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Додаток 2 до протоколу засідання Спостережної ради № 6 від 23 червня 2017 року
Процентні ставки за видами умов надання споживчих кредитів членам кредитної спілки
1) Кредитна спілка (далі – КС) здійснює надання кредитів виключно 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) та п.2.5. Положення про фінансові послуги КС
«Нафтогазкредит» при наданні кредитів своїм членам застосовує тільки 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) Незалежно від цільового призначення споживчих кредитів розмір фіксованої процентної
ставки встановлюється:

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Сума
кредиту,
грн.
1,00 –
5000,00
5001,00 –
10000,00
10001,00 –
15000,00
15001,00 –
20000,00
понад
20000,00

Фіксована процентна ставка,
% річних
до 3-х кал. місяців
від 3-х до 12 кал. місяців
(до 90 кал.днів)
(від 90 до 365(366) кал. днів)
Реальна
Реальна
Проц.ставка проц.ставка Проц.ставка проц.ставка
35,00
35,50

зверх 12-ти кал. місяців
(понад 365(366) кал.днів)
Реальна
Проц.ставка проц.ставка
36,00

36,50

37,50

38,00

37,50

38,00

38,50

38,00

38,50

39,00

38,50

39,00

40,00

Вимоги щодо забезпечення виконання зобов’язань позичальниками та до договорів,
укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту Кредитною
спілкою «Нафтогазкредит» як Кредитодавцем відповідно до Закону України „Про споживче
кредитування”
1. Виконання зобов’язання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником)
забезпечується порукою (-ми).
2. Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статей
523, 553 - 559 Цивільного кодексу України.
3. Поручителем (-ми) може (-уть) бути правоздатна (-і) і дієздатна (-і) особа (-и) та/або
юридична (-і) особа (-и) (в т.ч. організація профспілки, членом якої є Позичальник, підприємство,
на якому він працює тощо), майнове становище, ділові якості або репутація яких не викликають
сумнівів у Кредитодавця.
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