Затверджено рішенням спостережної ради
кредитної спілки «Кредит-ФОС»
протокол № 5 від 13 травня 2021 року
Голова спостережної ради
Р.А. Ткачук /___________________/

ЗМІНИ
до Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-ФОС»
(в новій редакції від 28 травня 2020р.)
1. У пункті 1 розділу І словосполучення: «Про ліцензування видів господарської діяльності”,
Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 „Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності
на ринку цінних паперів)» змінити на «Положення про визначення умов провадження діяльності з
надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), що
затверджено постановою правління Національного банку України 30.03.2021 № 27».
2. Внести зміни у «ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР», що є Додатком № 5 до Положення про
фінансові послуги кредитної спілки “Кредит-ФОС”, а саме затвердити в новій редакції графік
розрахунків, що є додатком до Кредитного договору:
«Додаток до Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення
кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
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2. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є
невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.

ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Кредитна спілка “__________”
Голова правління/представник
_____________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.»

ПОЗИЧАЛЬНИК
_____________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

3. Внести зміни у «ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ», що є Додатком №
4 до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “ Кредит-ФОс”, а саме затвердити в новій
редакції графік розрахунків, що є додатком до Договору відновлювальної кредитної лінії:
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