
УМОВИ ПОСЛУГИ 

Види споживчого кредиту : кредити для придбання, будівництва, 

ремонту та реконструкції нерухомого майна; споживчі кредити для 

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

кредити для придбання автотранспорту; споживі кредити на інші 

потреби 

 

1. Максимальна сума/ліміт кредиту, гривень.  

Суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від 

мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від 

мінімального значення до максимального): 

Мінімальний розмір кредиту -7000,00грн. 

Максимальний розмір кредиту  не може перевищувати 20 відсотків від 

капіталу кредитної спілки. 

 

2. Строк кредитування місяців –  

- від 1 місяця до 36 місяців (включно) 

 

3. Процентна ставка (річна): 

кредити з терміном погашення від 1 до 12 місяців включно – 40%  річних від 

суми залишку кредиту; 

кредити з терміном погашення на 18 місяців включно – 38% річних від суми 

залишку кредиту; 

кредити з терміном погашення на 24 місяці включно - 38 % річних від суми 

залишку кредиту; 

кредити з терміном погашення на 36 місяців включно - 36 % річних  від  

суми залишку кредиту. 
 

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом 

пропозицій, уключаючи термін їх дії. 

Знижки процентної ставки : 

1) сумлінні позичальники після 4-го та 5-го кредиту — 1% (постійно); 

2) сумлінні позичальники після 6-го та 7-го кредиту — 2% (постійно); 
3) сумлінні позичальники після 8 і більше — 3% (постійно); 

Сумлінні позичальники — члени кредитної спілки, які вже отримували та 

виплатили у кредитній спілці ―3-х кредитів, якщо по останньому 

закритому кредитному договору не було порушено графік сплати або 

порушення графіка сплати кредиту і нарахованих процентів становило не 

більше двох планових платежів, а остаточний розрахунок по кредиту 

відбувся не пізніше 20 днів від закінчення строку дії кредитного договору; 

 «Пенсійний» термін 12 місяців  - 25 % річних; 

«Дитячий» термін з 15 травня по 30 серпня року -10 % річних. 
 

4. Реальна річна процентна ставка, відсотків річних.  

 



Мінімальний розмір кредиту -  7000,00 грн., строк кредиту 12 місяців, 

реальна процентна ставка 48,22 % річних; 

Отримання кредиту – строком на  18 місяців, реальна процентна ставка 

45,37 % річних.  

Отримання кредиту – строком на  24 місяці, реальна процентна ставка 

45,37 % річних.  

Отримання кредиту – строком на  36 місяців, реальна процентна ставка 

42,57 % річних.  

Отримання кредиту «Пенсійний» ,розмір 7000,00 грн – строком на 12 

місяців, реальна процентна ставка 28,07 % річних.  

 

5. Наявність, перелік і вартість супровідних послуг КС, кредитних 

посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його 

розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України. 

До загальних витрат за кредитом не включаються:  

1) платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання 

його обов’язків, передбачених Договором про споживчий кредит;  

2) платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник 

зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою 

за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок споживчого кредиту. 

Інші комісії за послуги банків, які не передбачають регулярність їх 

сплати - (в т.ч., але не виключно, за внесення готівки через касу банків, 

тощо), сплачуються за ініціативою Позичальника та не входять до суми 

щомісячних платежів за споживчим кредитом. 

У разі відсутності у Кредитодавця інформації про вартість певної 

супровідної послуги, що надається Позичальнику третьою особою під час 

укладення Договору про споживчий кредит та є обов’язковою для отримання 

кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, 

вже укладеними Кредитодавцем договорами про споживчий кредит за 

попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою 

вартістю такої послуги, визначеною Кредитодавцем за результатами аналізу 

вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на 

ринку таких послуг. 

Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та 

орієнтовної загальної вартості кредиту базується на припущенні, що Договір 

про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку та 

що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у 

строки, визначені в цьому Договорі. 

Протягом строку дії Договору про споживчий кредит можлива зміна 

вартості супровідних послуг третіх осіб (комісії за розрахунково-касове 

обслуговування) під час зарахування коштів у рахунок погашення 

споживчого кредиту і така зміна не може бути визначена на момент 

обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або загальної 

вартості кредиту на дату укладення Договору про споживчий кредит та, 

відповідно, відображена в графіку платежів. Позичальник погоджується на 



можливу зміну орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або 

орієнтовної загальної вартості кредиту у зв’язку з зміною вартості зазначених 

вище послуг третіх осіб та погоджується сплачувати вартість таких послуг 

третім особам. При цьому, зміни до графіку платежів за Договором про 

споживчий кредит не вносяться. 

 


