














Додаток № 3

та член кредитної спілки (далі – «Позичальник»)

зареєстрований (на) за адресою:

що мешкає за адресою:

паспорт:

ідентифікаційний код: з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», 

Загальний розмір наданого кредиту складає /сума кредиту/

Тип кредиту - кредит. Мета отримання кредиту -

2.5. Право на відмову від Договору не застосовується, якщо:

- виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

-

3.1.8. Проводити за погодженням із Позичальником реструктуризацію зобов’язань за цим Договором.

3.1.9. Відступити право вимоги за цим Договором. 

до Положення про фінансові послуги 

кредитної спілки "САМАРА"

3.2.1. Прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

3.2.2. Повідомляти Позичальника про зміну власного місцезнаходження в ____-денний строк з моменту настання таких змін - письмово або

шляхом розміщення на власній веб-сторінці чи в друкованих засобах масової інформації.

3.1.4. Використати грошові кошти Позичальника, які знаходяться в кредитній спілці, для погашення заборгованості за кредитом у разі

невиконання чи неналежного виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором. 

3.1.5. Здійснювати обробку персональних даних Позичальника, які були та будуть надані Кредитодавцю, у тому числі третіми особами, з метою

організації та надання Позичальнику фінансової послуги, передбаченої цим Договором;

3.1.6. Надавати інформацію про Позичальника, передбачену Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», до ТОВ

«Українське бюро кредитних історій» для формування останнім кредитної історії Позичальника. Підписанням цього Договору Позичальник дає

згоду на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через ТОВ «Українське

бюро кредитних історій», інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу

кредитних історій".

3.1.7. Вимагати від Позичальника повернення суми кредиту та сплати процентів (відсотків) в повному обсязі, а також виконання усіх інших

зобов'язань, передбачених цим Договором;

3.2. Кредитодавець зобов’язаний:

кредит наданий на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від Договору, встановленого в п. 2.2 

цього Розділу.
3. Права та обов'язки сторін

3.1. Кредитодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором;

3.1.2. Вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, та сплати нарахованих, але не сплачених Позичальником процентів

(відсотків) у разі затримання сплати частини кредиту та/або процентів (відсотків) щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим

кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці.

3.1.3. У випадку порушення Позичальником грошового зобов'язання за цим Договором, Кредитодавець має право застосовувати механізм

нарахування процентів (відсотків) згідно з п.п. 8.2. розділу 8 цього Договору. 

1.5. 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 (відсотків) вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових

розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

2. Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту.

2.1 Кредитодавець має право відмовити в наданні кредиту на підставі наявності обставин, які свідчать, що кредит своєчасно не буде повернений.
2.2. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому

числі в разі отримання грошових коштів. 

2.3. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, вказаного в пункті 2.2.

цього Договору.

2.4. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути

Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти (відсотки) за період з дня одержання коштів до дня їх

повернення за ставкою, встановленою п. 6.2. Договору.

/сума кредиту прописом/

/вказати мету кредиту/

1.2. Визначення Кредитодавцем можливості укладення договору здійснюється на підставі відповідної заяви Позичальника, у тому числі з

використанням засобів дистанційного зв’язку, та оцінки кредитоспроможності Позичальника.

1.3. Кредит надається Позичальнику протягом ___ робочих днів з дня підписання Договору, але не раніше дня оформлення необхідного

забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за даним Договором, якщо таке забезпечення передбачене умовами цього Договору. Кредит

надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на

рахунок, вказаний Позичальником у заяві. 

1.4. 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 звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.3. цього Договору.

/адреса фактичного місця проживання/

/паспортні дані/

уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:

1. Предмет договору. Порядок та умови надання кредиту.

1.1.За цим Договором Кредитодавець надає Позичальникові грошові кошти у кредит на умовах строковості, зворотності, платності,

забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (відсотки) відповідно до умов Договору.

Примірний договір споживчого кредиту №

    м. __________ /дата складання/

      Кредитна спілка «САМАРА», (далі – «Кредитодавець»), в особі  ______________________  що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,  

/прізвище, ім'я, по батькові/

/адреса за паспортом/



4.1. Строк дії договору місяців з /дата складання/ до   Це є  строком, в межах якого 

продовжується на з урахуванням положень п. 4.3. цього Договору.

(відсотків) на період після закінчення строку, зазначеного в п. 4.1. цього Договору, неповернена після закінчення цього строку сума кредиту

надалі  сплачується Позичальником  рівними  частинами  щомісячно до числа  кожного  місяця  та  має  бути  повністю  повернена  до

4.5. Договір може бути достроково розірваний:

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

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 Договору вигідними для себе; 

4) За ініціативою Позичальника у разі дострокового повернення кредиту повністю - шляхом внесення одноразового платежу в сумі залишку за

кредитом, або частково - шляхом збільшення суми періодичних платежів.

4.6. Порядок дострокового повернення кредиту:
Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних

платежів. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитодавцю проценти (відсотки), передбачені умовами Договору, та

вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

У випадку дострокового повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів Позичальник має право звернутися до

Кредитодавця з письмовою вимогою про надання нового графіку платежів.

4.7. В усіх випадках дострокового розірвання цього Договору та дострокового повернення кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити

Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти (відсотки) за фактичний строк користування кредитом з дня одержання

коштів до дня їх повернення за ставкою та умовами, встановленими цим Договором.

5. Застереження Позичальника щодо дійсності умов договору

4.3. Якщо  додатковими договорами  до   цього   Договору   Сторони  не  узгодили   інший   графік  повернення  кредиту  та  сплати  процентів  

закінчення строку, вказаного в п. 4.2, на який продовжено строк дії Договору. В дати повернення кредиту також сплачуються проценти

(відсотки),  які  нараховуються в порядку, визначеному розділом 6 цього Договору.
4.4. Дія цього Договору припиняється у випадку його дострокового розірвання в порядку, визначеному умовами Договору, та в інших випадках,

передбачених законодавством.

1) за ініціативою Позичальника у разі його відмови від Договору в порядку, визначеному п.п. 2.2. - 2.4. цього Договору згідно з ст. 15 Закону

України "Про споживче кредитування".

2) За ініціативою Кредитодавця згідно з п.п. 3.1.2. п.3.1. Розділу 3 Договору. При цьому Кредитодавець звертається до Позичальника з

письмовою вимогою про повернення кредиту, строк виплати якого не настав, у повному обсязі.

3) В судовому порядку: за позовом однієї із Сторін з підстав, обумовлених цим Договором та/або визначених законодавством.

3.6. Сторони можуть реалізовувати права та виконувати обов'язки, передбачені іншими розділами цього Договору та чинним законодавством.

4. Строк договору. Порядок припинення дії договору. Умови дострокового розірвання договору.

/дата закінчення договору/

Позичальник зобов'язаний повернути кредит та сплатити проценти (відсотки), передбачені умовами Договору (строк, на який надається кредит).

4.2. Якщо на дату закінчення строку, вказаного в п. 4.1. Договору, є неповернений залишок кредиту і Кредитодавець до закінчення цього

строку  не звернувся до  суду із позовною заявою  про стягнення  забогованості за Договором, строк дії цього Договору автоматично

місяці,   тобто   до /дата/

3.5.3. У випадку порушення зобов'язань щодо повернення кредиту та сплати процентів (відсотків), Позичальник має відшкодувати всі витрати

Кредитодавця, пов'язані із стягненням заборгованості з Позичальника (в т.ч. витрати на пофесійну правничу допомогу, юридичні послуги,

судовий збір, експертизи, висновки, поштові витрати, публікації тощо).
3.5.4. На вимогу Кредитодавця укласти договір щодо забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором.
3.5.5. Протягом дії Договору надавати Кредитодавцю за його усним або письмовим зверненням та у визначений строк повну і достовірну

інформацію щодо свого платіжного стану, та інші відомості, надання яких передбачене умовами цього Договору та вимогами законодавства.  
3.5.6. У разі зміни фінансового, майнового, сімейного стану, місця реєстрації/перебування, паспортних даних чи при виникненні будь-яких

обставин, котрі вплинуть на платіжний стан Позичальника (зміна місця роботи тощо), письмово повідомити Кредитодавця не пізніше п'яти

робочих  днів з моменту виникнення цих обставин та/або настання таких змін.  

3.5.7. У разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти (відсотки) за фактичний період користування кредитом.
3.5.8. Повернути Кредитодавцю грошові кошти, надані в кредит відповідно до п. 1.1 цього Договору, в такій же сумі, у строк і в порядку,

передбаченими умовами цього Договору. Оплатити всі нараховані проценти (відсотки) за користування грошовими коштами, наданими в кредит,

а в разі настання відповідальності за порушення грошового зобов'язання - згідно з розділом 8 цього Договору сплатити нараховану

Кредитодавцем пеню та відшкодувати збитки (витрати), понесені Кредитодавцем.

3.3.3. Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від цього Договору без пояснення причин. 

3.3.4. Звертатися до Кредитодавця не частіше одного разу на місяць за інформацією про поточний розмір заборгованості, розмір суми кредиту,

повернутої кредитодавцю, про платежі за цим Договором, які сплачені та/або які належить сплатити, а також за іншою інформацією, надання

якої передбачене законодавством.

3.3.5. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

3.5. Позичальник зобов’язаний:

3.5.1. Використати кредит за цільовим призначенням, визначеним п. 1.1. цього Договору.
3.5.2. Здійснювати платежі по поверненню кредиту та сплати процентів (відсотків) в порядку, визначеному розділом 6 цього Договору, з

урахуванням положень пунктів 4.2. та 4.3. цього Договору. 

3.3.6. Звернутися до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому 

числі порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а 

також звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

3.3. Позичальник має право:

3.3.1. Вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України.

3.3.2. Письмово звернутися до Кредитодавця за ________ днів до початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або 

сплати процентів (відсотків)) щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором у зв’язку з виникненням тимчасових

фінансових та/або інших ускладнень.



Процентна ставка за договором становить ______________процентів (відсотків) річних. Тип процентної ставки є фіксованим.

6.4. Повернення кредиту та сплата процентів здійснюється щомісяця згідно з нижченаведеним графіком у період з по

число кожного місяця:

Сума частини 

кредиту, що 

повертається, грн.

1 До 
2 До 
3 До 
… До 

7.1. Для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем за цим Договором Сторони укладають договір

/вказати договір застави, поруки тощо/

7.2. У разі складання Договору застави заставне майно має бути застраховане за рахунок Позичальника і підтверджено відповідним договором

страхування. Договір страхування повинен бути чинним протягом усього строку дії кредитного Договору. 

7.3. Кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства

України може бути звернено стягнення.

7.4. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та

поверненням кредиту - відсутня, за винятком наступних випадків: 

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти (відсотки) за користування кредитом;

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

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

6.9. Сторони дійшли добровільної згоди, що розмір процентів (відсотків) за користування кредитом, визначений пунктом 6.6. Розділу 6 цього

Договору, не є видом забезпечення виконання зобов'язання Позичальника за цим Договором (тобто не є неустойкою, пенею, штрафом), тому не

підлягає змешенню в порядку ст.551 ЦК України.

7. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором

6.5. Прострочення платежів повернення кредиту та сплати процентів (відсотків), передбачених та нарахованих згідно з п. 6.2. та п. 6.4. Розділу 6

Договору, не зупиняє подальше нарахування процентів (відсотків), крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

Сторони дійшли згоди, що при порушенні Позичальником строків сплати чергових платежів, вказаних в п. 6.4. цього Договору (в графіку

платежів), а у випадку продовження строку дії Договору зідно з п. 4.2. - платежів, вказаних в п. 4.3. Договору, розмір процентів (відсотків) за

користування кредитом складає ____ на день від суми залишку за кредитом за кожен день простроченої заборгованості за кредитом до повного

її погашення.  

6.7. При порушенні Позичальником строків сплати кредиту та процентів (відсотків) Позичальник має право звернутися до Кредитодавця з

письмовою заявою з поясненням обставин щодо порушення строків сплати кредиту та процентів (відсотків). Кредитодавець розглядає таке

звернення  впродовж ____ днів  та  впродовж  ____ днів дає чітку та однозначну відповідь. 
За погодженням з Позичальником може бути проведена реструктуризація заборгованості за  цим Договором, а саме:

- перенесення строків платежів;

- надання Позичальникові відстрочки сплати суми основного боргу;

- продовження строку Договору;

- зміна механізму нарахування процентів (відсотків).

6.8. Черговість погашення вимог за Договором.
У разі недостатності суми здійсненого Позичальником платежу для виконання чергового зобов’язання за Договором у повному обсязі, ця сума

погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

6.6. Інформація про наслідки прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів:

/дата закінчення договору/

/дата складання/

6.3. До загальної вартості кредиту включені: загальний розмір кредиту за цим Договором та проценти (відсотки) за користування кредитом

впродовж погодженого в п. 4.1. строку дії Договору (за графіком розрахунків, наведеним у п. 6.4. Розділу 6 цього Договору). До загальних

витрат за кредитом не включаються: платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його зобов'язань за цим Договором,

та 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. До загальної вартості кредиту, вказаної в п. 6.2. Договору, не включені проценти

(відсотки) за користування кредитом протягом строку, погодженого в п. 4.2. Договору.

Обчислення орієнтовної загальної вартості кредиту та орієнтовної реальної річної процентної ставки за Договором базується на припущенні,

що цей Договір залишається дійсним протягом погодженого в п. 4.1. строку його дії та що Кредитодавець і Позичальник виконують свої

обов'язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.

Графік платежів повернення кредиту та сплати процентів (відсотків)

Дата платежу

Сума процентів 

(відсотків) за 

користування 

кредитом, грн.

Разом платіж, грн. Залишок за кредитом, грн.

повного погашення заборгованості за кредитом  (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу Кредитодавця готівкою). 

6.2.Порядок обчислення процентів (відсотків) за користування кредитом: __________________________________________________.

Орієнтовна реальна річна процентна ставка, 

відсотків річних
Загальні витрати за кредитом, грн.

Орієнтовна загальна вартість кредиту, 

грн.

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;
8) до укладення цього Договору Позичальнику була в письмовій формі та у визначеному законодавством порядку повідомлена інформація,

зазначена в ст. 9 Закону України "Про споживче кредитування", ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг". 

6. Порядок повернення кредиту та нарахування/сплати процентів (відсотків)

6.1. Нарахування процентів (відсотків) за Договором здійснюється за строк користування кредитом. Проценти (відсотки) нараховуються у 

відсотках від суми кредиту з дня надання кредиту Позичальнику(списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця або видачі готівкою)до дня



8.5. Спори, які виникають під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

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

10.4. Припинення дії Договору здійснюється згідно з вимогами діючого законодавства України.

10.5. 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. 

10.7. Позичальник підтверджує, що:

– отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення договору інформацію, вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частині другій та третій ст.9 Закону України «Про споживче

кредитування»;

– інформація про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту надана Кредитодавцем виходячи із обраних Позичальником умов

кредитування;

– отримав всі пояснення, необхідні для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано цей Договір до потреб та фінансової ситуації

Позичальника, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних

наслідків, які вони можуть мати для Позичальника, в тому числі в разі невиконання Позичальником зобов'язань за цим Договором;

– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння

Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування;

‒ істотні умови договору сприятливі до потреб та фінансового стану Позичальника та він чітко оцінює фінансову складову в разі невиконання

ним зобов'язань за цим Договором.

10.8. Підписуючи цей Договір, позичальник підтверджує згоду на взаємодію з Кредитодавцем при врегулюванні простроченої заборгованості

згідно з "Положенням про фінансові послуги" Спілки. 

З метою врегулювання простроченої заборгованості Спілка має право взаємодіяти з близькими особами, представником, спадкоємцем,

поручителем, майновим поручителем Позичальника або третіми особами.

9.3. Позичальник - суб'єкт персональних даних не повідомляється у випадку передачі персональних даних Кредитодавцем - володільцем бази

персональних даних третій особі.

9.4. Інформація про Позичальника, отримана Кредитодавцем у зв'язку з укладанням, виконанням та припиненням Договору, може бути передана

третім особам без згоди Позичальника в порядку, передбаченному чинним законодавством.

10. Інші умови договору

10.1. Цей Договір укладений згідно з вимогами чинного законодавства України та "Положення про фінансові послуги" кредитної спілки,

чинного на дату підписання цього Договору. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

10.2. Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними, коли Позичальник повернув кредит, проценти (відсотки) за користування

кредитом, які нараховувались згідно умов цього Договору.

10.3. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткових договорів до цього Договору. 

8.7. У випадку смерті Позичальника, яка сталася до закінчення строку, визначеного в п.п. 4.1., 4.2. цього Договору, або до моменту повного

виконання зобов'язань щодо повернення кредиту та сплати процентів (відсотків), всі права та обов’язки за цим Договором переходять до

спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

9. Застереження щодо статусу інформації

9.1. Інформація, визначена у цьому Договорі, відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 30 Закону України «Про інформацію») та

може бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, визначених статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки».
Кредитодавець має право надавати відомості стосовно Позичальника та цього Договору, які є таємницею фінансової операції, органам

державної влади чи іншим особам, якщо це встановлено законодавством, та/або у випадках, пов'язаних із захистом прав Кредитодавця за

укладеними договорами, або в разі необхідності - з метою реалізації повноважень Кредитодавця за законом, або у випадку виникнення

простроченої заборгованості за цим Договором - з метою здійснення заходів щодо повернення Позичальником простроченої заборгованості за

кредитом.

9.2. Підписанням цього Договору Позичальник добровільно надає свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Позичальника

відповідно до мети оборобки та підтверджує, що йому повідомлені його права, мета збору даних та особи, яким передаються його персональні

дані відповідно до ст.12 Закону «Про захист персональних даних».

Персональні дані - всі відомості чи сукупність відомостей, що отримані Кредитодавцем чи надані Позичальником, в усній чи письмовій формі,

мають бути оброблені без жодних обмежень з метою виконання Кредитною спілкою статутних завдань та вимог законодавства.

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного

законодавства.

8.2. У випадках порушення Позичальником грошового зобов'язання Кредитодавець, керуючись ст. ст. 612, 625 ЦКУ, нараховує пеню у розмірі

___ на день від простроченої суми, яка складається з частини кредиту та процентів (відсотків) за користування кредитом, за кожен день

прострочення до повного виконання порушеного грошового зобов'язання. Кредит вважається поверненим в момент зарахування остаточної

грошової суми на банківський рахунок або внесення в касу Кредитодавця.

8.3. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Позичальник відповідає усім своїм майном та власними грошовими коштами для

повернення кредиту та процентів (відсотків) та відшкодування збитків (витрат), понесених Кредитодавцем (судові витрати, витрати на 

професійну правничу допомогу, юридичні послуги, судовий збір, експертизи, висновки, поштові витрати, публікації, послуги нотаріуса тощо).

8.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього

Договору.

8.6. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такі спори вирішуються в судовому порядку

згідно з чинним законодавством України.

якщо цей Договір забезпечується договором застави, який обов'язково нотаріально посвідчується, та/або заставне майно має обов'язково бути

застраховане чи оцінене, заставодавець укладає та оплачує договори послуг нотаріуса, страхування, оцінки. Якщо цей Договір забезпечується

порукою та/або заставою майна третіх осіб, укладається договір поруки та/або застави майна з такими особами. 

8. Відповідальність сторін



П.І.Б

Т/Ф ______________

Голова Правління П.І.Б

Тел.

Адреса реєстрації:

/адреса за паспортом/

код Спілки в ЄДРПОУ   ___________________ Адреса проживання:

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ 

серія ____ №  _______

/адреса фактичного місця проживання/

Ідентифікаційний код:

реквізити банків

Кредитна спілка "САМАРА" /прізвище, ім'я, по батькові/

адреса паспорт (серія, номер, ким і коли виданий):

/паспортні дані/

10.10. Цей Договір складено у двох примірниках – один для Позичальника та один для Кредитодавця, які є автентичними та мають однакову

юридичну силу. 

10.11. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з примірників цього Договору та

інформацію в письмовій формі, вказану в п. 10.7. Договору.

10.12. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

11. Підписи, адреси та інші реквізити Сторін

Кредитодавець   Позичальник

10.9. Кредитодавцю заборонено повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього Договору, його умови, стан виконання, наявність

простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення

зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими

передбачена законодавством та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість

близьким особам Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України "Про споживче кредитування", за умови

наявності у волевиявлення Позичальника щодо передачі зазначеної інформації. 



Додаток  № 4

м. _____________

та член кредитної спілки (далі – «Позичальник»)

зареєстрований (на) за адресою:

що мешкає за адресою:

паспорт:

ідентифікаційний код:    з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», 

та на умовах, встановлених цим договором, а

 а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (відсотки)за користування кредитом, нараховані згідно розділу 4  

цього Договору.

 цього Договору та  цільового характеру використання кредитних коштів.

1.4. Мета отримання кредиту - /вказати мету кредиту/.

1.7. Строк дії договору місяців з /дата складання/ до Це є  строком, в межах якого 

  продовжується    на з урахуванням положень п. 1.9. цього Договору.

 до числа кожного місяця та має бути повністю повернена до закінчення строку, на який продовжено строк дії Договору. 

9) відступити право вимоги за цим Договором.

8) відмовити в наданні  кредиту на підставі:

 - ненадання Позичальником документів та відомостей про себе та свій фінансовий стан;

- фінансовий стан Позичальника не дозволяє  оплачувати кредит у майбутньому;‒ отриманої інформації з офіційних джерел.

Позичальник має право отримати відповідну інформацію після звернення до Кредитодавця.

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за

цим Договором;

3) вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів (відсотків), у разі затримання сплати частини кредиту та/або

процентів (відсотків) щонайменше на один календарний місяць;

4) у разі невиконання чи неналежного виконання Позичальником умов за цим договором, Кредитодавець має право використати грошові

кошти Позичальника, які знаходяться у кредитній спілці для погашення заборгованості за кредитом;

5) надавати інформацію про Позичальника, передбачену Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», до

ТОВ «Українське бюро кредитних історій» для формування останнім кредитної історії Позичальника. Підписанням цього Договору

Позичальник дає згоду на збір, зберігання, використання та поширення через зазначене бюро кредитних історій інформації щодо себе;

6) Кредитодавець має право на обробку персональних даних Позичальника, які були та будуть надані Кредитодавцю, у тому числі третіми

особами, з метою організації та надання Позичальнику фінансової послуги передбаченої цим Договором;

7) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів (відсотків) за користування кредитом в повному обсязі та виконання

усіх інших зобов'язань, передбачених цим Договором;

1.9. Якщо додатковими Договорами до цього Договору Сторони не узгодили інший графік повернення кредиту та сплати процентів

(відсотків) на період після закінчення строку, зазначеного в п. 1.7., неповернена після закінчення цього строку сума кредиту надалі

сплачується Позичальником рівними частинами щомісячно

В дати повернення кредиту також сплачуються проценти (відсотки), які нараховуються в порядку, визначеному розділом 4 цього

Договору.

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 цільового використання кредиту; 

1.5. 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 п. 6.1. цього

Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.2. цього Договору.

1.6. 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 (відсотків) вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при

безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

/дата закінчення договору/

Позичальник зобов'язаний повернути кредит та сплатити проценти (відсотки), передбачені умовами Договору (строк, на який надається

кредит).

1.8. Якщо на дату закінчення строку, вказаного в п. 1.7., є неповернений залишок кредиту і Кредитодавець до закінчення цього строку

не звернувся до  суду із позовною заявою  про стягнення  забогованості за Договором, строк дії цього Договору автоматично

місяці,  тобто   до /дата/

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. СТРОК ДОГОВОРУ.

1.1. За цим Договором Кредитодавець надає Позичальникові  грошові кошти у кредит (за типом  кредит) загальний розмір яких складає

/сума кредиту/ /сума кредиту прописом/

1.2. Кредитодавець зобов'язаний  видати кредит Позичальнику протягом ____ робочих днів з дня підписання Договору, але не раніше дня 

оформлення необхідного забезпечення виконання обов’язків Позичальника за  даним Договором.

1.3. Кредитодавець надає Позичальнику кредит на умовах строковості, зворотності, платності, забезпеченості у відповідності до умов 

/прізвище, ім'я, по батькові/

/адреса за паспортом/

/адреса фактичного місця проживання/

/паспортні дані/

 уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:

до Положення про фінансові послуги   

кредитної спілки “САМАРА”

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 

(не споживчий)

/дата складання/

      Кредитна спілка «САМАРА», (далі – «Кредитодавець»), в особі _________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,  



Сплата кредиту та нарахованих процентів (відсотків) здійснюється згідно нижче наведеного графіку платежів.

Погашення заборгованості за Договором здійснюється щомісяця у період з по число  кожного  місяця.

Сума частини 

кредиту, що 

повертається, грн.

1 До 

2 До 

3 До 

… До /дата закінчення договору/

4.3. Прострочення платежів повернення кредиту та сплати процентів (відсотків), передбачених та нарахованих згідно з п. 4.2. Договору,

не зупиняє подальше нарахування процентів (відсотків), крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

4.4. Сторони дійшли до згоди, що при порушенні Позичальником строків сплати чергових платежів, вказаних в п 4.2. цього Договору (в

графіку платежів), а у випадку продовження дії Договору згідно з п. 1.8. - платежів, вказаних в п. 1.9. Договору, розмір процентів

(відсотків) за користування кредитом складає _____ на день від суми залишку за кредитом за кожен день простроченої заборгованості за

кредитом до повного її погашення.

/дата складання/

4.1. Нарахування процентів (відсотків) за Договором здійснюється за строк користування кредитом. Проценти (відсотки) нараховуються у

відсотках від суми кредиту з дня надання кредиту Позичальнику (списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця або видачі готівкою)

до дня повного погашення заборгованості за кредитом  (зарахування на рахунок Кредитора або внесення в касу Кредитора готівкою).

4.2.Порядок обчислення процентів (відсотків) за користування кредитом: ______________________Тип процентної ставки є фіксованим.

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ (ВІДСОТКІВ)

 Сторони погоджують такі строки та розміри погашення кредиту та сплати процентів (відсотків):

Дата платежу

Сума процентів 

(відсотків) за 

користування 

кредитом, грн.

Разом платіж, грн. Залишок за кредитом, грн.

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману; 

5) він вважає умови 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;

3.2. При невиконанні своїх обов`язків згідно умов цього Договору Позичальник відповідає усім своїм майном та власними грошовими

коштами для погашення заборгованості, погашення понесених Кредитодавцем збитків, а саме, судові збитки, послуги нотаріуса та

адвоката.

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ (ВІДСОТКІВ)

2.3. Сторони можуть реалізовувати права та виконувати обов'язки, передбачені іншими розділами цього Договору та чинним

законодавством.

3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

3.1. При укладенні даного 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 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; 

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним п. 1.4 цього Договору;

2) погашати кредит та сплачувати проценти (відсотки) в порядку, визначеному розділом 4 цього Договору. Також, у випадку неналежного

виконання умов Договору по погашенню заборгованості, сплатити всі витрати Кредитодавця пов'язані із стягненням заборгованості з

Позичальника ( в т.ч. витрати на правову допомогу, судовий збір, експертизи, поштові витрати, публікації тощо);

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту;

4) укласти договір щодо забезпечення виконання своїх зобов'язань  перед Кредитодавцем за цим Договором;

5) протягом дії Договору надавати Кредитодавцю по його усному або письмовому зверненню та у вказаний строк повну і достовірну

інформацію щодо свого платіжного стану, та інші відомості з цього Договору. У разі зміни фінансового, майнового, сімейного стану,

місця реєстрації/перебування, паспортних даних чи при виникненні будь-яких обставин, котрі вплинуть на платіжний стан Позичальника

(зміна місця роботи тощо), письмово повідомити Кредитодавця не пізніше п'яти робочих днів з моменту виникнення цих обставин та/або

настання таких змін. 

6) у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти (відсотки) за фактичний період користування кредитом.

2.2. Права та обов’язки Позичальника

2.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України;

2) письмово звернутися до Кредитодавця за п'ятнадцять днів до початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або

сплати процентів (відсотків)) щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором у зв’язку з виникненням тимчасових

фінансових та/або інших ускладнень;

3) повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів;

2.2.2. Позичальник зобов’язаний:

2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) Повідомляти Позичальника про зміну власного місцезнаходження в п'ятнадцятиденний строк з моменту настання таких змін - письмово

або шляхом розміщення на власній веб-сторінці чи в друкованих засобах масової інформації.

2) у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором за п'ятнадцять днів до

початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів (відсотків) у зв’язку з виникненням

тимчасових фінансових та/або інших ускладнень, розглянути таке звернення впродовж сіми днів та впродовж п'яти днів дати чітку і

однозначну відповідь.



1)

2)

3)

6.1.  Для  забезпечення  виконання  зобов’язань  Позичальника перед  Кредитодавцем за цим  Договором  Сторони  укладають  

договір /вказати договір застави,поруки, тощо/

8.2. У випадках порушення Позичальником грошового зобов'язання Кредитодавець, керуючись ст. ст. 612, 625 ЦКУ, нараховує пеню у

розмірі ____ на день від простроченої суми, яка складається з частини кредиту та процентів (відсотків) за користування кредитом, за

кожен день прострочення до повного виконання порушеного грошового зобов'язання. Кредит вважається поверненим в момент

зарахування остаточної грошової суми на банківський рахунок або внесення в касу Кредитодавця.

8.3. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Позичальник відповідає усім своїм майном та власними грошовими

коштами для повернення кредиту та процентів (відсотків) та відшкодування збитків (витрат), понесених Кредитодавцем (судові витрати,

витрати на професійну правничу допомогу, юридичні послуги, судовий збір, експертизи, висновки, поштові витрати, публікації, послуги

нотаріуса тощо).

7.2. Підписанням цього Договору Позичальник добровільно надає свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Позичальника

відповідно до мети оборобки та підтверджує, що йому повідомлені його права, мета збору даних та особи, яким передаються його

персональні дані відповідно до ст.12 Закону «Про захист персональних даних».

Персональні дані - всі відомості чи сукупність відомостей, що отримані Кредитодавцем чи надані Позивачем, в усній чи письмовій формі,

мають бути оброблені без жодних обмежень з метою виконання Кредитною спілкою статутних завдань та вимог законодавства.

7.3. Позичальник - суб'єкт персональних даних не повідомляється у випадку передачі персональних даних Кредитодавцем - володільцем

бази персональних даних третій особі.

7.4. Інформація про Позичальника, отримана Кредитодавцем у зв'язку з укладанням, виконанням та припиненням Договору, може бути

передана третім особам без згоди Позичальника в порядку передбаченному чинним законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного

законодавства.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

6.2. У разі складання Договору застави заставне майно має бути застраховане за рахунок Позичальника і підтверджено відповідним

договором страхування. Договір страхування повинен бути чинним протягом усього строку дії кредитного договору. 

6.3. Кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного

законодавства України може бути звернуто стягнення.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Інформація, визначена у цьому Договорі, відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 30 Закону України „Про

інформацію”) та може бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, визначених статтею 21 Закону України «Про

кредитні спілки».

Кредитодавець має право надавати відомості стосовно Позичальника та цього Договору, що є таємницею фінансової операції, до органів

державної влади, чи інших осіб, якщо це встановлено законодавством та/або у випадках, пов'язаних із захистом прав Кредитодавця за

укладеними договорами, або необхідно для реалізації повноважень Кредитодавця за законом, або у випадку виникнення простроченої

заборгованості за цим Договором, з метою проведення робіт щодо повернення Позичальником простроченої заборгованості за Кредитом.

5.3. Дія цього Договору припиняється у випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору, в інших

випадках передбачених законодавством.

5.4 Договір може бути достроково розірваний:

За ініціативою Позичальника у разі внесення одноразового платежу в розмірі залишку за кредитом до закінчення строку 

користування кредитом та або частково достроково повертаючи споживчий кредит, шляхом збільшення суми періодичних платежів.

За ініціативою Кредитодавця у разі невиконання Позичальником умов Договору. При цьому Кредитодавець звертається до 

Позичальника з письмовою вимогою про повернення кредиту, строк виплати якого не настав, у повному обсязі.

В судовому порядку: за позовом однієї із Сторін з підстав, обумовлених цим Договором та/або визначених законодавством.
5.5. В усіх випадках дострокового розірвання цього Договору  та дострокового повернення кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити 

Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом з дня одержання 

коштів до дня їх повернення за ставкою та умовами, встановленими цим Договором.

2) у другу чергу здійснюються платежі на погашення заборгованості за кредитом; 

3) у третю чергу здійснюються поточні платежі згідно пункту 4.2.

4.7. Сторони дійшли добровільної згоди, що розмір процентів (відсотків) за користування кредитом, визначений пунктом 4.4. Розділу 4

цього Договору, не є видом забезпечення виконання зобов'язання Позичальника за цим Договором (тобто не є неустойкою, пенею,

штрафом), тому не підлягає змешенню в порядку ст.551 ЦК України.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій 

формі.

5.2. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни та доповнення до цього Договору, підписані

обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.

4.5. При порушенні  Позичальником строків сплати кредиту Позичальник має право звернутися з письмовою заявою з поясненням

обставин щодо порушення строків сплати кредиту та процентів до Кредитодавця, а Кредитодавець має право проводити за погодженням

 з Позичальником реструктуризацію заборгованості за  цим Договором, а саме:

‒перенесення строків платежів;

- надання Позичальникові відстрочки сплати суми основного боргу;

- продовження строку Договору;

- зміни механізму нарахування процентів (відсотків).

4.6. У разі виникнення заборгованості за цим Договором Сторони погоджують таку послідовність її погашення: 

1) у першу чергу  здійснюються платежі на погашення заборгованості по процентах (відсотках) за користування кредитом;



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

П.І.Б.

Т/Ф _______________________ Ідентифікаційний код:

Голова Правління Тел.:

П.І.Б.

код спілки в ЄДРПОУ  ____________

Адреса реєстрації:

/адреса за паспортом/

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових 

установ серія ____ №  ________

Адреса проживання:

/адреса фактичного місця проживання/

Кредитна спілка "САМАРА" /прізвище, ім'я, по батькові/

адреса паспорт (серія, номер, ким і коли виданий):

реквізити банків /паспортні дані/

9.7. Цей Договір складено у двох примірниках – один для Позичальника та один для Кредитодавця, які є автентичними та мають однакову

юридичну силу. 

9.8. Підпис Позичальника в розділі 10 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з примірників цього

Договору.

9.9. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

10. ПІДПИСИ, АДРЕСИ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір укладений згідно з вимогами чинного законодавства України та "Положення про фінансові послуги" кредитної спілки,

чинного на дату підписання цього Договору.  Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

9.2. Зобов’язання вважаються виконаними, коли Позичальник повернув кредит, проценти за користування кредитом, які нараховувались

згідно умов цього Договору.

9.3. Припинення дії Договору здійснюється згідно діючому законодавству України.

9.4. 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. 

9.6. Позичальник підтверджує, що:

 –отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

– Позичальником отримано всі пояснення, необхідні для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано цей Договір до потреб та 

фінансової ситуації Позичальника, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик 

запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для Позичальника, в тому числі в разі невиконання Позичальником 

зобов'язань за цим Договором;

– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства  та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті 

фінансової послуги без нав'язування 

- істотні умови договору сприятливі до його потреб та фінансового стану,  та чітко оцінює фінансову складову в разі невиконання ним 

зобов'язань за цим Договором.

8.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього

Договору.

8.5. Спори, які виникають під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

8.6. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такі спори вирішується в судовому

порядку згідно з чинним законодавством України.

8.7. У випадку смерті Позичальника, яка сталася до закінчення строку, визначеного в п.п. 1.7., 1.8. цього Договору, або до моменту

повного виконання зобов'язань щодо повернення кредиту та сплати процентів (відсотків), всі права та обов’язки за цим Договором

переходять до спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України. 



Додаток  № 5

м. Дніпро                                                                            

строком на ___ місяців до

та на умовах, встановлених цим договором, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити

 цього Договору та  цільового характеру використання кредитних коштів.

1.4. Мета отримання кредиту - виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки - Позичальника.

1.7. Строк дії договору ___ місяців з /дата складання/ до 

7) відступити право вимоги за цим договором.

8) надавати інформацію про Позичальника, передбачену Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», до

ТОВ «Українське бюро кредитних історій» для формування останнім кредитної історії Позичальника. Підписанням цього Договору

Позичальник дає згоду на збір, зберігання, використання та поширення через зазначене бюро кредитних історій інформації щодо себе та

відомостей про грошове зобов'язання за цим Договором.

2.2. Права та обов’язки Позичальника

2.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України;

2) письмово звернутися до Кредитодавця за п'ятнадцять днів до початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або

сплати процентів) щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових

та/або інших ускладнень;
3) повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів;
4) звертатися до Кредитодавця за інформацією про поточний розмір заборгованості, про сплачені та, які належить сплатити платежі, а

також за іншою інформацією щодо стану кредитного рахунку.

6) відмовити в наданні  кредиту на підставі:

 - ненадання Позичальником документів та відомостей про себе та свій фінансовий стан;

- фінансовий стан Позичальника не дозволяє  оплачувати кредит у майбутньому;

- отриманої інформації з офіційних джерел.

Позичальник має право отримати відповідну інформацію після звернення до Кредитодавця;

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) письмово повідомляти Позичальника про зміну власного місцезнаходження в 10 (десяти) денний строк з моменту виконання таких змін;

3) у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором за п'ятнадцять днів до

початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових

фінансових та/або інших ускладнень, розглянути таке звернення впродовж сіми днів та впродовж п'яти днів дати чітку і однозначну

відповідь.

4) виконувати інші обов'язки передбачені цим Договором.

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки цільового використання кредиту; 

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за

цим Договором;

3) вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів, у разі  затримання  сплати  частини   кредиту  

та/або   відсотків щонайменше на один календарний місяць ; 

4) Кредитодавець має право на обробку персональних даних Позичальника, які були та будуть надані Кредитодавцю, у тому числі третіми

особами, з метою організації та надання Позичальнику фінансової послуги передбаченої цим Договором;

5) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших

зобов'язань передбачених цим Договором;

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов’язки Кредитодавця

2.1.1. Кредитодавець має право:

проценти за користування кредитом, нараховані згідно розділу 4  цього Договору.

1.2. Кредитодавець зобов'язаний  видати кредит Позичальнику протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору, але не раніше дня 

оформлення необхідного забезпечення виконання обов’язків Позичальника за  даним Договором.

1.3. Кредитодавець надає Позичальнику кредит на умовах строковості, зворотності, платності, забезпеченості у відповідності до умов 

1.5. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві.

Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками), а також невиконання Позичальником

зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 6.1. цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення

зобов’язання, передбаченого п. 1.2. цього Договору.

1.6. 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 прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових

розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

/дата закінчення договору/

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Кредитодавець надає Позичальникові  грошові кошти у кредит (за типом — кредит) загальний розмір яких складає

/сума кредиту/ (сума кредиту прописом) /дата складання/

/дата закінчення договору/

до Положення про фінансові послуги   

кредитної спілки “САМАРА”

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 

/дата складання/

      Кредитна спілка «САМАРА», (далі – «Кредитодавець»), в особі _________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,  та

Кредитна спілка «_________», (далі – «Позичальник»), в особі Голови Правління/або заступника Голови правління ________________,

що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом по тексту - «Сторони»,  уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:



4.3.  Сплата  нарахованих процентів здійснюється щомісячно в перші десять робочих днів наступних за звітним місяцем.

1)

2)

3)

 За ініціативою Кредитодавця у разі невиконання Позичальником умов Договору шляхом письмового звернення до Позичальника з 

вимогою повернути кредит, строк виплати якого не настав, в повному обсязі.
 В судовому порядку:
– за позовом Кредитодавця з підстав передбачених частиною 3) пп. 2.1.1 п.2.1 розділу 2 цього Договору та/або з інших підстав

встановлених законодавством України.

 –  за позовом Позичальника з підстав передбачених законодавством.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій 

формі.

5.2. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору,

підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.

5.3. Дія цього Договору припиняється у випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору, в інших

випадках передбачених законодавством.

5.4 Договір може бути достроково розірваний:
 За ініціативою Позичальника у разі внесення одноразового платежу в розмірі залишку за кредитом до закінчення строку 

користування кредитом та або частково достроково повертаючи  кредит, шляхом збільшення суми періодичних платежів.

4.6. При порушені Позичальником строків сплати кредиту або процентів за користування кредитом більш ніж на ___ днів Позичальник

має право звернутися з письмовою заявою з поясненням обставин щодо порушення строків сплати кредиту та процентів до Кредитодавця,

а Кредитодавець має право проводити за погодженням з Позичальником реструктуризацію заборгованості за  цим Договором, а саме:

- перенесення строків платежів;

- надання Позичальникові відстрочки сплати суми основного боргу;

- продовження строку Договору;

- зміни механізму нарахування процентів.

4.7. У разі виникнення заборгованості за цим Договором Сторони погоджують таку послідовність її погашення: 

1) у першу чергу  здійснюються платежі на погашення заборгованості по процентах за користування кредитом;

2) у другу чергу здійснюються платежі на погашення заборгованості за кредитом; 

3) у третю чергу здійснюються поточні платежі згідно пункту 4.3.

4.8. Сторони дійшли згоди, що розмір процентів за користування кредитом, який визначений в пункті 4.5 цього Договору не є штрафними

санкціями (пенею, неустойкою тощо) і не підлягає змешенню в порядку ст.551 ЦК України.

4. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

4.1. Нарахування процентів за Договором здійснюється за строк користування кредитом. Проценти 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 Кредитора або внесення в касу Кредитора

готівкою)  включно. 

4.2.Порядок обчислення процентів за користування кредитом: _______________________________ Тип процентної ставки є фіксованим.

Сума отриманого кредиту згідно п.1.1. цього Договору повинна бути повернута до закінчення терміну дії Договору зазначеного в п. 1.7. 

цієї угоди.
4.4. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно пункту 4.3 не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого

рішення про це Кредитодавцем.

4.5. Сторони дійшли до згоди, що при порушенні Позичальником строків сплати кредиту або процентів за користування кредитом,

вказаних в п.4.3. цього Договору більш ніж на ____ календарних днів, з _____-го дня розмір процентів за користування кредитом

складає______ на день від суми залишку за кредитом  за кожен день простроченої заборгованості за кредитом до повного її погашення.

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 Договору вигідними для себе; 
6) документи, подані ним для отримання кредиту, є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день

подачі документів;

3.2. При невиконанні своїх обов`язків згідно умов цього Договору Позичальник відповідає усім своїм майном та власними грошовими

коштами для погашення заборгованості, погашення понесених Кредитодавцем збитків, а саме, судові збитки, послуги нотаріуса та

адвоката.

5) на протязі дії Договору надавати Кредитодавцю по його усному або письмовому зверненню та у вказаний строк повну і достовірну

інформацію щодо свого платіжного стану, та інші відомості з цього Договору. У разі зміни фінансового стану, місцезнаходження/місця

проживання, паспортних даних чи при виникненні будь-яких обставин, котрі вплинуть на платіжний стан Позичальника (зміна місця

роботи), письмово повідомити Кредитодавця не пізніше 10-ти робочих днів з моменту виникнення цих обставин.   

6) у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти за фактичний період користування кредитом.

7) виконувати інші обов'язки передбачені цим Договором.

3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

3.1. При укладенні даного 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 дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним п. 1.4 цього Договору;

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку, визначеному розділом 4 цього Договору. Також, у випадку неналежного виконання

умов Договору по погашенню заборгованості, сплатити всі витрати Кредитодавця пов'язані із стягненням заборгованості з 

Позичальника ( в т.ч. витрати на правову допомогу, судовий збір, експертизи, поштові витрати, публікації тощо);

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту;

4) укласти договір щодо забезпечення виконання своїх обов'язків  перед Кредитодавцем за цим Договором;



6.1.  Для  забезпечення  виконання  зобов’язань  Позичальника перед  Кредитодавцем за цим  Договором  Сторони  укладають  

договір 

8.3. Спори, які виникають під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

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

П.І.Б. П.І.Б.

Голова правління/або заступник Голови правління Голова правління/або заступник Голови правління

код Спілки в ЄДРПОУ __________________ код Спілки в ЄДРПОУ ___________

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових 

установ серія ____ №  _________

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових 

установ серія _________________________р.

Видане __________________________________

Т/Ф ____________ Т/Ф ____________

адреса адреса

реквізити банків реквізити банків

9.6. Цей Договір складено у двох примірниках – один для Позичальника та один для Кредитодавця, які мають однакову юридичну силу. 

9.7. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

10. ПІДПИСИ, АДРЕСИ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна Спілка "САМАРА" Кредитна Спілка "                           "

8.4. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується в судовому 

порядку згідно з чинним законодавством України.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір укладений згідно з вимогами чинного законодавства України та «Положення про фінансові послуги» кредитної спілки

чинного на дату підписання цього Договору. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

9.2. Зобов’язання вважаються виконані, коли Позичальник повернув кредит, проценти за користування кредитом, які нараховувались

згідно умов цього Договору.

9.3. Припинення дії Договору здійснюється згідно діючому законодавству України.

9.4. 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. 

Персональні дані - всі відомості чи сукупність відомостей, що отримані Кредитодавцем чи надані Позивачем, в усній чи письмовій формі,

мають бути оброблені без жодних обмежень з метою виконання Кредитною спілкою статутних завдань та вимог законодавства.

7.3. Позичальник - суб'єкт персональних даних не повідомляється у випадку передачі персональних даних Кредитодавцем - володільцем

бази персональних даних третій особі.

7.4. Інформація про Позичальника, отримана Кредитодавцем у зв'язку з укладанням, виконанням та припиненням Договору, може бути

передана третім особам без згоди Позичальника в порядку передбаченному чинним законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного

законодавства.
8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього

Договору.

6.2. У разі складання Договору застави заставне майно має бути застраховане за рахунок Позичальника і підтверджено відповідним

договором страхування.

6.3. Крім визначеного п. 6.1. цього Договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності

майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Інформація, визначена у цьому Договорі, відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 30 Закону України „Про

інформацію”) та може бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, визначених статтею 21 Закону України «Про

кредитні спілки».

Кредитодавець має право надавати відомості стосовно Позичальника та цього Договору, що є таємницею фінансової операції, до органів

державної влади, чи інших осіб, якщо це встановлено законодавством та/або у випадках, пов'язаних із захистом прав Кредитодавця за

укладеними договорами, або необхідно для реалізації повноважень Кредитодавця за законом, або у випадку виникнення простроченої

заборгованості за цим Договором, з метою проведення робіт щодо повернення Позичальником простроченої заборгованості за Кредитом.

7.2. Підписанням цього Договору Позичальник добровільно надає свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Позичальника

відповідно до мети обробки та підтверджує, що йому повідомлені його права, мета збору даних та особи, яким передаються його

персональні дані відповідно до ст.12 Закону «Про захист персональних даних».

5.5. В усіх випадках дострокового розірвання цього Договору  та дострокового повернення кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити 

Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом з дня одержання 

коштів до дня їх повернення за ставкою та умовами, встановленими цим Договором.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

(вказати договір застави,поруки, тощо.)


