Річні процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки «Довіра» з 25 липня
2018 року
1) Кредитна спілка (далі – КС) здійснює надання кредитів своїм членам з дотриманням вимог законодавства,
Статуту та внутрішніх положень КС.
2) Види кредитів, що надаються з боку КС, їх цільове призначення, порядок видачі, тип процентної ставки,
режими сплати процентів та основної суми кредиту тощо визначаються Положенням про фінансові послуги КС.
3) Відповідно до Статті 10561) Цивільного кодексу України (від 16 січня 2003 року за № 435-IV із змінами та
доповненнями) КС при наданні кредитів своїм членам застосовує фіксовані процентні ставки.
4) Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору, а її розмір не може
бути збільшено КС в односторонньому порядку. Розмір фіксованої процентної ставки для окремих видів кредитів
встановлюється в п. 5) цього Додатку.
5)
Фіксована
№
процентна
з\п
Цільове призначення
ставка, % річних Додаткові умови
1.
Кредити, надані на ведення фермерських господарств
36
2.
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств
39
з метою реалізації сільськогосподарської продукції та надання
послуг з використанням майна особистого селянського
господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого
туризму

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Кредити в межах суми мінімальної заробітної плати або на строк до одного місяця
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств
39
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та
48
реконструкцію нерухомого майна
Споживчі кредити на придбання автотранспорту
40
Споживчі кредити на придбання аудіо-, відео-, побутової
48
техніки та комп'ютерів
Споживчі кредити на інші потреби
57
Споживче кредитування
Цільове призначення
Мета
Кредити, надані на ведення
39
особистих селянських
господарств з метою задоволення
особистих потреб шляхом
виробництва, переробки і
споживання с/г продукції
Сума кредиту не
48
перевищує 60 %
Кредити, надані на придбання,
вартості
будівництво, ремонт та
нерухомого майна
реконструкцію нерухомого майна
чи матеріалів, що
придбаваються
Сума кредиту не
40
Споживчі кредити на придбання
перевищує 50 %
автотранспорту
вартості легкового
автомобілю
Сума кредиту не
48
перевищує 90 %
Споживчі кредити на придбання
вартості аудіо-,
аудіо-, відео-, побутової техніки
відео-, побутової
та комп'ютерів
техніки та
комп'ютерів
Споживчі кредити на інші
потреби:
На енергозбереження
30
на навчання
42
на лікування
36
на народження дитини
42

12.5.
на придбання пам’ятника

48

на придбання меблів та
інших речей домашнього
побуту

51

на придбання
інструменту
(електроінструменту,
мотоінструменту,
верстатів, зварювального
обладнання та інше.)

48

12.6.

12.7.

12.8.
на придбання
малогабаритної техніки
та обладнання до неї

42

на ремонт
автотранспорту

40

12.9.

12.10.
12.11.

На оздоровлення
на придбання інших
товарів та послуг, окрім
зазначених видів
кредитів в підпунктах
12.1-12.10

Сума кредиту не
перевищує 70%
вартості
пам’ятника та/або
робіт по його
встановленню.
Сума кредиту не
перевищує 80 %
вартості меблів та
інших речей
домашнього
побуту
Сума кредиту не
перевищує 80 %
вартості
інструменту
Сума кредиту не
перевищує 70 %
вартості
малогабаритної
техніки та
обладнання до неї
Сума кредиту не
перевищує 80 %
вартості запчастин
та/або робіт

39

57

Вимоги щодо забезпечення виконання зобов’язань позичальниками та до договорів, укладення яких є
умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту кредитною спілкою „Довіра” як Кредитодавцем
відповідно до Закону України „Про споживче кредитування”
1. Виконання зобов’язання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) може забезпечуватися, порукою
та/або заставою:
- сума кредиту в межах суми мінімальної зарплати видається позичальнику за умови забезпечення всім майном
позичальника та/або порукою.
- сума кредиту, що перевищує межі суми мінімальної зарплати, але не більше 7000 грн для всіх підвидів кредитів
обов’язково забезпечується порукою.
- сума кредиту, що перевищує 7000 гривень для всіх підвидів кредитів обов’язково забезпечується заставою майна та
порукою.
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.

