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Додаток № 1 
до Положення про фінансові послуги  

Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція) 

Затверджено рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч”, 
Протокол № 8 від 13 травня 2021 року 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___ 

ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ - 

ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ (ВКЛАДУ) ЧЛЕНА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НА 

ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК НА ВИМОГУ 

 

м. ______________         “____” _________ 20__ р. 

         (дата укладання договору) 

 

Кредитна спілка "Самопоміч" (далі - Спілка), в особі голови 

правління/представника ________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

що діє на підставі статуту/довіреності, з однієї сторони, та член Кредитної спілки 

"Самопоміч" _________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

 (далі - Вкладник), з другої сторони, (далі разом - Сторони), керуючись Положенням про 

фінансові послуги Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція), що затверджене 

рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч” (протокол № ___ від “____” 

_________ 20__ р.), уклали цей Договір про надання фінансової послуги - залучення 

внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу (далі - Договір) 

про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на 

депозитний рахунок на вимогу (далі - Внесок) до Спілки, а Спілка приймає Внесок і 

зобов'язується повернути Вкладникові Внесок та виплатити проценти на Внесок на 

умовах та в порядку, встановлених цим Договором. 
Внесок здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в 

національній валюті України. 

1.2. Договір укладено строком на ___(строк прописом)____ місяців. 

Днем початку строку дії Договору є “____” __________ 20___ р. 

Днем закінчення строку дії Договору є “____” __________ 20___ р. 

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. 

2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його 

внесення. 

2.1.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі. 

1) Вкладник зобов'язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі 

___(сума цифрами)___ грн. (___(сума прописом)___ гривень ___ копійок). 

2) Договір укладено без можливості капіталізації процентів. Сума Внеску не 

збільшується на суму нарахованих процентів. 

3) Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається. Вкладник має 

право довнести до Внеску грошові кошти, на умовах, що передбачені цим Договором. У 

випадку поповнення Внеску в підпункт 1) пункту 2.1.1. цього Договору вносяться 

відповідні зміни, шляхом укладення додаткового договору в письмовій формі. 

4) Часткове зняття суми Внеску без розірвання Договору допускається. Вкладник 

має право зняти частину суми Внеску на умовах, що передбачені цим Договором. У 

випадку часткового зняття Внеску в підпункт 1) пункту 2.1.1. цього Договору вносяться 

відповідні зміни, шляхом укладення додаткового договору в письмовій формі. При цьому, 

Спілка зобов'язана повернути Вкладнику частину суми Внеску на першу вимогу.  
2.1.2. Строки внесення фінансового активу та особливості його внесення. 
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2.1.2.1. Вкладник зобов'язується внести Внесок шляхом: 
1) внесення грошових коштів готівкою в касу Спілки в день підписання цього 

Договору та /або; 
2) безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Спілки, 

визначений в розділі 8 цього Договору протягом одного робочого дня з дня укладення 
Сторонами цього Договору та /або; 

3) зарахування належних Вкладнику грошових коштів – внеску (вкладу) Вкладника 
(частини внеску (вкладу)), який був залучений за іншим договором про залучення внеску 
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і який підлягає поверненню у 
зв’язку із закінченням строку дії договору та/або; 

4) зарахування належних Вкладнику грошових коштів - процентів (частини 
процентів), які були нараховані Вкладнику за іншим договором про залучення внеску 
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. 

2.1.2.2. У випадках, визначених підпунктами 3) і 4) пункту 2.1.2.1., Вкладник 
зобов’язується подати Спілці заяву про зарахування відповідних грошових коштів в день 
підписання цього Договору, а Спілка зобов’язується зарахувати ці грошові кошти як 
Внесок протягом трьох робочих днів з дня укладання Сторонами цього Договору.  

2.2. Процентна ставка. 

2.2.1. Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі ______% 

(___(ставка прописом)___) процентів річних. 

2.2.2. Встановлений пунктами 2.2.1. Договору розмір процентної ставки не може 

бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку. 

2.3. Порядок нарахування та виплати процентів за Договором. 

2.3.1. Нарахування процентів здійснюється за наступним методом: 

1) Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після отримання 

Спілкою Внеску та припиняється в день, визначений пункті 1.2. цього Договору в якості 

закінчення строку дії Договору, або в день повернення Внеску у випадку дострокового 

розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника (в тому числі повернення Внеску на 

вимогу Вкладника), або в день, що передує плановій даті розірвання Договору вказаній 

Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору, або в день смерті 

Вкладника (пункт 2.3.4. цього Договору). 

2) Нарахування Спілкою 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. 

3) Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний 

день кожного місяця та в день визначений у підпункті 1) пункту 2.3.1. цього Договору.  

2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених 

процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь 

Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, 

неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких 

вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються. 

2.3.3. Виплата процентів Вкладнику здійснюється щомісячно на вимогу Вкладника, 

що пред’являється в усній або письмовій формі. 

2.3.4. У випадку смерті Вкладника, нарахування процентів за цим Договором 

припиняється з дня смерті Вкладника. 
2.3.5. Сторони погодили наступну форму розрахунків за Договором. 
Всі виплати на користь Вкладника здійснюються шляхом: 
- видачі готівкою через касу Спілки та/або; 
- безготівкового перерахування Внеску (частини Внеску) та/або нарахованих 

процентів (частини процентів) на рахунок/картковий рахунок Вкладника в банку, 
вказаний Вкладником в заяві та/або; 

- зарахування за письмовою заявою Вкладника нарахованих процентів (частини 
процентів) по Внеску як внесок (вклад) на інший договір про залучення внеску (вкладу) 
члена кредитної спілки на депозитний рахунок та/або; 
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- зарахування за письмовою заявою Вкладника Внеску (частини Внеску) як внесок 
(вклад) на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 
депозитний рахунок. 

Сторони погодили, що розрахунки готівкою за цим Договором протягом одного 
дня можуть здійснюватися виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, 
установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. 

2.4. Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням 

строку, встановленого у пункті 1.2. Договору, то Договір уважається продовженим на тих 

же умовах, на той же строк. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ) СТОРІН 

3.1. Спілка має право: 

3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання 

своїх зобов'язань, згідно з умовами цього Договору; 

3.1.2. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення 

Внеску. 

3.2. Спілка зобов'язана: 

3.2.1. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження 

(адреси), а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання 

зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх 

виникнення; 

3.2.2. Надавати за письмовою заявою Вкладника довідку про стан його Внеску; 

3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та 

законодавством України; 
3.2.4. Забезпечити таємницю Внеску, згідно законодавства України; 

3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок та нараховані проценти у строки та в розмірах, 

які передбачені умовами цього Договору; 

3.2.6. Видати Внесок або його частину на письмову вимогу Вкладника з 

урахуванням умов Договору. 

У разі отримання Спілкою письмової вимоги Вкладника про повернення Внеску 

або його частини Спілка 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 Спілки; 
2) зареєструвати письмову вимогу Вкладника про повернення Внеску згідно з 

положенням про документообіг, затвердженим Спілкою; 
3) виконати вимогу Вкладника про повернення Внеску відповідно до умов цього 

Договору, в порядку та терміни, вказані у пункті 6.2.3.1. цього Договору.  
У разі неможливості виконання Спілкою вимоги Вкладника про повернення 

Внеску або його частини Спілка зобов'язана видати 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 відбитка печатки Спілки. 

3.3. Вкладник має право: 

3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов'язань згідно з предметом та 

умовами цього Договору; 

3.3.2. Достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору 

(в тому числі шляхом пред'явлення письмової вимоги про повернення Внеску) з 

поверненням Внеску та процентів за Внеском, повідомивши Спілку в порядку та з 

урахуванням наслідків, передбачених цим Договором; 
3.3.3. По закінченні строку дії цього Договору отримати всі належні йому грошові 

кошти відповідно до умов цього Договору;  
3.3.4. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його внеску; 
3.3.5. Надавати письмову вимогу Спілці про повернення Внеску. 

3.3.6. Отримати частину Внеску після пред'явлення вимоги про повернення 

частини Внеску. 
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3.4. Вкладник зобов'язаний: 

3.4.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього 

Договору; 

3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання 

(адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та по-батькові, а також, 

інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за 

цим Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 10 

(десяти) денний строк з моменту їх виникнення; 

3.4.3. Дотримуватись умов цього Договору; 

3.4.4. Для отримання Внеску та процентів - пред'явити Спілці паспорт або 

документ, що його замінює; 

3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього 

Договору, або у разі звернення з письмовою вимогою про повернення Внеску, отримати 

належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору. 

3.4.6. Для отримання на вимогу Внеску або його частини звернутися до Спілки з 

письмовою вимогою в порядку, передбаченому пунктом 3.2.6. цього Договору. 

3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов'язки 

передбачені цим Договором. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 

ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне 

виконання) умов цього Договору згідно чинного законодавства України. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають 

врегулюванню шляхом переговорів. 

5.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення 

переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним 

законодавством України. 

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 

УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. 

6.1. Порядок зміни Договору. 

6.1.1. Внесення змін та доповнень до Договору оформляється шляхом підписання 

Сторонами додаткових договорів у письмовій формі з урахуванням наступного. 

6.1.2. Будь-які пропозиції щодо зміни істотних умов Договору повинні 

здійснюватися шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату 

відправлення такого повідомлення. 

6.1.3. Пропозиції про зміну істотних умов Договору надаються у наступному 

порядку та строки: 

1) пропозиція про зміну істотних умов Договору надсилається іншій Стороні 

листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, або вручається під 

особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення 

та отримання; 

2) Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом десяти 

календарних днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис; 

3) якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у 

строк, передбачений  підпунктом 2) пункту 6.1.3.Договору, пропозиція вважаються не 

прийнятою; 

4) якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір 

укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом  п’яти робочих 

днів з дня надання письмової відповіді. 

6.1.4. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. 

Всі зміни, доповнення та додатки до Договору, підписані обома Сторонами є його 

складовою і невід’ємною частиною. 
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6.2 Порядок та умови припинення та дострокового розірвання Договору. 

Дія Договору припиняється: 

6.2.1. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору в 

порядку, передбаченому пунктами 6.1.1. - 6.1.4. Договору. Виплата Спілкою Внеску та 

нарахованих процентів за фактичний строк користування Внеском здійснюється в день 

розірвання Договору. 
6.2.2. За рішенням суду з підстав та за процедурою, передбаченою законодавством. 

6.2.3. Внаслідок дострокового розірвання Договору з ініціативи однієї з Сторін: 

6.2.3.1. З ініціативи Вкладника достроково в односторонньому порядку: 

Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір 

з дотриманням таких правил: 

1) Вкладник зобов'язаний повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати 

цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання Договору 

(вимоги про повернення Внеску); 

2) перерахунок процентів не здійснюється; 

3) Спілка зобов'язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти 

відповідно до умов цього Договору на першу письмову вимогу. 

6.2.3.2. З ініціативи Спілки в односторонньому порядку: 

Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням 

таких правил: 

1) Спілка зобов'язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не 

менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору; 

2) Спілка сплачує проценти за Внеском згідно ставки, встановленої пунктом 2.2.1. 

цього Договору; 

3) Спілка зобов'язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти 

відповідно до умов цього Договору на першу письмову вимогу; 

4) днем припинення нарахування процентів за Внеском є день, що передує 

плановій даті розірвання цього Договору, вказаній Спілкою в повідомленні про 

дострокове розірвання цього Договору; 
5) датою припинення дії Договору є дата повернення Внеску. 
6.2.4. У разі реорганізації або ліквідації Спілки у порядку передбаченому законами 

України. 
6.2.5. Договір може бути припинено також з інших підстав передбачених 

законодавством. 

7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Цей Договір складено українською мовою в 2-х оригінальних примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

7.2. Після 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. 

7.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються 

чинним законодавством України. 

7.4. Своїм підписом у даному пункті цього Договору Вкладник підтверджує, що:  

- до укладення цього Договору отримав в повному обсязі в письмовій формі від 

Спілки інформацію, вказану в частині другій статті 12 Закону України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”; 

- інформація надана Спілкою Вкладнику з дотриманням вимог законодавства про 

захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової 

послуги без нав'язування її придбання. 

Підпис Вкладника ____________________________________________ 
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8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

СПІЛКА ВКЛАДНИК 

Кредитна спілка “Самопоміч” ______________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

Код за ЄДРПОУ ______________________. 
Місцезнаходження (адреса): _____________ 
______________________________________ 
_____________________________________. 
Поточний рахунок № ___________________ 
у ____________________________________ 
МФО ___________, м. __________________. 
 

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до 
Державного реєстру фінансових установ 
серії ______ № _________  
від “___” ____________ 20___ р. 
 

Ліцензія серії ______ № _________  
від “___” ____________ 20___ р. 
видана Національною комісію з 
регулювання ринків фінансових послуг 
 

Контактний телефон ___________________ 
 

Голова правління/представник 
______________________________________ 
 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 
 
 М.П. 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний 
номер) _______________________________. 

Місце (адреса) проживання (згідно реєстрації) 

_____________________________________. 

Місце проживання (адреса) (фактичні) ____ 

_____________________________________. 
Паспорт: серія ___ № ____________  
виданий ______________________________ 
______________________________________ 
“___” ____________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контактний телефон ___________________ 
 

Вкладник 
______________________________________ 
 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 
 
 

 

Один примірник Договору № ____ від “____” _________ 20__ р. про надання 

фінансової послуги - залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний 

рахунок на вимогу отримав одразу після його підписання, але до початку надання 

Спілкою Вкладнику фінансової послуги “____” _________ 20__ р.  

 

_________________________________________. 

(підпис)     (прізвище, ім’я та по батькові)  
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Додаток № 2 
до Положення про фінансові послуги  

Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція) 

Затверджено рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч”, 
Протокол № 8 від 13 травня 2021 року 

 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___ 

ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ - 
ЗАЛУЧЕННЯ СТРОКОВОГО ВНЕСКУ (ВКЛАДУ) ЧЛЕНА КРЕДИТНОЇ 

СПІЛКИ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК "СТРОКОВИЙ" 
 

м. ______________         “____” _________ 20__ р. 
         (дата укладання договору) 
 
Кредитна спілка "Самопоміч" (далі - Спілка), в особі голови 

правління/представника ________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

що діє на підставі статуту/довіреності, з однієї сторони, та член Кредитної спілки 
"Самопоміч" _________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 
(далі - Вкладник), з другої сторони, (далі разом - Сторони), керуючись Положенням про 
фінансові послуги Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція), що затверджене 
рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч” (протокол № ___ від “____” 
_________ 20__ р.), уклали цей Договір про надання фінансової послуги - залучення 
строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Строковий" 
(далі - Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
1.1. За цим Договором Вкладник вносить строковий внесок (вклад) члена кредитної 

спілки на депозитний рахунок (далі - Внесок) до Спілки, а Спілка приймає Внесок і 
зобов'язується повернути Вкладникові Внесок та виплатити проценти на Внесок на 
умовах та в порядку, встановлених цим Договором. 

Внесок здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в 
національній валюті України. 

1.2. Договір укладено строком на ___(строк прописом)____ місяців. 
Днем початку строку дії Договору є “____” __________ 20___ р. 
Днем закінчення строку дії Договору є “____” __________ 20___ р. 
2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. 
2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його 

внесення. 
2.1.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі. 
1) Вкладник зобов'язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі 

___(сума цифрами)___ грн. (___(сума прописом)___ гривень ___ копійок). 
2) Договір укладено без можливості капіталізації процентів. Сума Внеску не 

збільшується на суму нарахованих процентів. 
3) Договір укладено без права довнесення частини суми Внеску та без права зняття 

частини суми внеску (вкладу) без розірвання Договору. 
4) Повернення Вкладникові Внеску та нарахованих процентів за цим Внеском до 

закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами 
Договору, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації Спілки. 

2.1.2. Строки внесення фінансового активу та особливості його внесення. 
2.1.2.1. Вкладник зобов'язується внести Внесок шляхом: 
1) внесення грошових коштів готівкою в касу Спілки в день підписання цього 

Договору та /або; 
2) безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Спілки, 

визначений в розділі 8 цього Договору протягом одного робочого дня з дня укладення 
Сторонами цього Договору та /або; 

3) зарахування належних Вкладнику грошових коштів – внеску (вкладу) Вкладника 
(частини внеску (вкладу)), який був залучений за іншим договором про залучення внеску 
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(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і який підлягає поверненню у 
зв’язку із закінченням строку дії договору та/або; 

4) зарахування належних Вкладнику грошових коштів - процентів (частини 
процентів), які були нараховані Вкладнику за іншим договором про залучення внеску 
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. 

2.1.2.2. У випадках, визначених підпунктами 3) і 4) пункту 2.1.2.1., Вкладник 
зобов’язується подати Спілці заяву про зарахування відповідних грошових коштів в день 
підписання цього Договору, а Спілка зобов’язується зарахувати ці грошові кошти як 
Внесок протягом трьох робочих днів з дня укладання Сторонами цього Договору.  

2.1.2.2. Строк внесення Внеску: 
Внесок внесено на строк ______ (___(строк прописом)___) місяців. 
2.2. Процентна ставка. 
2.2.1. Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі ______% 

(___(ставка прописом)___) процентів річних. 
2.2.2. Сторони погодили, що у випадку дострокового розірвання Договору з 

ініціативи Вкладника (в тому числі повернення Внеску на вимогу Вкладника), Спілка 
здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на Внесок Вкладника за процентною 
ставкою, встановленою Спілкою для договорів про надання фінансової послуги - 
залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу на 
день укладення цього Договору. При цьому: - нарахування процентів здійснюється за 
фактичний строк користування Внеском; - різниця між фактично отриманими Вкладником 
процентами за ставкою, вказаною у пункті 2.2.1. цього Договору та нарахованими 
процентами за процентною ставкою, що встановлена цим пунктом Договору, на підставі 
здійсненого Спілкою перерахунку повертається Спілці Вкладником в день повернення 
Внеску. 

2.2.3. Встановлений пунктами 2.2.1. та 2.2.2. Договору розмір процентної ставки не 
може бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку. 

2.3. Порядок нарахування та виплати процентів за Договором. 
2.3.1. Нарахування процентів здійснюється за наступним методом: 
1) Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після отримання 

Спілкою Внеску та припиняється в день, визначений пункті 1.2. цього Договору в якості 
закінчення строку дії Договору, або в день повернення Внеску у випадку дострокового 
розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, або в день, що передує плановій даті 
розірвання Договору вказаній Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього 
Договору, або в день смерті Вкладника (пункт 2.3.4. цього Договору). 

2) Нарахування Спілкою 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. 

3) Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний 
день кожного місяця та в день визначений у підпункті 1) пункту 2.3.1. цього Договору. 

2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених 
процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь 
Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, 
неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких 
вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються. 

2.3.3. Виплата процентів Вкладнику здійснюється щомісячно на вимогу Вкладника, 
що пред’являється в усній або письмовій формі. 

2.3.4. У випадку смерті Вкладника, нарахування процентів за цим Договором 
припиняється з дня смерті Вкладника. 

2.3.5. Сторони погодили наступну форму розрахунків за Договором. 
Всі виплати на користь Вкладника здійснюються шляхом: 
- видачі готівкою через касу Спілки та/або; 
- безготівкового перерахування Внеску (частини Внеску) та/або нарахованих 

процентів (частини процентів) на рахунок/картковий рахунок Вкладника в банку, 
вказаний Вкладником в заяві та/або; 

- зарахування за письмовою заявою Вкладника нарахованих процентів (частини 
процентів) по Внеску як внесок (вклад) на інший договір про залучення внеску (вкладу) 
члена кредитної спілки на депозитний рахунок та/або; 
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- зарахування за письмовою заявою Вкладника Внеску (частини Внеску) як внесок 
(вклад) на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 
депозитний рахунок. 

Сторони погодили, що розрахунки готівкою за цим Договором протягом одного 
дня можуть здійснюватися виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, 
установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. 

2.4. Договір укладено без можливості продовження строку його дії. Якщо Вкладник 
не вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку, встановленого 
пунктом 1.2. Договору, то Договір вважається припиненим з дати вказаної у пункті 
1.2. Договору (день закінчення строку дії Договору). Внесок знаходиться у Спілці до 
звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спілка не здійснює нарахування 
процентів за такий період. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ) СТОРІН 
3.1. Спілка має право: 
3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання 

своїх зобов'язань, згідно з умовами цього Договору; 
3.1.2. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення 

Внеску. 
3.2. Спілка зобов'язана: 
3.2.1. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження 

(адреси), а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання 
зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх 
виникнення; 

3.2.2. Надавати за письмовою заявою Вкладника довідку про стан його Внеску; 
3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та 

законодавством України; 
3.2.4. Забезпечити таємницю Внеску, згідно законодавства України; 
3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок та нараховані проценти у строки та в розмірах, 

які передбачені умовами цього Договору; 
3.2.6. Видати Внесок на письмову вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору. 
У разі отримання Спілкою письмової вимоги Вкладника про повернення Внеску 

Спілка 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 Спілки; 

2) зареєструвати письмову вимогу Вкладника про повернення Внеску згідно з 
положенням про документообіг, затвердженим Спілкою; 

3) виконати вимогу Вкладника про повернення Внеску відповідно до умов цього 
Договору, в порядку та терміни, вказані у пункті 6.2.3.1. цього Договору. 

У разі неможливості виконання Спілкою вимоги Вкладника про повернення Внеску 
або його частини Спілка зобов'язана видати 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 відбитка печатки Спілки. 

3.3. Вкладник має право: 
3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов'язань згідно з предметом та 

умовами цього Договору; 
3.3.2. Достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору 

(в тому числі шляхом пред'явлення письмової вимоги про повернення Внеску) з 
поверненням Внеску та процентів за Внеском, повідомивши Спілку в порядку та з 
урахуванням наслідків, передбачених цим Договором; 

3.3.3. По закінченні строку дії цього Договору отримати всі належні йому грошові 
кошти відповідно до умов цього Договору;  

3.3.4. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його внеску; 
3.3.5. Надавати письмову вимогу Спілці про повернення Внеску. 
3.4. Вкладник зобов'язаний: 
3.4.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього 

Договору; 
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3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання 
(адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та по-батькові, а також інших 
обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим 
Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 10 
(десяти) денний строк з моменту їх виникнення; 

3.4.3. Дотримуватись умов цього Договору; 
3.4.4. Для отримання Внеску та процентів - пред'явити Спілці паспорт або 

документ, що його замінює; 
3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього 

Договору, або у разі звернення з письмовою вимогою про повернення Внеску, отримати 
належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору. 

3.4.6. Для отримання на вимогу Внеску звернутися до Спілки з письмовою 
вимогою в порядку, передбаченому пунктом 3.2.6. цього Договору. 

3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов'язки 
передбачені цим Договором. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 
ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне 
виконання) умов цього Договору згідно чинного законодавства України. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають 

врегулюванню шляхом переговорів. 
5.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення 

переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним 
законодавством України. 

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 
УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Порядок зміни Договору. 

6.1.1. Внесення змін та доповнень до Договору оформляється шляхом підписання 

Сторонами додаткових договорів у письмовій формі з урахуванням наступного. 

6.1.2. Будь-які пропозиції щодо зміни істотних умов Договору повинні 

здійснюватися шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату 

відправлення такого повідомлення. 

6.1.3. Пропозиції про зміну істотних умов Договору надаються у наступному 

порядку та строки: 

1) пропозиція про зміну істотних умов Договору надсилається іншій Стороні 

листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, або вручається під 

особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення 

та отримання; 

2) Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом десяти 

календарних днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис; 

3) якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у 

строк, передбачений підпунктом 2) пункту 6.1.3. Договору, пропозиція вважаються не 

прийнятою; 

4) якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір 

укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом п’яти робочих 

днів з дня надання письмової відповіді. 

6.1.4. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. 

Всі зміни, доповнення та додатки до Договору, підписані обома Сторонами є його 

складовою і невід’ємною частиною. 
6.2. Порядок та умови припинення та дострокового розірвання Договору. 
Дія Договору припиняється: 
6.2.1. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору в 

порядку, передбаченому пунктами 6.1.1. - 6.1.4. Договору. Виплата Спілкою Внеску та 
нарахованих процентів за фактичний строк користування Внеском здійснюється в день 
розірвання Договору. 

6.2.2. За рішенням суду з підстав та за процедурою, передбаченою законодавством. 
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6.2.3. Внаслідок дострокового розірвання Договору з ініціативи однієї з Сторін: 
6.2.3.1. З ініціативи Вкладника достроково в односторонньому порядку: 
Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір 

з дотриманням таких правил: 
1) Вкладник зобов'язаний повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати 

цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання Договору 
(вимоги про повернення Внеску); 

2) нараховані проценти за цим Внеском перераховуються з початку дії цього 
Договору за процентною ставкою, вказаною у пункті 2.2.2. Договору; 

3) за результатами перерахунку процентів згідно підпункту 2) пункту 6.2.3.1. цього 
Договору, Вкладник зобов'язаний повернути Спілці надмірно отримані проценти. 
Повернення надмірно отриманих процентів може здійснюватись: 

- шляхом їх внесення до каси Спілки; 
- шляхом їх внесення на поточний рахунок Спілки у банку; 
- шляхом їх відрахування з грошових коштів за Внеском, які б мали бути повернуті 

Вкладнику, згідно умов цього Договору; 
4) Спілка зобов'язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти 

відповідно до умов цього Договору упродовж 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання 
повідомлення від Вкладника про розірвання Договору (вимоги про повернення Внеску); 

5) датою припинення дії Договору є дата повернення Внеску. 
6.2.3.2. З ініціативи Спілки в односторонньому порядку: 
Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням 

таких правил: 
1) Спілка зобов'язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не 

менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору; 
2) Спілка сплачує проценти за Внеском згідно ставки, встановленої пунктом 2.2.1. 

цього Договору; 
3) Спілка зобов'язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти 

відповідно до умов цього Договору упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати, вказаної 
Спілкою як день планового розірвання цього Договору; 

4) днем припинення нарахування процентів за Внеском є день, що передує 
плановій даті розірвання цього Договору, вказаній Спілкою в повідомленні про 
дострокове розірвання цього Договору. 

6.2.4. У разі реорганізації або ліквідації Спілки у порядку передбаченому законами 
України. 

6.2.5. Договір може бути припинено також з інших підстав передбачених 
законодавством. 

7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Цей Договір складено українською мовою в 2-х оригінальних примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 
7.2. Після 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. 

7.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються 
чинним законодавством України. 

7.4. Своїм підписом у даному пункті цього Договору Вкладник підтверджує, що:  

- до укладення цього Договору отримав в повному обсязі в письмовій формі від 

Спілки інформацію, вказану в частині другій статті 12 Закону України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”; 

- інформація надана Спілкою Вкладнику з дотриманням вимог законодавства про 

захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової 

послуги без нав'язування її придбання. 

 

Підпис Вкладника _______________________________________________________ 
 
 



 6 

8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

СПІЛКА ВКЛАДНИК 

Кредитна спілка “Самопоміч” ______________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

Код за ЄДРПОУ ______________________. 
Місцезнаходження (адреса): _____________ 
______________________________________ 
_____________________________________. 
Поточний рахунок № ___________________ 
у ____________________________________ 
МФО ___________, м. __________________. 
 

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до 
Державного реєстру фінансових установ 
серії ______ № _________  
від “___” ____________ 20___ р. 
 

Ліцензія серії ______ № _________  
від “___” ____________ 20___ р. 
видана Національною комісію з 
регулювання ринків фінансових послуг 
 

Контактний телефон ___________________ 
 

Голова правління/представник 
______________________________________ 
 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 
 
 М.П. 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний 
номер) _______________________________. 

Місце (адреса) проживання (згідно реєстрації) 

_____________________________________. 

Місце проживання (адреса) (фактичні) ____ 

_____________________________________. 
Паспорт: серія ___ № ____________  
виданий ______________________________ 
______________________________________ 
“___” ____________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контактний телефон ___________________ 
 

Вкладник 
______________________________________ 
 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 
 
 

 

Один примірник Договору № ____ від “____” _________ 20__ р. про надання 

фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 

депозитний рахунок "Строковий" отримав одразу після його підписання, але до початку 

надання Спілкою Вкладнику фінансової послуги “____” _________ 20__ р.  

 

_________________________________________. 

(підпис)     (прізвище, ім’я та по батькові)  
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Додаток № 3 
до Положення про фінансові послуги  

Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція) 
Затверджено рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч”, 

Протокол № 8 від 13 травня 2021 року 
 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___ 
ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ - 

ЗАЛУЧЕННЯ СТРОКОВОГО ВНЕСКУ (ВКЛАДУ) ЧЛЕНА КРЕДИТНОЇ 
СПІЛКИ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК " НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ " 

 
м. ______________         “____” _________ 20__ р. 

         (дата укладання договору) 
 
Кредитна спілка "Самопоміч" (далі - Спілка), в особі голови 

правління/представника ________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

що діє на підставі статуту/довіреності, з однієї сторони, та член Кредитної спілки 
"Самопоміч" _________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 
 (далі - Вкладник), з другої сторони, (далі разом - Сторони), керуючись Положенням про 
фінансові послуги Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція), що затверджене 
рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч” (протокол № ___ від “____” 
_________ 20__ р.), уклали цей Договір про надання фінансової послуги - залучення 
строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок 
"Накопичувальний" (далі - Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
1.1. За цим Договором Вкладник вносить строковий внесок (вклад) члена кредитної 

спілки на депозитний рахунок (далі - Внесок) до Спілки, а Спілка приймає Внесок і 
зобов'язується повернути Вкладникові Внесок та виплатити проценти на Внесок на 
умовах та в порядку, встановлених цим Договором. 

Внесок здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в 
національній валюті України. 

1.2. Договір укладено строком на ___(строк прописом)____ місяців. 
Днем початку строку дії Договору є “____” __________ 20___ р. 
Днем закінчення строку дії Договору є “____” __________ 20___ р. 
2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. 
2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його 

внесення. 
2.1.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі. 
1) Вкладник зобов'язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі 

___(сума цифрами)___ грн. (___(сума прописом)___ гривень ___ копійок). 
2) Договір укладено без можливості капіталізації процентів. Сума Внеску не 

збільшується на суму нарахованих процентів. 
3) Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається. Вкладник має 

право довнести до Внеску грошові кошти, на умовах, що передбачені цим Договором, при 
цьому загальна сума грошових коштів, довнесених Вкладником протягом одного 
календарного місяця (тобто з першого числа по останнє число відповідного місяця) не 
може перевищувати 200 (двісті) гривень. У випадку поповнення Внеску в підпункт 1) 
пункту 2.1.1. цього Договору вносяться відповідні зміни, шляхом укладення додаткового 
договору в письмовій формі. 

4) Часткове зняття суми Внеску без розірвання Договору не допускається.  
5) Повернення Вкладникові Внеску та нарахованих процентів за цим Внеском до 

закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами 

Договору, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації Спілки. 
2.1.2. Строки внесення фінансового активу та особливості його внесення. 
2.1.2.1. Вкладник зобов'язується внести Внесок шляхом: 
1) внесення грошових коштів готівкою в касу Спілки в день підписання цього 

Договору та /або; 
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2) безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Спілки, 
визначений в розділі 8 цього Договору протягом одного робочого дня з дня укладення 
Сторонами цього Договору та /або; 

3) зарахування належних Вкладнику грошових коштів – внеску (вкладу) Вкладника 
(частини внеску (вкладу)), який був залучений за іншим договором про залучення внеску 
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і який підлягає поверненню у 
зв’язку із закінченням строку дії договору та/або; 

4) зарахування належних Вкладнику грошових коштів - процентів (частини 
процентів), які були нараховані Вкладнику за іншим договором про залучення внеску 
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. 

2.1.2.2. У випадках, визначених підпунктами 3) і 4) пункту 2.1.2.1., Вкладник 
зобов’язується подати Спілці заяву про зарахування відповідних грошових коштів в день 
підписання цього Договору, а Спілка зобов’язується зарахувати ці грошові кошти як 
Внесок протягом трьох робочих днів з дня укладання Сторонами цього Договору. 

2.1.2.2. Строк внесення Внеску: 
Внесок внесено на строк ______ (___(строк прописом)___) місяців. 
2.2. Процентна ставка. 
2.2.1. Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі ______% 

(___(ставка прописом)___) процентів річних. 
2.2.2. Сторони погодили, що у випадку дострокового розірвання Договору з 

ініціативи Вкладника (в тому числі повернення Внеску на вимогу Вкладника), Спілка 
здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на Внесок Вкладника за процентною 
ставкою, встановленою Спілкою для договорів про надання фінансової послуги - 
залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу на 
день укладення цього Договору. При цьому: - нарахування процентів здійснюється за 
фактичний строк користування Внеском; - різниця між фактично отриманими Вкладником 
процентами за ставкою, вказаною у пункті 2.2.1. цього Договору та нарахованими 
процентами за процентною ставкою, що встановлена цим пунктом Договору, на підставі 
здійсненого Спілкою перерахунку повертається Спілці Вкладником в день повернення 
Внеску. 

2.2.3. Встановлений пунктами 2.2.1. та 2.2.2. Договору розмір процентної ставки не 
може бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку. 

2.3. Порядок нарахування та виплати процентів за Договором. 
2.3.1. Нарахування процентів здійснюється за наступним методом: 
1) Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після отримання 

Спілкою Внеску та припиняється в день, визначений пункті 1.2. цього Договору в якості 
закінчення строку дії Договору, або в день повернення Внеску у випадку дострокового 
розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, або в день, що передує плановій даті 
розірвання Договору вказаній Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього 
Договору, або в день смерті Вкладника (пункт 2.3.4. цього Договору). 

2) Нарахування Спілкою 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. 

3) Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний 
день кожного місяця та в день визначений у підпункті 1) пункту 2.3.1. цього Договору.  

2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених 
процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь 
Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, 
неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких 
вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються. 

2.3.3. Виплата процентів Вкладнику здійснюється щомісячно на вимогу Вкладника, 
що пред’являється в усній або письмовій формі. 

2.3.4. У випадку смерті Вкладника, нарахування процентів за цим Договором 
припиняється з дня смерті Вкладника. 

2.3.5. Сторони погодили наступну форму розрахунків за Договором. 
Всі виплати на користь Вкладника здійснюються шляхом: 
- видачі готівкою через касу Спілки та/або; 
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- безготівкового перерахування Внеску (частини Внеску) та/або нарахованих 
процентів (частини процентів) на рахунок/картковий рахунок Вкладника в банку, 
вказаний Вкладником в заяві та/або; 

- зарахування за письмовою заявою Вкладника нарахованих процентів (частини 
процентів) по Внеску як внесок (вклад) на інший договір про залучення внеску (вкладу) 
члена кредитної спілки на депозитний рахунок та/або; 

- зарахування за письмовою заявою Вкладника Внеску (частини Внеску) як внесок 
(вклад) на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 
депозитний рахунок. 

Сторони погодили, що розрахунки готівкою за цим Договором протягом одного 
дня можуть здійснюватися виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, 
установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. 

2.4. Договір укладено без можливості продовження строку його дії. Якщо Вкладник 
не вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку, встановленого 
пунктом 1.2. Договору, то Договір вважається припиненим з дати вказаної у пункті 
1.2. Договору (день закінчення строку дії Договору). Внесок знаходиться у Спілці до 
звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спілка не здійснює нарахування 
процентів за такий період. 

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ) СТОРІН 
3.1. Спілка має право: 
3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання 

своїх зобов'язань, згідно з умовами цього Договору; 
3.1.2. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення 

Внеску. 
3.2. Спілка зобов'язана: 
3.2.1. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження 

(адреси), а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання 
зобов'язань Сторін за цим Договором, в 10 (десяти) денний строк з моменту їх 
виникнення; 

3.2.2. Надавати за письмовою заявою Вкладника довідку про стан його Внеску; 
3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та 

законодавством України; 
3.2.4. Забезпечити таємницю Внеску, згідно законодавства України; 
3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок та нараховані проценти у строки та в розмірах, 

які передбачені умовами цього Договору; 
3.2.6. Видати Внесок на письмову вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору. 
У разі отримання Спілкою письмової вимоги Вкладника про повернення Внеску 

Спілка 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 Спілки; 

2) зареєструвати письмову вимогу Вкладника про повернення Внеску згідно з 
положенням про документообіг, затвердженим Спілкою; 

3) виконати вимогу Вкладника про повернення Внеску відповідно до умов цього 
Договору, в порядку та терміни, вказані у пункті 6.2.3.1. цього Договору.  

У разі неможливості виконання Спілкою вимоги Вкладника про повернення Внеску 
або його частини Спілка зобов'язана видати 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 відбитка печатки Спілки. 

3.3. Вкладник має право: 
3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов'язань згідно з предметом та 

умовами цього Договору; 
3.3.2. Достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору 

(в тому числі шляхом пред'явлення письмової вимоги про повернення Внеску) з 
поверненням Внеску та процентів за Внеском, повідомивши Спілку в порядку та з 
урахуванням наслідків, передбачених цим Договором; 
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3.3.3. По закінченні строку дії цього Договору отримати всі належні йому грошові 
кошти відповідно до умов цього Договору;  

3.3.4. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його внеску; 
3.3.5. Надавати письмову вимогу Спілці про повернення Внеску. 
3.4. Вкладник зобов'язаний: 
3.4.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього 

Договору; 
3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання 

(адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та по-батькові, а також інших 
обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим 
Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 10 
(десяти) денний строк з моменту їх виникнення; 

3.4.3. Дотримуватись умов цього Договору; 
3.4.4. Для отримання Внеску та процентів - пред'явити Спілці паспорт або 

документ, що його замінює; 
3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього 

Договору, або у разі звернення з письмовою вимогою про повернення Внеску, отримати 
належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору. 

3.4.6. Для отримання на вимогу Внеску звернутися до Спілки з письмовою 
вимогою в порядку, передбаченому пунктом 3.2.6. цього Договору. 

3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов'язки 
передбачені цим Договором. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 
ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне 
виконання) умов цього Договору згідно чинного законодавства України. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають 

врегулюванню шляхом переговорів. 
5.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення 

переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним 
законодавством України. 

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 
УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Порядок зміни Договору. 

6.1.1. Внесення змін та доповнень до Договору оформляється шляхом підписання 

Сторонами додаткових договорів у письмовій формі з урахуванням наступного. 

6.1.2. Будь-які пропозиції щодо зміни істотних умов Договору повинні 

здійснюватися шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату 

відправлення такого повідомлення. 

6.1.3. Пропозиції про зміну істотних умов Договору надаються у наступному 

порядку та строки: 

1) пропозиція про зміну істотних умов Договору надсилається іншій Стороні 

листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, або вручається під 

особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення 

та отримання; 

2) Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом десяти 

календарних днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис; 

3) якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у 

строк, передбачений підпунктом 2) пункту 6.1.3. Договору, пропозиція вважаються не 

прийнятою; 

4) якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір 

укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом п’яти робочих 

днів з дня надання письмової відповіді. 

6.1.4. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. 

Всі зміни, доповнення та додатки до Договору, підписані обома Сторонами є його 

складовою і невід’ємною частиною. 
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6.2. Порядок та умови припинення та дострокового розірвання Договору. 
Дія Договору припиняється: 
6.2.1. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору в 

порядку, передбаченому пунктами 6.1.1. - 6.1.4. Договору. Виплата Спілкою Внеску та 
нарахованих процентів за фактичний строк користування Внеском здійснюється в день 
розірвання Договору. 

6.2.2. За рішенням суду з підстав та за процедурою, передбаченою законодавством. 
6.2.3. Внаслідок дострокового розірвання Договору з ініціативи однієї з Сторін: 
6.2.3.1. З ініціативи Вкладника достроково в односторонньому порядку: 
Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір 

з дотриманням таких правил: 
1) Вкладник зобов'язаний повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати 

цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання Договору 
(вимоги про повернення Внеску); 

2) нараховані проценти за цим Внеском перераховуються з початку дії цього 
Договору за процентною ставкою, вказаною у пункті 2.2.2. Договору; 

3) за результатами перерахунку процентів згідно підпункту 2) пункту 6.2.3.1. цього 
Договору, Вкладник зобов'язаний повернути Спілці надмірно отримані проценти. 
Повернення надмірно отриманих процентів може здійснюватись: 

- шляхом їх внесення до каси Спілки; 
- шляхом їх внесення на поточний рахунок Спілки у банку; 
- шляхом їх відрахування з грошових коштів за Внеском, які б мали бути повернуті 

Вкладнику, згідно умов цього Договору; 
4) Спілка зобов'язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти 

відповідно до умов цього Договору упродовж 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання 
повідомлення від Вкладника про розірвання Договору (вимоги про повернення Внеску); 

5) датою припинення дії Договору є дата повернення Внеску. 
6.2.3.2. З ініціативи Спілки в односторонньому порядку: 
Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням 

таких правил: 
1) Спілка зобов'язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не 

менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору; 
2) Спілка сплачує проценти за Внеском згідно ставки, встановленої пунктом 2.2.1. 

цього Договору; 
3) Спілка зобов'язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти 

відповідно до умов цього Договору упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати, вказаної 
Спілкою як день планового розірвання цього Договору; 

4) днем припинення нарахування процентів за Внеском є день, що передує 
плановій даті розірвання цього Договору, вказаній Спілкою в повідомленні про 
дострокове розірвання цього Договору. 

6.2.4. У разі реорганізації або ліквідації Спілки у порядку передбаченому законами 
України. 

6.2.5. Договір може бути припинено також з інших підстав передбачених 
законодавством. 

7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Цей Договір складено українською мовою в 2-х оригінальних примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 
7.2. Після 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. 

7.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються 
чинним законодавством України. 

7.4. Своїм підписом у даному пункті цього Договору Вкладник підтверджує, що:  

- до укладення цього Договору отримав в повному обсязі в письмовій формі від 

Спілки інформацію, вказану в частині другій статті 12 Закону України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”; 
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- інформація надана Спілкою Вкладнику з дотриманням вимог законодавства про 

захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової 

послуги без нав'язування її придбання. 

 

Підпис Вкладника _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

СПІЛКА ВКЛАДНИК 

Кредитна спілка “Самопоміч” ______________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

Код за ЄДРПОУ ______________________. 
Місцезнаходження (адреса): _____________ 
______________________________________ 
_____________________________________. 
Поточний рахунок № ___________________ 
у ____________________________________ 
МФО ___________, м. __________________. 
 

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до 
Державного реєстру фінансових установ 
серії ______ № _________  
від “___” ____________ 20___ р. 
 

Ліцензія серії ______ № _________  
від “___” ____________ 20___ р. 
видана Національною комісію з 
регулювання ринків фінансових послуг 
 

Контактний телефон ___________________ 
 

Голова правління/представник 
______________________________________ 
 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 
 
 М.П. 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний 
номер) _______________________________. 

Місце (адреса) проживання (згідно реєстрації) 

_____________________________________. 

Місце проживання (адреса) (фактичні) ____ 

_____________________________________. 
Паспорт: серія ___ № ____________  
виданий ______________________________ 
______________________________________ 
“___” ____________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контактний телефон ___________________ 
 

Вкладник 
______________________________________ 
 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 
 
 

 

Один примірник Договору № ____ від “____” _________ 20__ р. про надання 

фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 

депозитний рахунок "Накопичувальний" отримав одразу після його підписання, але до 

початку надання Спілкою Вкладнику фінансової послуги “____” _________ 20__ р.  

 

_________________________________________. 

(підпис)     (прізвище, ім’я та по батькові)  
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Додаток № 4 
до Положення про фінансові послуги  

Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція) 
Затверджено рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч”, 

Протокол № 8 від 13 травня 2021 року 
 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ____ 
 

м. ______________         “____” _________ 20__ р. 

         (дата укладання договору) 
 

Кредитна спілка "Самопоміч" (далі – “Кредитодавець”), в особі голови 

правління/представника ________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

що діє на підставі Статуту/довіреності з однієї сторони, та член Кредитної спілки 

"Самопоміч" _________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

(далі – “Позичальник”) з другої сторони, (далі разом по тексту – “Сторони”), керуючись 

Положенням про фінансові послуги Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція), що 

затверджене рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч” (протокол № 

___ від “___”  ____________  20 ____   року), уклали цей Кредитний договір (далі – 

“Договір”) про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти у 

кредит Позичальникові у сумі ___(сума цифрами)___ грн. (______(сума прописом)_______ 

гривень ____ копійок) на умовах, встановлених цим Договором, а Позичальник 

зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом у 

розмірі _________ відсотків річних.  

1.2. Загальний розмір наданого кредиту становитиме ______________________ грн. 

1.3. Процентна ставка, визначена в пункті 1.1 цього Договору є фіксованою та не 

може бути зміненою без письмової згоди Позичальника.  

1.4. Кредитодавець надає Позичальнику кредит на умовах строковості, зворотності, 

платності та забезпеченості у відповідності до умов цього Договору з цільовим 

призначенням - _______________________________ (далі – цільове призначення кредиту). 

1.5. Кредитодавець зобов'язаний видати кредит Позичальнику протягом 5 робочих 

днів з дня підписання цього Договору, але не раніше дня оформлення необхідного 

забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором. 

1.6. Цей Договір укладено строком на _____(період прописом, місяців, днів)_____, з 

“___”  ____________  20 ____   року до “___”  ____________  20 ____   року. 

Кредит надається на строк _____(період прописом, місяців, днів)_____, з 

“___”  ____________  20 ____   року до “___”  ____________  20 ____   року. 

1.7. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно 

заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, 

вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку 

(надання реквізитів з помилками), або неявка Позичальника за отриманням кредиту 

готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), 

а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, 

передбаченого пунктом 4.1 цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за 

порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 1.5 цього Договору. 

1.8. Датою надання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту 

готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання 

відповідної суми з рахунку Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту так 

само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем касових 

документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів 

на рахунок Кредитодавця. 

1.9. Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладання цього Договору 

становить _____% річних . 
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1.10. Орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення 

Договору становить__(сума цифрами)___ грн. (______(сума прописом)_______ гривень 

____ копійок). Кредитодавець надає Позичальнику детальний перелік складових 

орієнтовної загальної вартості кредиту у вигляді графіка платежів, що є невід’ємною 

частиною цього Договору і оформлений у вигляді Додатка №1 до нього (далі – “Графік 

платежів”). 

1.11. Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної 

загальної вартості кредиту базується на припущенні, що Договір залишається дійсним 

протягом строку, визначеного пунктом 1.6. Договору, та, що Кредитодавець і 

Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. 

1.12. Для цілей обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки 

визначаються загальні витрати за споживчим кредитом. Сторони погодили, що до 

загальних витрат за кредитом не включаються: - платежі, що підлягають сплаті 

Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених Договором; - 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 кредиту. 

1.13. Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту для Позичальника за 

Договором здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру 

кредиту, зазначеного у пункті 1.1 Договору (суми коштів, які надані та/або можуть бути 

надані Позичальнику за Договором), та загальних витрат Позичальника за кредитом, 

пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, сплата яких 

передбачена Графіком платежів, зокрема:  

- проценти за користування кредитом; 

- комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця 

(уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення 

та інші платежі); 

- обов’язкові платежі за додаткові та супутні (супровідні) послуги третіх осіб, 

згідно з вимогами законодавства України або цього Договору (комісії за розрахунково-

касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок Кредитодавця (під час 

зарахування коштів у рахунок погашення  кредиту), страхові та податкові платежі, збори 

на обов’язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги 

державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов’язкові платежі). 

1.14. Сторони погодили, що протягом строку дії Договору можлива зміна вартості 

додаткових та супутніх послуг третіх осіб (зокрема комісії за розрахунково-касове 

обслуговування банку), і така зміна не може бути визначена на момент обчислення 

орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або загальної вартості кредиту на дату 

укладення Договору 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 не вносяться. 

1.15. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх 

осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна. 

1.16. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього 

Договору відмовитись від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання 

ним грошових коштів.  

1.17. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє 

Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, вказаного в пункті 1.16. Договору.  

1.18. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення 

про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю 

грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня 

одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором. 

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від 
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цього Договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у 

випадках, передбачених законодавством України. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Права та обов’язки Кредитодавця. 

2.1.1. Кредитодавець має право: 

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення 

перевірки дотримання цільового призначення кредиту;  

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання 

зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором; 

3) вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному 

обсязі у разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів 

щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за 

кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці; 

4) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування 

кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших  зобов’язань передбачених цим 

Договором. 

2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний: 

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому 

числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі); 

2) у відповідь на звернення Позичальника повідомити йому безоплатно інформацію 

(надати виписку) про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, 

повернутої Кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить 

сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також повідомити іншу інформацію, надання 

якої передбачено законодавством України та цим Договором. 

2.2. Права та обов’язки Позичальника. 

2.2.1. Позичальник має право: 

1) вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього 

Договору та законодавства України; 

2) звернутися до Кредитодавця, але не частіше одного разу на місяць, з заявою про 

надання інформації про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, 

повернутої Кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить 

сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також іншу інформацію, надання якої 

передбачено законодавством України та цим Договором; 

3) в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому 

числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. 

2.2.2. Позичальник зобов’язаний: 

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором; 

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку, визначеному цим 

Договором; 

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки 

цільового призначення кредиту; 

4) укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником 

перед Кредитодавцем за цим Договором. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ 

ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 

3.1. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим 

Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. 

При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми 

кредиту з наступного дня після дня надання кредиту Позичальнику (списання відповідної 

суми з рахунку Кредитодавця або видачі готівкою) до дня повного погашення 

заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу 

Кредитодавця готівкою) включно.  

3.2. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за 

кредитом. 
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3.3. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування 

кредитом здійснюватиметься згідно Графіку платежів. 

3.4. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно Графіку платежів не зупиняє 

нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем. 

3.5. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за 

цим Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій 

черговості: 

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та 

прострочені проценти за користування кредитом; 

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до Договору. 

3.6. Якщо Кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення 

споживчого кредиту, то він зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника 

про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для 

усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.  

3.7. Якщо Кредитодавець відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення 

платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі 

або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 

календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим 

кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця 

повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне 

порушення умов цього Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність. 

3.8. Порядок повернення кредиту після закінчення строку дії Договору (поза 

межами строку дії Договору). 

3.8.1. Сторони погодили, що після закінчення строку дії цього Договору, вказаного 

у пункті 1.6. Договору, Позичальник до ____ числа щомісячно сплачує Кредитодавцю 

відсотки (проценти) за користування кредитом нараховані у розмірі____ відсотків річних 

на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів 

користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості. 

3.8.2. За рішенням уповноваженого органу управління Кредитодавця, проценти 

передбачені підпунктом 3.8.1. пункту 3.8. Договору, можуть не нараховуватись. 

3.9. У випадку смерті Позичальника нарахування процентів припиняється з дня 

смерті.  

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ 

4.1. Даний кредит забезпечується: _____________(заставою, порукою)___________. 

4.2. Всі витрати, пов’язані з таким оформленням забезпечення, покладаються  на  

Позичальника. 

4.3. Крім визначеного пунктом 4.1 цього Договору забезпечення, кредит також 

забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на 

які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення. 

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ 

ДОГОВОРУ 

5.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що: 

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної 

сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання 

недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами; 

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі; 

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його 

укласти цей Договір;  

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом 

помилки чи обману;  

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;  

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають 

реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів; 
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7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим 

Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під 

заставою не перебуває. 

5.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови 

дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором 

сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. 

6.2. Позичальнику роз’яснено зміст статті 190 “Шахрайство” Кримінального 

кодексу України. 

6.3. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього 

Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  

6.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити 

шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.  

7.2. Сторони зобов'язані належно реагувати на письмові та усні звернення одна 

одної, письмово повідомляти одна одну про зміну місця проживання (місцезнаходження) 

протягом п’яти календарних днів з дня виникнення зазначених змін. 

7.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу - по одному для кожної із Сторін. 

7.4. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми 

законодавства України. 

7.5. Цей Договір припиняється:  

а) за згодою сторін;  

б) у випадку дострокового повернення Позичальником суми кредиту та 

нарахованих процентів;  

в) в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством. 

7.6. Позичальник надає згоду Кредитодавцю звертатися за інформацією про його 

фінансовий стан до третіх осіб, які пов’язані з ним родинними, особистими, діловими, 

професійними або іншими стосунками у його соціальному бутті.  

7.7. Для листування сторони використовують місце (адресу) проживання 

(місцезнаходження), номери телефонів, інші засоби зв’язку, що зазначені в розділі 8 цього 

Договору. 

7.8. Внесення змін та доповнень до Договору оформлюється шляхом підписання 

Сторонами додаткових договорів у письмовій формі з урахуванням наступного. 

7.8.1. Будь-які пропозиції щодо зміни істотних умов Договору повинні 

здійснюватися шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату 

відправлення такого повідомлення. 

7.8.2. Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступному 

порядку та строки: 

1) пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається 

іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається 

під особистий підпис Позичальнику чи представнику Кредитодавця із відміткою про дату 

відправлення та отримання; 

2) Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом десяти 

календарних днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис; 

3) якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у 

строк передбачений підпунктом 2) пункту 7.8.2. Договору, пропозиція вважається не 

прийнятою; 
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4) якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір 

укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом п’яти робочих 

днів з дня надання письмової відповіді. 

7.9. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. 

Всі зміни, доповнення та додатки до Договору, підписані обома Сторонами є його 

складовою і невід’ємною частиною. 

7.10. Своїм підписом у даному пункті цього Договору Позичальник підтверджує, 

що: 

- до укладення цього Договору отримав в повному обсязі в письмовій формі 

інформацію, вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» із змінами та доповненнями, а також, 

паспорт споживчого кредиту; 

- інформація надана Кредитодавцем Позичальнику з дотриманням вимог про 

захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті 

фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

Підпис Позичальника ____________________________________________________ 

 

8. ПIДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРIН 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

Кредитна спілка “Самопоміч” ______________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

Код за ЄДРПОУ ______________________. 

Місцезнаходження (адреса): _____________ 

______________________________________ 

_____________________________________. 

Поточний рахунок № ___________________ 

у ____________________________________ 

МФО ___________, м. __________________. 
 

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до 

Державного реєстру фінансових установ 

серії ______ № _________  

від “___” ____________ 20___ р. 
 

Контактний телефон ___________________ 
 

Голова правління/представник 

______________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 

 

 М.П. 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (ідентифікаційний 

номер) _______________________________. 

Місце (адреса) проживання (згідно реєстрації) 

_____________________________________.|

Місце (адреса) проживання  (фактичні) __ 

_____________________________________. 

Паспорт: серія ___ № ____________  

виданий ______________________________ 

______________________________________ 

“___” ____________ 20___ р. 
 

 

Контактний телефон ___________________ 
 

Позичальник 

______________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 

 

 
 

Один примірник Кредитного договору № ____ від “____” _________ 20__ р. та 

один примірник Додатку № 1 до цього договору (Графік платежів) отримав (отримала) 

одразу після його підписання, але до початку надання Кредитодавцем Позичальнику 

фінансової послуги  

“____” _________ 20__ р.    _________________________________________. 

(дата)        (підпис)     (прізвище, ім’я та по батькові)  
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Додаток № 1  

до Кредитного договору № ____ від “____” _________ 20__ р. 

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ 

(Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для Позичальника та реальної річної процентної ставки за Кредитним договором) 

Цим Графіком платежів встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за 

користування кредитом, а саме: 

№  

з/п 

Дата 

видачі 

кредиту

/дата 

плате-

жу 

Кіль-

кість 

днів у 

розра-

хун-

ково-

му пе-

ріоді 

Чиста 

сума 

кредиту-

/сума 

платежу 

за 

розрахун-

ковий 

період, 

грн 

Види платежів за кредитом Реаль-

на річ-

на про-

центна 

ставка, 

% 

Загаль-

на вар-

тість 

креди-

ту, грн 

сума 

кредиту за 

догово-

ром/пога-

шення 

суми 

кредиту 

про-

центи 

за ко-

ристу-

вання 

креди-

том 

платежі за додаткові та супутні послуги 

кредитодавця 

кредитного по-

середника (за 

наявності) 

третіх осіб 

за об-

слуго-

вуван-

ня кре-

дитної 

за-

борго-

ваності 

комі-

сія за 

на-

дання 

кре-

диту 

інші пос-

луги 

креди-

тодавця 

комі-

сійний 

збір 

інша пла-

та за пос-

луги кре-

дитного 

посеред-

ника 

за розра-

хунково-

касове 

обслу-

говування 

послу-

ги но-

таріуса 

послу-

ги оці-

нювача 

послуги 

стра-

ховика 

інші 

пос-

луги 

тре-

тіх 

осіб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1  Х   Х           Х Х 

2                Х Х 

3                Х Х 

...                Х Х 

n                Х Х 

Усього                 

 

Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного 

договору № ___ від “___” ________ 20__ р. 
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ПІДПИСИ СТОРІН 

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

Кредитна спілка “Самопоміч” ______________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 
 

Голова правління/представник 

______________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 

 

 М.П. 

 

Позичальник 

______________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 

 

 
 

Один примірник Кредитного договору № ____ від “____” _________ 20__ р. та один примірник Додатку № 1 до цього договору (Графік 

платежів) отримав (отримала) одразу після його підписання, але до початку надання Кредитодавцем Позичальнику фінансової послуги  

“____” _________ 20__ р.    _________________________________________. 

(дата)        (підпис)     (прізвище, ім’я та по батькові)  
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Додаток № 5 
до Положення про фінансові послуги  

Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція) 
Затверджено рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч”, 

Протокол № 8 від 13 травня 2021 року 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ № ____ 

 

м. ______________         “____” _________ 20__ р. 

         (дата укладання договору) 

 

Кредитна спілка "Самопоміч" (далі – “Кредитодавець”), в особі голови 

правління/представника ________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

що діє на підставі Статуту/довіреності з однієї сторони, та член Кредитної спілки 

"Самопоміч" _________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

(далі – “Позичальник”) з другої сторони, (далі разом по тексту – “Сторони”), керуючись 

Положенням про фінансові послуги Кредитної спілки “Самопоміч” (нова редакція), що 

затверджене рішенням Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч” (протокол № 

___ від “___”  ____________  20 ____   року), уклали цей Договір відновлювальної 

кредитної лінії (далі – “Договір”) про наступне. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне: 

“Договір” – цей Договір зі всіма змінами, доповненнями і додатками до нього.  

“Кредитна лінія” – фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при 

якому Позичальник має право на отримання і повернення кредиту в рамках певного 

ліміту, протягом певного строку. 

“Відновлювальна кредитна лінія” – форма видачі кредиту частинами (траншами) 

в межах певного ліміту встановленого у цьому Договорі, при якому у разі часткового або 

повного погашення кредиту Позичальник може повторно отримати кредит в межах 

зазначеного ліміту, протягом строку дії цього Договору та на умовах цього Договору.  

“Кредит” – кредитні засоби 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. 

“Ліміт” – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на 

підставі цього Договору. Сума ліміту визначена в п. 1.1. цього Договору.  

“Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних засобів, наданих 

Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка знаходиться у розпорядженні 

Позичальника.  

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Кредитодавець надає Позичальнику кредит у формі 

відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі ___(сума цифрами)___ грн. (______(сума 

прописом)_______ гривень ____ копійок) на умовах, встановлених цим Договором, а 

Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування 

кредитом у розмірі _________ відсотків річних. В межах встановленого ліміту 

Позичальник може отримати будь-які суми кредиту, та зобов’язується повертати їх на 

умовах, що передбачені цим Договором.  

При повній або частковій сплаті кредиту Позичальник має право повторно 

отримати кредит в межах зазначеного в цьому Договорі ліміту протягом строку дії цього 

Договору та на умовах цього Договору. 

1.2. Загальний розмір наданого кредиту становитиме ______________________ грн. 

1.3. Процентна ставка, визначена в пункті 1.1 цього Договору є фіксованою та не 

може бути зміненою без письмової згоди Позичальника.  
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1.4. Кредитодавець надає Позичальнику кредит на умовах строковості, зворотності, 

платності та забезпеченості у відповідності до умов цього Договору з цільовим 

призначенням - _______________________________ (далі – цільове призначення кредиту). 

1.5. Кредитодавець зобов'язаний надати Позичальнику всю суму кредиту або 

здійснити перший транш за кредитом протягом 5 робочих днів з дня підписання цього 

Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання 

зобов’язання за цим Договором. Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії 

здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою 

заявою останнього протягом 5 робочих днів з моменту надходження такої заяви. 

1.6. Цей Договір укладено строком на _____(період прописом, місяців, днів)_____, 

з “___”  ____________  20 ____   року до “___”  ____________  20 ____   року. 

Кредит надається на строк _____(період прописом, місяців, днів)_____, з “___”  

____________  20 ____   року до “___”  ____________  20 ____   року. 

1.7. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно 

заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, 

вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку 

(надання реквізитів з помилками), або неявка Позичальника за отриманням кредиту 

готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), 

а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, 

передбаченого пунктом 4.1 цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за 

порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 1.5 цього Договору. 

1.8. Датою надання кредиту або першого траншу вважається дата видачі 

Позичальнику суми кредиту або першого траншу готівкою через касу Кредитодавця, а при 

безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця. 

Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається 

дата оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми, а при 

безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця. 

1.9. Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладання цього Договору 

становить _____% річних . 

1.10. Орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення 

Договору становить__(сума цифрами)___ грн. (______(сума прописом)_______ гривень 

____ копійок). 

1.11. Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної 

загальної вартості кредиту базується на припущенні, що Договір залишається дійсним  

протягом строку, визначеного пунктом 1.6. Договору, та, що Кредитодавець і 

Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. 

1.12. Для цілей обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки 

визначаються загальні витрати за споживчим кредитом. Сторони погодили, що до 

загальних витрат за кредитом не включаються: - платежі, що підлягають сплаті 

Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених Договором; - 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 кредиту. 

1.13. Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту для Позичальника за 

Договором здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру 

кредиту, зазначеного у пункті 1.1 Договору (суми коштів, які надані та/або можуть бути 

надані Позичальнику за Договором), та загальних витрат Позичальника за кредитом, 

пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, сплата яких 

передбачена цим Договором, зокрема:  

- проценти за користування кредитом; 

- комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця 

(уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення 

та інші платежі); 
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- обов’язкові платежі за додаткові та супутні (супровідні) послуги третіх осіб, 

згідно з вимогами законодавства України або цього Договору (комісії за розрахунково-

касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок Кредитодавця (під час 

зарахування коштів у рахунок погашення  кредиту), страхові та податкові платежі, збори 

на обов’язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги 

державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов’язкові платежі). 

1.14. Сторони погодили, що протягом строку дії Договору можлива зміна вартості 

додаткових та супутніх послуг третіх осіб (зокрема комісії за розрахунково-касове 

обслуговування банку), і така зміна не може бути визначена на момент обчислення 

орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або загальної вартості кредиту на дату 

укладення Договору та, відповідно, відображена в Договорі. 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 

Договору не вносяться. 

1.15. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх 

осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна. 

1.16. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього 

Договору відмовитись від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання 

ним грошових коштів.  

1.17. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє 

Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, вказаного в пункті 1.16. Договору.  

1.18. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення 

про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю 

грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня 

одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором. 

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від 

цього Договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у 

випадках, передбачених законодавством України. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Права та обов’язки Кредитодавця. 

2.1.1. Кредитодавець має право: 

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення 

перевірки дотримання цільового призначення кредиту;  

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання 

зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором; 

3) вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному 

обсязі у разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів 

щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за 

кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці; 

4) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування 

кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших  зобов’язань передбачених цим 

Договором. 

2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний: 

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому 

числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі); 

2) у відповідь на звернення Позичальника повідомити йому безоплатно інформацію 

(надати виписку) про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, 

повернутої Кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить 

сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також повідомити іншу інформацію, надання 

якої передбачено законодавством України та цим Договором. 

2.2. Права та обов’язки Позичальника. 

2.2.1. Позичальник має право: 

1) вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього 

Договору та законодавства України; 
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2) звернутися до Кредитодавця, але не частіше одного разу на місяць, з заявою про 

надання інформації про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, 

повернутої Кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить 

сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також іншу інформацію, надання якої 

передбачено законодавством України та цим Договором; 

3) в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому 

числі шляхом збільшення суми періодичних платежів; 

4) звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання 

додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п. 1.1. цього Договору. 

2.2.2. Позичальник зобов’язаний: 

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором; 

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку, визначеному цим 

Договором; 

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки 

цільового призначення кредиту; 

4) укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником 

перед Кредитодавцем за цим Договором. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ 

ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 

3.1. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим 

Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. 

При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми 

кредиту з наступного дня після дня надання кредиту Позичальнику (списання відповідної 

суми з рахунку Кредитодавця або видачі готівкою) до дня повного погашення 

заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу 

Кредитодавця готівкою) включно.  

3.2. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за 

кредитом. 

3.3. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування 

кредитом здійснюватиметься згідно графіка платежів, що є невід’ємною частиною цього 

Договору і оформлений у вигляді Додатка №1 до нього (далі – “Графік платежів”). У 

випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити відповідні зміни у 

Графік платежів, шляхом підписання нового Графіку платежів протягом одного робочого 

дня після надання кожного наступного траншу. 

3.4. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно Графіку платежів не зупиняє 

нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем. 

3.5. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за 

цим Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій 

черговості: 

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та 

прострочені проценти за користування кредитом; 

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; 

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до Договору. 

3.6. Якщо Кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення 

споживчого кредиту, то він зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника 

про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для 

усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.  

3.7. Якщо Кредитодавець відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення 

платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі 

або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 

календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим 

кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця 

повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне 

порушення умов цього Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність. 
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3.8. Порядок повернення кредиту після закінчення строку дії Договору (поза 

межами строку дії Договору). 

3.8.1. Сторони погодили, що після закінчення строку дії цього Договору, вказаного 

у пункті 1.6. Договору, Позичальник до ____ числа щомісячно сплачує Кредитодавцю 

відсотки (проценти) за користування кредитом нараховані у розмірі____ відсотків річних 

на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів 

користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості. 

3.8.2. За рішенням уповноваженого органу управління Кредитодавця, проценти 

передбачені підпунктом 3.8.1. пункту 3.8. Договору, можуть не нараховуватись. 

3.9. У випадку смерті Позичальника нарахування процентів припиняється з дня 

смерті.  

3.10. Умовою надання чергового (наступного) траншу за кредитом є відсутність 

порушень умов цього Договору Позичальником. 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ 

4.1. Даний кредит забезпечується: _____________(заставою, порукою)___________. 

4.2. Всі витрати, пов’язані з таким оформленням забезпечення, покладаються  на  

Позичальника. 

4.3. Крім визначеного пунктом 4.1 цього Договору забезпечення, кредит також 

забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на 

які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення. 

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ 

ДОГОВОРУ 

5.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що: 

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної 

сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання 

недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами; 

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі; 

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його 

укласти цей Договір;  

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом 

помилки чи обману;  

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;  

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають 

реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів; 

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим 

Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під 

заставою не перебуває. 

5.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови 

дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором 

сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. 

6.2. Позичальнику роз’яснено зміст статті 190 “Шахрайство” Кримінального 

кодексу України. 

6.3. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього 

Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  

6.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити 

шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.  
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7.2. Сторони зобов'язані належно реагувати на письмові та усні звернення одна 

одної, письмово повідомляти одна одну про зміну місця проживання (місцезнаходження) 

протягом п’яти календарних днів з дня виникнення зазначених змін. 

7.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу - по одному для кожної із Сторін. 

7.4. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми 

законодавства України. 

7.5. Цей Договір припиняється:  

а) за згодою сторін;  

б) у випадку дострокового повернення Позичальником суми кредиту та 

нарахованих процентів;  

в) в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством. 

7.6. Позичальник надає згоду Кредитодавцю звертатися за інформацією про його 

фінансовий стан до третіх осіб, які пов’язані з ним родинними, особистими, діловими, 

професійними або іншими стосунками у його соціальному бутті.  

7.7. Для листування сторони використовують місце (адресу) проживання 

(місцезнаходження), номери телефонів, інші засоби зв’язку, що зазначені в розділі 8 цього 

Договору. 

7.8. Внесення змін та доповнень до Договору оформлюється шляхом підписання 

Сторонами додаткових договорів у письмовій формі з урахуванням наступного. 

7.8.1. Будь-які пропозиції щодо зміни істотних умов Договору повинні 

здійснюватися шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату 

відправлення такого повідомлення. 

7.8.2. Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступному 

порядку та строки: 

1) пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається 

іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається 

під особистий підпис Позичальнику чи представнику Кредитодавця із відміткою про дату 

відправлення та отримання; 

2) Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом десяти 

календарних днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис; 

3) якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у 

строк передбачений підпунктом 2) пункту 7.8.2. Договору, пропозиція вважається не 

прийнятою; 

4) якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір 

укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом п’яти робочих 

днів з дня надання письмової відповіді. 

7.9. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. 

Всі зміни, доповнення та додатки до Договору, підписані обома Сторонами є його 

складовою і невід’ємною частиною. 

7.10. Своїм підписом у даному пункті цього Договору Позичальник підтверджує, 

що: 

- до укладення цього Договору отримав в повному обсязі в письмовій формі 

інформацію, вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» із змінами та доповненнями, а також, 

паспорт споживчого кредиту; 

- інформація надана Кредитодавцем Позичальнику з дотриманням вимог про 

захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті 

фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

Підпис Позичальника ____________________________________________________ 
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8. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

Кредитна спілка “Самопоміч” ______________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

Код за ЄДРПОУ ______________________. 

Місцезнаходження (адреса): _____________ 

______________________________________ 

_____________________________________. 

Поточний рахунок № ___________________ 

у ____________________________________ 

МФО ___________, м. __________________. 
 

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до 

Державного реєстру фінансових установ 

серії ______ № _________  

від “___” ____________ 20___ р. 
 

Контактний телефон ___________________ 
 

Голова правління/представник 

______________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 

 

 М.П. 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (ідентифікаційний 

номер) _______________________________. 

Місце (адреса) проживання (згідно реєстрації) 

_____________________________________.|

Місце (адреса) проживання  (фактичні) __ 

_____________________________________. 

Паспорт: серія ___ № ____________  

виданий ______________________________ 

______________________________________ 

“___” ____________ 20___ р. 
 

 

Контактний телефон ___________________ 
 

Позичальник 

______________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 

 

 
 

Один примірник Договору відновлювальної кредитної лінії № ____ від “____” 

_________ 20__ р. та один примірник Додатку № 1 до цього договору (Графік платежів) 

отримав (отримала) одразу після його підписання, але до початку надання Кредитодавцем 

Позичальнику фінансової послуги  

“____” _________ 20__ р.    _________________________________________. 

(дата)        (підпис)     (прізвище, ім’я та по батькові)  

 

Додаток № 1  

до Договору відновлювальної  

кредитної лінії № ____ від “____” _________ 20__ р. 

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ 
 

Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з 

повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме: 

Дата платежу 
Залишок 

 

Нарахований 

процент 

До сплати 

Кредит Всього Кредит Всього 

      

      

      

 

Всього 

     

 

Цей графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із 

Сторін та є невід’ємною частиною Договору відновлювальної кредитної лінії № ___ від 

“___” ________ 20__ р. 
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ПІДПИСИ СТОРІН 

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 

Кредитна спілка “Самопоміч” ______________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 
 

Голова правління/представник 

______________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 

 

 М.П. 

 

Позичальник 

______________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис) 
 

“___” ____________ 20___ р. 

 

 
 

Один примірник Договору відновлювальної кредитної лінії № ____ від “____” 

_________ 20__ р. та один примірник Додатку № 1 до цього договору (Графік платежів) 

отримав (отримала) одразу після його підписання, але до початку надання Кредитодавцем 

Позичальнику фінансової послуги  

“____” _________ 20__ р.    _________________________________________. 

(дата)        (підпис)     (прізвище, ім’я та по батькові)  

 

_________________________________________. 

(підпис)     (прізвище, ім’я та по батькові)  

 


