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Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 

  

 1.2.1. Кредитна спілка може залучати внески (вклади) із застосуванням наступних 

умов: 

 1.2.1.1. За строками внесення внесків (вкладів) згідно таких видів: 

- внески (вклади) за строком внесення від 1 до 3 місяців (включно); 

- внески (вклади) за строком внесення від 6 до 36 місяців (включно); 

 1.2.1.2. За строком дії договору про залучення внеску (вкладу): 

- 1місяць; 

- 3 місяці; 

- 6 місяців; 

- 12 місяців; 

- 18 місяці ; 

- 24 місяців; 

- 36 місяців. 

 1.2.1.3. За способом виплати відсотків: 

- з виплатою відсотків щомісячно; 

- з виплатою відсотків один раз на рік; 

- з виплатою відсотків в кінці дії договору; 

 1.2.1.4. За режимом довнесення суми внеску (вкладу) протягом дії договору: 

- з правом довнесення частини суми внеску (вкладу); 

- без права довнесення частини суми внеску (вкладу). 

 1.2.1.5. За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору: 

- з правом зняття частини суми внеску (вкладу) без розірвання договору  (для 

внеску (вкладу) на вимогу); 

- без права зняття частини суми внеску (вкладу) без розірвання договору. 

1.2.1.6. Виходячи із зазначених вище критеріїв, кредитна спілка залучає внески 

(вклади) за підвидами та за процентними ставками, що визначаються рішенням Спостережної 

ради. 

1.2.2. Критерії визначення розміру процентної ставки за внесками (вкладами). 

Розмір плати (процентів), який нараховується для окремих підвидів внесків (вкладів), 

встановлюється за рішенням спостережної ради кредитної спілки виходячи із наступних 

критеріїв: потреб членства, режиму зняття та довнесення, способу виплати відсотків, 

застосування в договорах по внесках (вкладах) змінних процентів, строку внесення, строку 

дії договору, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) за 

умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову 

діяльність кредитної спілки. 

1.2.3. Мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами 

строкових внесків (вкладів). 

Для договорів про залучення строкових внесків (вкладів) встановлюються наступні 

мінімальні та максимальні строки дії договорів: 

1.2.3.1. Внески (вклади) на депозитні рахунки за строком внесення від 1 до 3 місяців 

(включно); 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу):  

- мінімальний 1 місяць; 

- максимальний 3 місяці. 

1.2.3.2. Внески (вклади) на депозитні рахунки за строком внесення від 6 до 36 місяців 

(включно); 

Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): 

- мінімальний 6 місяці; 

- максимальний 36 місяці. 

 1.2.4. Мінімальний та максимальний розміри вкладів за окремими видами внесків 

(вкладів) на депозитний рахунок. 
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 1.2.4.1. За строковими внесками (вкладами) та внесками (вкладами) на вимогу, за 

умови, що зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 

10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки, мінімальні та максимальні розміри 

вкладів за одним договором  становлять: 

- мінімальний – 500 (п’ятсот) гривень; 

- максимальний – 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень.  

 1.2.5. Щодо можливості застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) 

членів кредитної спілки на депозитні рахунки змінних процентів 
1
 : 

 1.2.5.1. Якщо член кредитної спілки з яким кредитною спілкою укладено договір про 

залучення внеску (вкладу) (далі – вкладник) не вимагає повернення суми внеску (вкладу) зі 

спливом строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу), внесок (вклад) 

знаходиться в кредитній спілці до моменту отримання вкладником без нарахування 

процентів.  Кредитна спілка не нараховує проценти за внеском (вкладом)  після закінчення 

строку дії договору про залучення внеску (вкладу). 

 1.2.5.2. Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не 

може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено 

законом. 

 1.2.5.3. Якщо відповідно умов договору про залучення строкового внеску (вкладу), 

внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або 

до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) 

виплачуються в розмірі передбаченому договором про залучення строкового внеску 

(вкладу). 

 1.2.5.4. Якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу) на вимогу, внесок 

(вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до 

настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) не 

перераховуються. 

 1.2.5.5. У випадку істотних змін у кредитно - фінансовій системі країни, кон’юнктури 

грошових ринків, зміни облікової ставки Національного банку України, а також наявності 

обставин, викликаних непереборною силою (на час дії таких обставин), кредитна спілка має 

право ініціювати зміну розміру процентної ставки за договором про залучення внеску 

(вкладу) в бік зменшення або збільшення. При цьому, зміна процентної ставки здійснюється 

за згодою сторін договору про залучення внеску (вкладу) та оформлюється шляхом 

укладання додаткового договору у письмовій формі в порядку передбаченому договором про 

залучення внеску (вкладу). 
  

 

                                                 
1
 Під «змінними процентами» у Положенні розуміють – можливість зміни річної процентної ставки за 

договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з підстав та за 

процедурою передбаченою договором про залучення внеску (вкладу). 


