
Кредит “МІНІ-Кредит”: 

Строк користування кредитом від 1 до 4 місяців. Кредит видається однією сумою. Мінімальна сума 

кредиту 500 грн, максимальна сума кредиту 4000грн. Проценти нараховуються на суму договору 

авансово за весь строк користування кредитом за процентною ставкою сімдесят дев'ять процентів 

річних. Тип процентної ставки — фіксована. Спілка нарахує штраф у розмірі п’ятдесяти процентів 

від суми неповернутого кредиту в разі: користування кредитом не за цільовим призначенням; 

затримання Позичальником сплати по графіку частини кредиту та/або процентів на строк понад 

сорок п’ять днів; передачі справи до суду на примусове стягнення; у разі якщо строк дії договору 

закінчився, а повного виконання зобов'язань Позичальником не відбулося. 

Кредит “Кредитна лінія”: 

Строк користування кредитом від 1 до 36 місяців. Кредит видається у формі кредитної лінії. 

Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за 

виключенням дня надання кредиту за процентною ставкою: Кредит «Кредитна Лінія» 

(Універсальна, Пенсійна) – п’ятдесят дев’ять процентів річних; Кредит «Кредитна Лінія»  

(Стабільна ) – двадцять п’ять процентів річних; Кредит «Кредитна Лінія» (ОСГ) - п’ятнадцять 

процентів річних для кредитів, які надаватимуться в рамках Проекту “Економічна підтримка 

Східної України” через Українську Об'єднану кредитну спілку. Кредит «Кредитна Лінія» (ОСГ) - 

сорок процентів річних для кредитів, які надаватимуться за кошти кредитної спілки. Кредит 

«Кредитна Лінія» (Комерційний) - п’ятдесят дев’ять процентів річних. Тип процентної ставки — 

фіксована. Якщо платіж  здійснюється в інший день, ніж вказано у графіку, проценти та погашення 

основної суми кредиту нараховуються і сплачуються станом на дійсну дату платежу. За порушення 

строків повернення частини кредиту передбаченого графіком розрахунків Позичальник сплачує 

Спілці пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на залишок по тілу кредиту за кожен день 

прострочення, починаючи з третього дня прострочення платежу. Спілка має право нарахувати 

штраф у розмірі сорока процентів від суми неповернутого кредиту в разі: користування кредитом 

не за цільовим призначенням; затримання Позичальником сплати по графіку частини кредиту 

та/або процентів на строк понад сорок п’ять днів; передачі справи до суду на примусове стягнення; 

у разі якщо строк дії договору закінчився, а повного виконання зобов'язань Позичальником не 

відбулося. 

 


