Додаток 3
До ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги
кредитної спілки «Азовська кредитна компанія» (нова
редакція) затвердженого рішенням спостережної ради з «07»
лютого 2022 р. (протокол №03/22-СР від 04.02.2022 р.)

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______
м. ______________

«___» ________20__ року

Кредитна спілка «Азовська кредитна компанія», яка є “Кредитодавцем”, в особі Голови Правління ___________________, який діє
на підставі Статуту, та Кредитна спілка “______________________”, яка є “Позичальником”, в особі Голови Правління
____________________________, як___ діє на підставі Статуту, в подальшому – “Сторони”, керуючись ПОЛОЖЕННЯМ про
фінансові послуги кредитної спілки «Азовська кредитна компанія» (нова редакція), що затверджене рішенням спостережної ради
кредитної спілки «Азовська кредитна компанія» (протокол №03/22-СР від «04» лютого 2022 р.), уклали цей Кредитний договір
(далі – “Договір”) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Кредитодавець надає Позичальнику кредит в розмірі _________ (_______________) гривень шляхом перерахування коштів
на поточний рахунок Позичальника на умовах поворотності, строковості, платності та цільового використання.
1.2. Кредитодавець зобов'язаний видати кредит Позичальнику протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання Договору.
2. Строки в Договорі
2.1. Кредит надається строком на _____ (________________________) місяців - з ______________________ року до
__________________ року. Датою надання кредиту вважається дата списання суми кредиту з поточного рахунку Кредитодавця
(дата надання) –_________________ року. Датою повернення кредиту вважається дата надходження на поточний рахунок
Кредитодавця останнього з передбачених цим Договором платежів (дата повернення).
2.2. Строк дії Договору ________ місяців.
3. Плата за користування кредитом та механізм розрахунків
3.1. Для розрахунку процентів за цим договором використовується календарний рік. Плата за користування кредитом
справляється у вигляді процентів із розрахунку _______ % річних від суми залишку кредиту. Тип процентної ставки: фіксована.
Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе виключно за письмової згоди Позичальника.
3.2. Нарахування процентів відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після
отримання кредиту. Нарахування процентів за користування кредитом по договору відбувається щомісячно станом на останній
день місяця.
3.3. Сплата процентів за користування кредитом справляється Позичальником щомісячно в останній банківський день
поточного місяця шляхом перерахування процентів на поточний рахунок Кредитодавця, вказаний в розділі 11 “Адреси та реквізити
сторін”.
3.4. Сплата процентів за користування кредитом та частини основної суми кредиту відбувається відповідно до Додатку №1 до
цього договору (якщо Позичальник не скористався правом дострокового повернення кредиту відповідно до пункту 6.1.2. цього
Договору):
3.5. Якщо суми, що надходить від Позичальника, недостатньо для повного погашення строкового платежу, включаючи
проценти за користування кредитом, в першу чергу сплачуються проценти за користування кредитом, а залишок суми
спрямовується на погашення основного боргу.
3.6. Датами фактичної сплати Позичальником процентів, так само, як і повернення суми кредиту, визнаються дати
надходження коштів на поточний рахунок Кредитодавця.
3.7. Повне погашення кредиту відбувається позичальником не пізніше дати закінчення строку користування кредитом, вказаної
п. 2. цього Договору.
3.8. Всі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України.
4. Цільове використання кредиту
4. Кредит надається Кредитодавцем для видачі кредитів членам кредитної спілки Позичальника.
5. Обов’язки Сторін
5.1. Позичальник зобов’язується:
5.1.1. Повернути Кредитодавцю суму кредиту в строк до ___________________ року.
5.1.2. Використовувати кредит за його цільовим призначенням.
5.1.3. Своєчасно на умовах, встановлених Додатком №1 до цього Договору, сплачувати Кредитодавцю проценти за
користування кредитом протягом поточного місяця не пізніше останнього банківського дня, виходячи із кількості днів такого
місяця. При цьому сплата суми процентів за користування кредитом у місяці повернення його залишку здійснюється разом із таким
поверненням, виходячи із кількості днів користування кредитом в такому місяці.

________________________(Кредитодавець)
МП

____________________(Позичальник)

5.1.4. Письмово інформувати Кредитодавця про настання суттєвих змін в його діяльності (зокрема в разі зміни кінцевого
бенефіціарного власника, керівника, місцезнаходження) та\або зміну іншої інформації, що надавалася ним Кредитодавцю (в тому
числі у зв’язку із закінченням строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Кредитодавцю
документів; втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа Позичальника (представника Позичальника); набуття кінцевим
бенефіціарним власником Позичальника та/або членами його сім’ї та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих
осіб, включення до переліку терористів, санкційних переліків, а також інформації, вказаної у Розділі 11 Договору. Таке
інформування здійснюється Позичальником (представником Позичальника) шляхом надання Кредитодавцю протягом 10 робочих
днів з дня виникнення змін необхідних даних / інформації разом із документами, що підтверджують зміни.
5.2. Кредитодавець зобов’язується:
5.2.1. Надати Позичальнику кредит на умовах, передбачених цим Договором.
5.2.2. Прийняти від Позичальника виконання обов’язків за цим договором (в тому числі і дострокове – як частками, так і в
повному обсязі).
5.2.3. Повідомляти Позичальника про зміни свого місцезнаходження, правового статусу та назви.
6. Права Сторін
6. 1. Позичальник має право:
6.1.1. Вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього договору та діючого законодавства України.
6.1.2 Достроково повернути кредит Кредитодавцю, сплативши при цьому суму процентів за фактичний строк користування
кредитом.
6.1.3. Про дострокове повернення кредиту повністю або частково Позичальник повідомляє Правління Кредитодавця не пізніше
ніж за 3 (три) банківських дні до такого повернення.
6.2. Кредитодавець має право:
6.2.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
7. Забезпечення кредиту
7. Забезпечення кредиту:
7.1. Позичальник відповідає за виконання своїх зобов’язань за цим Договором всім своїм майном, на яке тільки може бути
звернене стягнення.
7.2. Зобов`язання позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом
забезпечується порукою ______________(кого) на підставі договору поруки №_____ від ___ року (за необхідності).
8. Інші права та обов'язки Сторін
8.1. При неможливості своєчасно виконати черговий платіж за кредитом (повністю або частково), Позичальник не пізніше ніж
за 3 (три) банківських дні до настання граничних строків платежів, визначених цим Договором, письмово попереджає Кредитний
комітет Кредитодавця, до компетенції якого належить прийняття рішення про перегляд умов цього Договору.
8.2. За будь-яких умов, у разі несвоєчасного надходження планового платежу повністю або частково, або із запізненням більш
ніж на 3 (три) банківських дні (далі – ненадходження) цей кредит визнається кредитом з підвищеним рівнем ризику. Однак, у будьякому випадку, у разі порушення умов цього Договору з боку Позичальника, Кредитодавець має право вимагати дострокового
виконання Позичальником своїх зобов’язань, що не вважатиметься односторонньою зміною умов цього Договору.
8.3. Протягом терміну визнання кредиту кредитом з підвищеним ризиком процентна ставка за ним встановлюється у розмірі
_______ % річних.
8.4. З дати виконання Позичальником своїх поточних зобов’язань в повному обсязі, включаючи сплату процентів за ставкою,
визначеною п. 8.3., такий кредит вважатиметься кредитом з нормальним режимом сплати, і плата за користування ним
справлятиметься за процентною ставкою, встановленою в пункті 3.1. цього Договору.
8.5 Порядок повернення кредиту після закінчення строку дії Договору (поза межами строку дії Договору):
1) Сторони погодили, що після закінчення строку дії Договору вказаного у п.2.2. Договору Позичальник, у разі неповернення
кредиту, сплачує Кредитодавцю до _________ числа щомісячно, відсотки (проценти) за користування кредитом, нараховані за
ставкою_______ % річних, на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів користування
кредитом, до дня повного погашення заборгованості.
9. Відповідальність сторін
9.1.За порушення умов цього Договору (невиконання або неналежне виконання ) Сторони несуть відповідальність згідно
чинного законодавства.
10. Заключні положення Договору
10.1. Цей Договір діє з дати його підписання до моменту повернення Позичальником Кредитодавцю суми кредиту, сплати всіх
нарахованих процентів за користування кредитом та відшкодування всіх витрат, пов’язаних зі стягненням суми заборгованості
Позичальника у разі порушення ним умов цього Договору.
10.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Кредитодавець та Позичальник керуються чинним законодавством України.
10.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, по одному для Кредитодавця і Позичальника.
10.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані
сторонами шляхом укладання додаткового Договору в такому порядку:
10.4.1. Письмова пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що
дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис (представнику Позичальника чи представнику
Спілки) із відміткою про дату відправлення та отримання.
10.4.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи
вручення пропозиції під особистий підпис.
10.4.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п. 10.4.2. Договору,
пропозиція вважається не прийнятою.
________________________(Кредитодавець)
МП

____________________(Позичальник)

10.4.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається, в письмовій формі, протягом 7
(семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.
10.4.5. Зміни до Договору вступають в дію згідно умов Договору та/або з дня підписання додаткового договору. Всі зміни,
доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.
10.5. Позичальник підтверджує, що отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію,
вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті
фінансової послуги без нав'язування її придбання.
10.6. Підпис Позичальника в розділі 11 Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього
Договору та графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.
11. Адреси та реквізити Сторін:
Кредитодавець:
Кредитна Спілка «Азовська кредитна компанія»
Код за ЄДРПОУ 23031894
Місцезнаходження:________________________
________________________________________
Р № ___________________________________
в _______________________________________,
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру
фінансових установ КС № 220 від 04.06.2004 р.,
видане Національною комісією, що здійснює
держ.регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Електронна адреса akk@akk.org.ua
Тел. (____) ______________________________

Позичальник:
Кредитна спілка «__________________________»
Код ЄДРПОУ______________________________
Місцезнаходження:_________________________
__________________________________________
Р № ____________________________________,
в ________________________________________,
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного
реєстру фінансових установ № ________________
від _____________, видане __________________,
Електронна адреса__________________________
Тел. (______) ______________________________

Голова правління
___________________ (Власне ім’я, Прізвище)
(підпис)
М.П.

Голова правління
_______________ (Власне ім’я, Прізвище)
(підпис)
М.П.

Додаток №1 до Кредитного договору № _____ від «____»_______20__ р.
«____»__________20__ р.

1. “Кредитодавець” і “Позичальник” як сторони Кредитного договору №______від «__»_______20__ р. (далі іменується як
“Договір”), підписали цей додаток про нижчевикладене:
1.1. Позичальник зобов’язується на підставі Договору здійснювати платежі в рахунок погашення основного боргу по кредиту
та нарахованих відсотків за наступним графіком:

№ платежу

Дата платежу

Виплата відсотків
(грн.)

Погашення тіла
кредиту (грн.)

Всього платежів
(грн.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всього:

1.2. Підпис Позичальника в розділі 2 цього Додатку є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з
оригіналів цього Додатку до Договору (графік платежів) та одразу після їх підписання, але до початку надання
Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.
2. Адреси та реквізити Сторін:
Кредитодавець:
Кредитна спілка «Азовська кредитна компанія»
Код за ЄДРПОУ 23031894
Місцезнаходження:_____, ______________________
Р № ___________________________________
в _______________________________________,
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного
реєстру фінансових установ КС № 220 від 04.06.2004 р.,
видане Національною комісією, що здійснює
держ. регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Електронна адреса akk@akk.org.ua

Позичальник:
Кредитна спілка «_______________________»
Код ЄДРПОУ__________________________
Місцезнаходження:______________________
Р № _________________________________,
в _____________________________________,
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру
фінансових установ № ____________ від __________,
видане __________________________________________,

Тел. ________________________________________

Тел. (______) _____________________________________

Голова правління
_______________________(Власне ім’я, Прізвище)
(підпис)
М.П.

Голова правління
__________________________(власне ім’я, прізвище)
(підпис)
М.П.

Електронна адреса___________

