Затверджено
Рішенням спостережної ради кредитної спілки «Партнер»
(протокол № 14 від 30 червня 2017 року )

Додаток № 2 до протоколу спостережної ради КС «Партнер» № 14 від 30 червня 2017 року. Підвиди кредитів та річна процентна ставка за кредитами. 1

№
з/п

1

Назва кредиту

«Звичайний»

«Заставний»
2

«Гарантований»
3

Строк,
міс.

0-60

0-60

0-60

Цільове призначення
- комерційні
кредити;
- кредити на
ведення
фермерських
господарств;
- кредити на
ведення особистих
селянських
господарств;
- кредити на
придбання,
будівництво, ремонт
та реконструкцію
нерухомого майна;
- споживчі кредити
на інші потреби (в
тому числі на:
придбання
автотранспорту,
аудіо -, відео побутової техніки та
комп’ютерів, інші
потреби).

% ставка
річна

70

55

50

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

- застава – внесок (вклад)
члена кредитної спілки на
депозитний рахунок
(обов’язково);
- порука;
- інші види забезпечення не
заборонені законодавством.

Режим сплати
- кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною
сплатою рівних частин основної суми
кредиту, які
розраховуються шляхом ділення суми наданого кредиту на
кількість періодів користування кредитом. При цьому,
нарахування процентів проводиться на залишок основної суми
кредиту;
- ануїтет – кредит з періодичною сплатою процентів і основної
суми кредиту «рівними частинами», за яким передбачається
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
кредиту, з кожним наступним платежем зменшується, а питома
вага суми кредиту зростає;
- кредит з періодичною сплатою процентів та відстрочкою сплати
основної суми кредиту (або її частини) на певний строк, що не
перевищує строк дії договору. При цьому, нарахування процентів
проводиться на залишок основної суми кредиту.
Для кожного режиму сплати процентів та основної суми кредиту
може бути передбачена сплата частини процентів авансом, ця частина
нараховується і сплачується в день отримання кредитних коштів.

1 На виконання п.п. 3.2.2. та 3.2.3. Положення про фінансові послуги КС «Партнер» затвердженого рішенням спостережної ради (протокол № 13 від 20 червня 2017 року )
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