
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.

до Положення про фінансові послуги   

кредитної спілки “СОЮЗ-ДНІПРО”

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 

/дата складання/

Кредитна спілка «Союз-Дніпро», (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:

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/

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) 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;

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.

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.

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.



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

1)

2)

3)

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;

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) 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.

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.

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.

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.

 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.



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.

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.)

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».

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.

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. 

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 "СОЮЗ-ДНІПРО" Кредитна Спілка "                           "

Т/Ф ____________ Т/Ф ____________

адреса адреса

реквізити банків реквізити банків

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 КС №  613 від 30.12.2004р. видане Державною комісією з 

регулювання ринків фінансових послуг

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових 

установ серія _________________________р.

Видане __________________________________


