
Додаток 1 до протоколу

 спостережної ради від 26.07.22 № 7

                                    

Підвиди кредитів та розмір процентів за кредитами, що надаються членам
кредитної спілки «Кредит-ФОС»

І.«Споживчий кредит»

1.1. «Універсальний»

1. За цільовим призначенням – споживчий кредит, у тому числі на придбання аудіо-, відео-, 
побутової техніки та комп'ютерів; придбання автотранспорту; на інші потреби.

2. Процентна ставка - 48% річних на залишкову суму кредиту.

Реальна річна процентна ставка – 60,09 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою 
в розмірі 20000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу 
кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів)

Акційні пропозиції:

 «Дякуєм, за довіру» - знижка 1% річних на кожен наступний кредит, починаючи з 3 кредиту 
оформленого в Спілці. Максимальна знижка 5% річних.

Акційні пропозиції не сумуються. Рішення про застосування акційних пропозицій 
приймається кредитним комітетом Спілки. 

3. Кредит строком від 6 до 60 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 1000 гривень до 300000 гривень.

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Кредит-ФОС» та 
Позичальника):

- зі  сплатою  процентів  і  основної  суми  кредиту  в  кінці  строку  дії  кредитного
договору;

- з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії
кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів  і  періодичною сплатою рівних часток основної
суми  кредиту,  які  розраховуються  шляхом  ділення  загальної  суми  наданого  кредиту  на
кількість  періодів  користування  кредитом.  При  цьому,  нарахування  і  сплата  процентів
проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

- з періодичною сплатою процентів  і  основної  суми кредиту  «рівними долями»,  за
яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору.
Такий  платіж  включає  в  себе  як  проценти,  нараховані  за  користування  кредитом,  так  і
частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної
суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

6. За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені
Положенням  про  фінансові  послуги  (визначається  за  згодою  КС  «Кредит-ФОС»  та
Позичальника):

- застава;
- порука;
- інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами.



1.2. «100%»

1. За цільовим призначенням – споживчий кредит 

2. Процентна ставка - 30% річних на залишкову суму кредиту.

Реальна річна процентна ставка – 34,54 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою 
в розмірі 20000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу 
кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів)

Акційні та інші за змістом пропозиції відсутні.

3. Кредит строком від 6 до 48 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 1000 гривень до 250000 гривень.

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Кредит-ФОС» та 
Позичальника):

- з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії
кредитного договору.

6. За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені
Положенням  про  фінансові  послуги  (визначається  за  згодою  КС  «Кредит-ФОС»  та
Позичальника):

- застава майнових прав на внесок(вклад) на депозитний рахунок в Спілці.
7. Кредит надається однією сумою або траншами.

ІІ. «Кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств»

1. За цільовим призначенням – кредит, наданий на ведення особистого селянського 
господарства.

2. Процентна ставка - 45% річних на залишкову суму кредиту.

Реальна річна процентна ставка – 55,54 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою 
в розмірі 20000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу 
кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів)

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні. 
3. Кредит строком від 6 місяців до 24 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 1000 гривень до 300000 гривень.

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Кредит-ФОС» та 
Позичальника):

з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії 
кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів  і  періодичною сплатою рівних часток основної
суми  кредиту,  які  розраховуються  шляхом  ділення  загальної  суми  наданого  кредиту  на
кількість  періодів  користування  кредитом.  При  цьому,  нарахування  і  сплата  процентів
проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 



6. За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені
Положенням  про  фінансові  послуги  (визначається  за  згодою  КС  «Кредит-ФОС»  та
Позичальника):

- застава;
- порука;
- інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами.


