
1 

 

Кредитна спілка «НАДІЯ АПК» 

Підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунка (далі – Вклади) 

та процентна  ставка за підвидами Вкладів 

з  04.10.2022 року  затвердженні рішенням Спостережної ради протокол №7 
 

  

Назва внеску 

(вкладу) 

Строк 

внесення 

внеску 

(вкладу) 

Умова Додаткові умови 

  

Річні 

процентні 

ставки 

Строковий 

Депозит 1 

1  місяць  Виплата процентів в кінці 

терміну дії договору,  

без можливості 

 поповнення 
та без можливості зняття 

частини суми вкладу 

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

10 

Строковий 

Депозит 2 

3  місяці Виплата процентів в кінці 

терміну дії 

договору,            з 

можливості 

поповнення та без 

можливості зняття частини 

суми вкладу 

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

10 

Строковий 

Депозит 3 

6  місяців Виплата процентів в кінці 

терміну дії договору, 

 з можливістю 

поповнення та без 

можливості зняття частини 

суми вкладу 

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

10 

Строковий 

Депозит  4 

12 місяців Виплата процентів в кінці 

терміну дії договору, 

 з можливістю 

поповнення та без 

можливості зняття частини 

суми вкладу 

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

10 

Строковий 

Депозит  5 

12 місяців Виплата 

процентів щомісячно, 

без можливості 

поповнення 
та без можливості  зняття 

частини суми вкладу 

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

11 

Строковий 

Депозит  6 

18 місяців Виплата процентів в кінці 

терміну дії договору, 

 з можливістю 

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 
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поповнення та без 

можливості зняття частини 

суми вкладу 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

  

Строковий 

Депозит  7 

18 місяців Виплата 

процентів щомісячно, 

без 

можливості поповнення 
 та без можливості  зняття 

частини суми вкладу  

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

12 

Строковий 

Депозит 8 

24 місяці Виплата процентів в кінці 

терміну дії договору або 

один раз на рік, 

 з можливістю 

поповнення та без 

можливості зняття частини 

суми вкладу 

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

13 

Строковий 

Депозит 9 

24 місяці Виплата 

процентів щомісячно, без 

можливості поповнення 
та без можливості  зняття 

частини суми вкладу  

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

  

14 

Строковий 

Депозит 10 

36 місяців Виплата процентів в кінці 

терміну дії договору або 

один раз на рік, з 

можливістю поповнення 
та без можливості  зняття 

частини суми вкладу  

У випадку дострокового розірванні 

договору про залучення внеску 

(вкладу) з ініціативи члена 

кредитної спілки, кредитна спілка 

здійснює виплату нарахованих 

процентів на внесок (вклад) 

вкладника у розмірі встановленому 

договором  про залучення внеску 

(вкладу); 

  

15 

Строковий 

Депозит 11 

(на вимогу) 

від 1-го  

до 24-х 

місяців 

включно 

Виплата 

процентів щомісяця, 

 з можливістю поповнення 

та з можливістю зняття 

частини суми вкладу 
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