
 

 

 

 

Додаток № 1 

 до Протоколу №22  

 засідання спостережної ради 

 кредитної спілки “Йван” 

від 04 квітня 2017 року 

 

Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 
 

Назва внеску 

(вкладу) 

члена КС на 

депозитний 

рахунок 

Строк 

Обмеження 

щодо суми 

вкладу 

Річна 

процента 

ставка, 

% 

Річна 

процентна 

ставка при 

достроковому 

розірванні 

договору зі 

ініціативи 

члена КС 

Умови 

Депозит 1 

На вимогу 

(від 1 до 120 місяців 

(включно))  

Від 500 грн.  до 

5 000 грн. 

(включно) 

15,0% - 

Виплата процентів 

щомісячно, з правом 

довнесення частини 

внеску (вкладу) протягом 

строку дії договору та з 

правом зняття частини 

внеску (вкладу) протягом 

строку дії договору  

Депозит 2 
Від 3 до 12 місяців 

(включно)  

Від 500 грн. до 

10 000 грн. 

(включно) 

19,2% 9,60% 

Виплата процентів 

щомісячно, з правом 

довнесення частини 

внеску (вкладу) протягом 

строку дії договору та без 

права зняття частини 

внеску (вкладу) протягом 

строку дії договору  

Депозит 3 
Від 12 до 18 місяців 

(включно) 

Від 500 грн. до 

20 000 грн. 

(включно) 

20,4% 10,20% 

Виплата процентів 

щомісячно, з правом 

довнесення частини 

внеску (вкладу) протягом 

строку дії договору та без 

права зняття частини 

внеску (вкладу) протягом 

строку дії договору  

Депозит 4 
Від 18 до 24 місяців 

(включно) 

Від 500 грн. до 

140 000 грн. 

(включно) 

21,6% 10,80% 

Виплата процентів 

щомісячно, з правом 

довнесення частини 

внеску (вкладу) протягом 

строку дії договору та без 

права зняття частини 

внеску (вкладу) протягом 

строку дії договору  

 
Мінімальна сума внеску (вкладу) члена спілки на депозитний рахунок – 500 (п’ятсот) грн. 

Максимальна сума внеску (вкладу) члена спілки на депозитний рахунок – 140 000 (сто сорок трисяч) грн. 
 



 

 

 

 

 

 Додаток № 2 

 до Протоколу №22  

 засідання спостережної ради 

 кредитної спілки “Йван” 

від 04 квітня 2017 року 

 

Річні процентні ставки за видами кредитів для членів кредитної спілки 

 

№ 

з/п 

Цільове 

призначення 

Сума кредиту 

До 10000 грн. 

(включно) 

Від 10001 грн. до 

20000 грн. 

(включно) 

Від 20001 грн. до 

50000 грн. 

(включно) 

Більше 50000 грн. 

Умови 

Забезпечення 

заставою та/або 

порукою та/або 

іншими видами 

забезпечення, які не 

заборонені законом 

 

Забезпечення 

заставою та/або 

порукою та/або 

іншими видами 

забезпечення, які не 

заборонені законом 

 

Забезпечення 

заставою та/або 

порукою та/або 

іншими видами 

забезпечення, які не 

заборонені законом 

  

Забезпечення 

заставою та/або 

порукою та/або 

іншими видами 

забезпечення, які не 

заборонені законом 

 

Процентна ставка – річна 

1 

Кредити надані на 

придбання, 

будівництво, 

ремонт та 

реконструкцію 

нерухомого майна 

60 % 52% 48% 42% 

2 

 

Споживчі кредити, 

в тому числі: 

- придбання 

автотранспорту; 

- придбання 

аудіо-, відео-, 

побутової техніки 

та комп'ютерів; 

Інші потреби 

60 % 52% 48% 42% 

                                                     


