відомостей, зазначених у розділі 10 цього Договору, та інші обставини, що
здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 10 календарних днів з
моменту їх виникнення.
5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення
кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень
розглянути таке звернення протягом трьох робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому
випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється
додатковим договором.
5.4. Кредитодавець має право:
5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання
Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором (якщо забезпечення зобов’язання підлягає
оформленню окремим договором).
5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк
користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) використання Позичальником кредиту або Бенефіціаром Субкредиту не за призначенням або
встановлення фактів здійснення Позичальником чи Бенефіціаром діяльності, перелік якої наведено у
Додатку 2 до цього Договору.
б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на
строк, що перевищує один календарний місяць;
в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;
г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;
ґ) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.14. цього Договору обов’язку щодо забезпечення
кредиту.
д) виявлення Кредитодавцем факту недостовірності даних або документів, наданих Позичальником
для отримання кредиту;
е) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.10. цього Договору обов’язку щодо повідомлення
відповідної інформації;
є) невиконання або невчасного виконання Позичальником визначеного п. 5.1.18. цього Договору
обов’язку щодо надання звітних даних;
ж) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які
Кредитодавець не несе відповідальності, якщо Позичальник не надасть рівноцінну заміну забезпечення;
з) у разі неповернення Позичальником кредиту (повністю або частково) у відповідності до п 5.1.3
цього Договору за відсутності попиту з боку Бенефіціарів на отримання ними Субкредитів та за відсутності
письмового погодження Кредитодавця щодо продовження строків для надання Субкредитів.
Своє право вимагати дострокового повернення кредиту Кредитодавець може реалізувати як шляхом
направлення відповідної вимоги Позичальнику, так і шляхом безпосереднього звернення до суду.
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України.
6.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. За прострочення Позичальником строків сплати, передбачених Графіком платежів та/або п. п.
2.1.,, 5.1.3., 5.1.21. або 8.4. цього Договору, Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує
Кредитодавцю на його вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також
21 процент річних від простроченої суми.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
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7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього Договору, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки,
зазначеної в п. 3.1 цього Договору, якщо інше не передбачено законодавством, можуть бути внесені тільки
за взаємною згодою Сторін, оформляються додатковими договорами до цього Договору , які є його
складовою і невід'ємною частиною.
Кредитодавець надає Позичальнику пропозиції про зміну істотних умов цього Договору шляхом
направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або
вручає таке повідомлення Позичальнику особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати
впровадження відповідних змін до цього Договору. Позичальник зобов’язаний впродовж 10 календарних
днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні
обґрунтування. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни умов цього Договору, спір вирішується у
судовому порядку.
8.2. Цей Договір може бути розірваний тільки за взаємною згодою Сторін, яка оформляються
додатковим договором до цього Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках,
встановлених законом
8.3. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом.
8.4. У разі розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день
підписання додаткового договору про розірвання цього Договору або в день набрання законної сили
рішенням суду про розірвання цього Договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування
кредитом до моменту його повернення.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ
9.1. Цей Договір складено в 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову
юридичну силу.
9.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.
9.3. Строк дії цього Договору становить
(років, місяців, днів тощо).
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені
строки (в тому числі, але не виключно, невиконання Позичальником умов цього Договору щодо повернення
кредиту та сплаті процентів у встановлені цим Договором строки), цей Договір продовжує діяти до моменту
остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.4. Дія цього Договору припиняється:
9.4.1. Після закінчення строку, визначеного п. 9.3. цього Договору;
9.4.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
9.4.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 8.2., 8.3. цього
Договору.
9.4.4. У випадку виконання Позичальником в повному обсязі зобов’язань на умовах, визначених цим
Договором.
9.5. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії договору (відповідно до ст.631ЦК України). Сторони домовилися, що до правовідносин,
пов’язаних з укладенням та виконанням цього Договору, застосовується строк позовної давності тривалістю
5 (п’ять) років (відповідно до ст. 259 ЦК України).
9.6. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги
Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України” (нова редакція)” чинного на
дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.7. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
ПОЗИЧАЛЬНИК
Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних спілок
України

Кредитна спілка “________________”

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:
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Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ

Тел:
П/р №
в
МФО
Код ЄДРПОУ
/_____________/

/___________/
Договір отримав:

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України”, Об’єднаною кредитною
спілкою Національної асоціації кредитних спілок України ознайомлений. . Підтверджую, що інформація
надана Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України з дотриманням
вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання. Посібник «Аналіз і мінімізація екологічних і соціальних ризиків в агрокредитуванні» отримано.

“____”_____________ 202_ р.

____________________/____________/
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Додаток № 1
до Кредитного договору №____
від “__” ________ 202__ року

1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

Дата

Залишок

Основна сума

Нарахований процент

Процент

Погашення

Основна сума

Процент

В
сього
2. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є
невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 202__ р.

ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних
спілок України

Кредитна спілка “_______________”

Голова правління

Голова правління
_____________ ПІБ
(підпис)

_______________ ПІБ
(підпис)
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Додаток № 2
до Кредитного договору №____
від “__” ________ 202__ року
Заборонена поведінка
Заборонена поведінка має наступне визначення дій, до яких залучається Позичальник чи Бенефіціар
(залежно від контексту), його/її представники, співробітники або агенти:
(1)
Торгівля людьми (згідно з визначенням, наданим у Протоколі про попередження і припинення
торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації
Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності);
(2)

Придбання комерційного статевого акту;

(3)

Використання примусової праці під час виконання цієї угоди;

(4)

Сприяння, підтримка або адвокація за легалізацію або заняття проституцією;

(5)
Дії, що порушують чинне законодавство про боротьбу з корупцією, у тому числі Закон США про
корупцію за кордоном від 1977 року та Закон Великобританії про хабарництво від 2010 року, які
забороняють робити, прямо чи опосередковано, корупційні пропозиції будь-якої цінності будь-якій особі, у
тому числі державним службовцям, для отримання чи збереження діяльності або для забезпечення будь-якої
іншої неправомірної комерційної переваги. «Державні службовці» включають будь-якого працівника на
державній службі; кандидата на державну посаду; а також працівників компаній, які є власністю держави
або контролюються нею, міждержавних міжнародних організацій та політичних партій. Крім того, жодна
сторона не здійснюватиме будь-яких заохочувальних виплат, тобто виплат, які б спонукали чиновників
виконувати рутинні функції, які вони і так зобов'язані виконувати;
(6)
Участь у діях дискримінаційного характеру, які визначаються як такі, що вилучають з участі,
лишають привілеїв або підпорядковують громадян США чи законних резидентів США за ознакою раси,
кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності або статі в рамках будь-якої програми або
діяльності, що фінансується відповідно до цієї Угоди;
(7)
Участь в операціях з особами та організаціями, пов’язаними з тероризмом, або надання їм ресурсів
чи підтримки, у тому числі з тими фізичними або юридичними особами, які зазначені у списку громадян
особливих категорій і заборонених осіб міністерства фінансів США (див. онлайн за посиланням:
http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) або у санкційному списку ООН
щодо безпеки (див. онлайн за посиланням: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml);
(8)
Придбання будь-яких товарів чи послуг, якщо заяви, розпорядження чи положення, що регулюються
управлінням контролю за іноземними активами США, або імплементаційні правила управління контролю за
іноземними активами США, зазначені в Розділі V CFR 31, забороняють здійснення цієї діяльності особою,
яка підлягає юрисдикції Сполучених Штатів;
(9)
Здійснення будь-якої незаконної та злочинної діяльності відповідно до чинного федерального
законодавства США або законодавства України.
Це положення про заборонену поведінку повинно бути включене до договорів про надання Субкредитів.
Позичальник має негайно повернути кошти, витрачені на заборонену діяльність.
Заборонене використання коштів
Діяльність щодо добровільного демографічного планування
(1)

Вимоги до програм добровільної стерилізації:

Кошти кредиту не повинні використовуватися для оплати вимушеної стерилізації як методу планування
сім’ї, або для примусу чи надання будь-якого фінансового заохочення для здійснення стерилізації будь-якою
особою.
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(2)

Заборона на діяльність, пов’язану з абортами:

(a)
Кошти кредиту та Субкредитів не мають використовуватися для фінансування та підтримки або
виділятися на такі види діяльності: (i) закупівля або видача обладнання, призначеного для використання з
метою спонукання до абортів як методу планування сім’ї; (ii) спеціальні винагороди або заохочення для
будь-якої особи, які б примушували або стимулювали до аборту; (iii) виплати особам, які роблять аборти або
вимагають робити аборти інших осіб; (iv) інформаційні, освітні, навчальні або комунікаційні програми, що
мають на меті сприяти перериванню вагітності як методу планування сім’ї; (v) лобіювання за аборт або
проти аборту. Термін «стимулювання», оскільки він стосується допомоги у плануванні сім’ї, не повинен
тлумачитися як такий, що забороняє надання інформації або консультацій щодо всіх варіантів вагітності
відповідно до місцевого законодавства.
(b)
Кошти кредиту та Субкредитів не мають використовуватися для оплати будь-яких біомедичних
досліджень, які повністю або частково пов’язані з методами проведення або проведенням абортів чи
примусової стерилізації як засобу планування сім’ї. Епідеміологічні або описові дослідження для оцінки
частоти, масштабів або наслідків абортів не забороняються.
Цей Додаток укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є
невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 202__ р.

ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Об’єднана кредитна спілка
Національної асоціації кредитних
спілок України

Кредитна спілка “_______________”

Голова правління

Голова правління
_____________ ПІБ
(підпис)

_______________ ПІБ
(підпис)
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