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Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки
1) Кредитна спілка (далі – Спілка) здійснює надання кредитів своїм членам з дотриманням вимог
чинного законодавства, нормативних документів Нацкомфінпослуг, Статуту та внутрішніх положень
Спілки.
2) Види кредитів, що надаються Спілкою, їх цільове призначення, порядок видачі, тип процентної
ставки, режими сплати процентів та основної суми кредиту тощо, визначаються Положенням про фінансові
послуги Спілки.
3) Спілка при наданні кредитів своїм членам застосовує фіксовану процентну ставку.
4) Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору, а її розмір
не може бути збільшено Спілкою в односторонньому порядку.
5) Розмір фіксованої процентної ставки за видами кредитів:
Вид забезпечення
Порука; інші види
забезпечення не
№
Цільове призначення
заборонені
з/п
законодавством
Фіксована процентна ставка,
% річних
1.
Комерційні кредити*
42%
48%
2.
Кредити, надані на ведення фермерських господарств*
42%
48%
3. Кредити в межах суми мінімальної заробітної плати або на строк до одного місяця*
3.1. Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств
–
48%
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та
3.2.
–
48%
реконструкцію нерухомого майна
Споживчі кредити, у тому числі:
- придбання автотранспорту;
3.3.
–
48%
- придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;
- інші потреби
4. Споживче кредитування**
4.1. Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств
42%
48%
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та
4.2.
42%
48%
реконструкцію нерухомого майна
Споживчі кредити, у тому числі:
- придбання автотранспорту;
4.3.
42%
48%
- придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;
- інші потреби
Застава

___________________

*У разі своєчасного ненадходження (прострочення) повністю або частково планового платежу,
встановленого Графіком платежів, Кредитодавець нараховує, а Позичальник зобов’язується сплатити пеню
в розмірі 2% за кожен день прострочення від суми несплаченого в строк платежу.
**Позичальник, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за
кредитним договором, має сплатити Кредитодавцю пеню, що обчислюється у відсотках від суми
несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання – простроченої заборгованості за кредитом та
нарахованими процентами за кожен день прострочення виконання. Пеня встановлюється у розмірі
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подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не
може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
6) За порушення умов кредитного договору, невиконання або неналежне виконання його, Позичальник
несе відповідальність, згідно чинного законодавства:
- Позичальник, який не виконав інших обов’язків, що встановлені кредитним договором, має
сплатити штраф у розмірі 20 відсотків від суми кредиту, одержаної Позичальником за кредитним
договором.
- За прострочення Позичальником строків сплати, передбачених Графіком платежів кредитного
договору, Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує Кредитодавцю на його вимогу суму
боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 процентів річних від
простроченої суми.

Вимоги щодо забезпечення виконання зобов’язань Позичальником та до договорів,
укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту
Кредитною спілкою «Буковина» як Кредитодавцем відповідно до
Закону України «Про споживче кредитування»
1. Виконання зобов’язання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) може
забезпечуватися порукою або заставою.
2. Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статей 523,
553 - 559 Цивільного кодексу України.
3. Умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статей 523,
572 - 593 Цивільного кодексу України.
4. Поручителем та/або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.
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