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  Умови надання кредитів членам кредитної спілки. 

1.1. Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів: 

  За строком користування з укладанням на відповідний термін: 

 1)         кредити з терміном погашення від 1 до 12 місяців включно; 

 2) кредити з терміном погашення від 12 місяців до 36 місяців включно. 

  За цільовим призначенням: 

 1) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію 

нерухомого майна; 

 2) споживчі кредити, у тому числі: 

 - придбання автотранспорту; 

 - придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп'ютерів; 

 - інші потреби. 

  За порядком видачі (типом кредиту):  

 1)          кредит видається однією сумою;  

  За способом надання кредиту:  

 1)  безготівковим шляхом. 

  За типом процентної ставки: 

 1) фіксована. 

  За режимами сплати процентів і основної суми кредиту: 

 1) 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;  

  За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами: 

 1) порука ; 

 2)         інші види забезпечення не заборонені законодавством. 

 Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка надає кредити членам 

кредитної спілки за підвидами та за процентними ставками, визначеними рішенням 

спостережної ради. 

 За рішенням спостережної ради для певних підвидів кредитів обов’язковою умовою 

щодо їх надання може бути передбачена наявність у члена кредитної спілки - позичальника  

встановленої суми внесків визначених видів. 

 1.2. Критерії визначення розміру процентної ставки за кредитами членам кредитної 

спілки. 

 Розмір плати (процентів), який встановлюється для окремих підвидів кредитів, 

затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки виходячи із наступних 

критеріїв: режиму сплати процентів і основної суми кредиту, цільового призначення, 

кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному 

ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки, потреб членства та 

попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження 

доходності на рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки. 

 За типом процентна ставка за кредитом є фіксованою.  

   

   
 


