
Додаток №1 

До Положення про фінансові послуги 

 кредитної спілки «Союз-Дніпро»  

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР   

ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ – ЗАЛУЧЕННЯ СТРОКОВОГО ВНЕСКУ (ВКЛАДУ) 

ЧЛЕНА КРЕДИДИТНОЇ СПІЛКИ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК 

 

ДОГОВІР  № _____________ 

про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки  на депозитний рахунок 

“строковий” 

м.__________                                                                                              _______________ 20___ р. 

                                                                                                                            (дата укладання договору) 

Кредитна спілка «_________» (далі- “Спілка”),  в особі Голови правління 

_________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  член кредитної спілки  

____________________________________(далі- “Вкладник”), з другої сторони, надалі-“Сторони”, ук-

лали цей договір (далі-“Договір”) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Спілка, що прийняла від Вкладника внесок (вклад) на депозитний 

рахунок «строковий» грошову суму__________________грн. 

(_______________________________________), (надалі за текстом – Вклад) строком на ____  с 

__________________ 20__ р.  до _________________20__ р. (включно) зобов'язується повернути 

Вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах та в порядку, встановлених цим Договором. 

       1.2. Повернення  Вкладу та  нарахованих  згідно умов цього Договору, але не сплачених 

процентів здійснюється  _________________ 20___р.     

 1.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі ______  процентів річних, згідно 

встановлених ставок, що діють в Спілці на день укладення цього Договору, та є фіксованою на весь 

строк дії цього Договору, крім випадків, передбачених у п.4.1.1 цього Договору.  

 

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ 
2.1. Внесок здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті 

готівкою в касу Спілки або безготівкового перерахування на поточний рахунок Спілки. 

2.2. Вкладник зобов’язується внести Вклад:  

* готівкою – в день підписання Договору;  

* шляхом безготівкового перерахування – протягом двох  банківських днів з дня укладення Сто-

ронами Договору.  

2.3. Проценти нараховуються на суму Вкладу та виплачуються Вкладнику згідно таких правил:  

1) проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою 

сумою Вклада. Нарахування  процентів починається з наступного дня після отримання кредитною 

спілкою суми Вклада на депозитний рахунок, а припиняється в день закінчення строку Вкладу, ви-

значеному в п. 1.1. Договору чи в  день дострокового розірвання, в порядку визначеному розділом 4. 

Договору;  

2) Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих але не сплачених процентів на Внесок 

згідно п.1.2. даного Договору припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь 

Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) 

днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, 

неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються; 

3) базою нарахування процентів є сума грошових коштів, фактично внесених Вкладником за цим 

Договором;  

4) виплата процентів здійснюється Вкладнику ____________________(щомісячно, щоквартально, 

в кінці строку дії Договору);  

5) для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) на депозитні рахунки 

використовується календарний рік. 

6) нараховані проценти додаються /не додаються до суми вкладу.  

2.4. Поповнення суми Вкладу за даним Договором  допускається /не допускається. 

2.5. Часткове зняття суми Вкладу за даним Договором  допускається /не допускається. 



2.6. Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу 

Спілки, або шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою 

заявою останнього). 

       2.7. Якщо Вкладник не вимагає повернення Внеску у звязку з закінченням строку, встановленого 

в цьому Договорі – Внесок зберігається в Спілці до моменту отримання Вкладником без нарахування 

процентів. Для отримання  Внеску після закінчення строку Договору Вкладник повинен звернутися 

до Спілки з пісьмовою заявою для повернення Внеску. Спілка впродовж ______робочих днів з дати 

подання заяви до Спілки повинна здійснити всі виплати на користь Вкладника. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Спілка має право: 

1) прийняти  Вклад від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов'язань, 

згідно з умовами цього Договору; 

2) вимагати від Вкладника надання відомостей і документів, які дають змогу з'ясувати його особу, 

суть діяльності, фінансовий стан; 

3) достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору в порядку ви-

значному цим Договором; 

4) на обробку персональних даних Вкладника, які були та будуть надані Спілці, у тому числі 

третіми особами, з метою організації та надання Вкладнику фінансової послуги передбаченої цим 

Договором. 

3.2. Спілка зобов’язана:  

1) використовувати Вклад  на цілі, визначені Статутом Спілки та законодавством України; 

2) повернути всю суму Вкладу, прийнятого від Вкладника, згідно з умовами цього Договору;  

3) нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за користування Вкладом у строки та в 

розмірах, які передбачені умовами цього Договору; 

4) надавати на вимогу Вкладника довідку про стан Вкладу; 

5) гарантувати Вкладнику таємницю його Вкладу, згідно законодавства України;  

6) дотримуватися умов цього Договору. 

3.3. Вкладник має право: 

1) вимагати від Спілки виконання своїх зобов'язань згідно з  предметом та умовами цього Дого-

вору; 

2) достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору, повернення всієї 

суми Вкладу та процентів за Вкладом, попередньо повідомивши Спілку в порядку та з  врахуванням 

наслідків, передбачених цим Договором;  

3) по закінченню строку дії цього Договору отримати всі належні йому суми коштів відповідно до 

умов цього Договору;  

4) вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за даним Договором; 

5) розпоряджуватися своїм Вкладом особисто або через своїх представників згідно довіреності, 

оформленою у порядку до чинного законодавства України. 

3.4. Вкладник зобов’язаний: 

1)  дотримуватись умов  цього Договору;  

2) для отримання Вкладу та процентів  пред’явити Спілці паспорт; 

3) після закінчення строку Вкладу, впродовж _____ робочих днів отримати, в порядку, визначе-

ному п. 2.6 Договору,  належні до виплати кошти за Вкладом.  

 

4. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО 

РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1. Порядок зміни Договору. 

Всі зміни до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом 

підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку: 

1. Якщо Сторони договору дійшли згоди на зміни до цього Договору, укладається додатковий 

договір за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі. 

2. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, 

доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і 

невід’ємною частиною Договору. 

4.1.Розірвання Договору з ініціативи Вкладника. 



4.1.1. Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотри-

манням таких правил: 

1) Вкладник зобов'язаний письмово повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати цей 

Договір за ____робочих днів до запланованої дати отримання Вкладу;  

2) перерахунок процентів здійснюється з початку дії Договору за процентною ставкою: 

- _____ процентів  річних, у разі коли розірвання Договору здійснюється в строк до _____  

днів після підписання цього Договору; 

- ____ процентів річних, якщо розірвання здійснюється більш ніж ____днів після підписання 

цього Договору.  

       3) за результатами перерахунку процентів, згідно абзацу 2 пункту 4.1.1. Договору, Вкладник зо-

бов’язаний повернути Спілці надмірно отримані грошові кошти. Повернення надмірно отриманих 

грошових коштів може здійснюватись: 

* шляхом їх внесення  до каси Спілки; 

* шляхом їх внесення  на поточний рахунок Спілки у банку; 

* шляхом зменшення суми Вкладу на суму надмірно отриманих грошових коштів. 

4) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов 

цього Договору упродовж ____ робочих днів з дати, вказаної Вкладником як запланованої дати розі-

рвання договору; 

5) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є запланована дата розірвання Договору, 

вказана Вкладником в повідомленні про дострокове розірвання Договору.  

4.2.  Розірвання Договору з ініціативи Спілки. 

4.2.1. Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням таких 

правил:  

1) Спілка зобов'язана повідомити Вкладника про намір розірвати договір не менше ніж за ______ 

робочих днів до дня планового розірвання Договору;  

2) Спілка сплачує проценти за Вкладом згідно ставки встановленої п. 1.3 цього Договору;  

3) останнім днем припинення нарахування процентів за Вкладом є планова дата розірвання Дого-

вору, вказана Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання Договору; 

4) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов 

цього Договору у продовж _____   робочих днів з дати, вказаної Спілкою як запланованої дати 

розірвання договору. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть 

відповідальність передбачену діючим законодавством України. 

5.2. Всі спори та розбіжності між Сторонами за цим Договором, підлягають вирішенню у поряд-

ку, встановленому законодавством України. 

 

6. СТРОК  ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1. Строк дії Договору  з __________________ 20 __ р.  до ____________________ 20__ (включ-

но). 

 7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Цей Договір укладений згідно з вимогами чинного законодавства України та «Положення про 

фінансові послуги» кредитної спілки чинного на дату підписання цього Договору. Договір набирає 

чинності з моменту його підписання сторонами. 

7.2. Зобов’язання за цим Договором припиняються з моменту виплати Спілкою Вкладнику або 

іншим уповноваженим на те особам, всієї суми Вкладу та процентів за ним, а також в інших випад-

ках, передбачених законодавством України та цим Договором.  

7.3. Підписанням цього Договору Вкладник  добровільно надає свою безвідкличну згоду на 

обробку персональних даних   відповідно до мети оборобки та підтверджує, що йому повідомлені 

його права,  мета збору даних та особи, яким передаються його персональні дані відповідно до ст.12 

Закону «Про захист персональних даних». 

Персональні дані - всі відомості чи сукупність відомостей, що отримані Спілкою чи надані 

Вкладником, в усній чи письмовій формі, мають бути оброблені без жодних обмежень з метою вико-

нання Кредитною спілкою статутних завдань та вимог законодавства. 

Вкладник - суб'єкт персональних даних не повідомляється у віпадку передачі персональних даних 



Спілкою - володільцем бази персональних даних третій особі згідно чинного законодавства України. 

7.4. Підписанням даного Договору Вкладник підтверджує, що інформація зазаначана в частині 

другій статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг”  йому надана. 

7.5. Цей Договір укладений в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін. Обидва 

примірники мають однакову юридичну силу.  

7.6.  Всі зміни та доповнення до даного Договору оформляються додатковим договором у 

письмовій формі та вступають в силу після його підписання  в порядку, визначеному для основного 

Договору.  

7.7. Сторони зобов’язані  письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження (адреси) 

або іншої інформації, наведеної у цьому Договорі  впродовж _______ робочих днів з дня настання 

таких змін.  

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

                     КРЕДИТНА СПІЛКА                                         ВКЛАДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитна Спілка «________» 

Код за ЄДРПОУ  _________________ 

Місцезнаходження: _______________________ 

 п/р _________________  МФО ______ 

в  _________________________________ 
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру 

фінансових установ  № ____від      р 
Видане Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг, 

Т/Ф _____________________ 

  

Голова правління  

КС «_____________» _______________    П.І.Б. 

_______________________________________________ 

 

зареєстрований  за адресою -, 

______________________________________ 

проживаючий за адресою -, 

____________________________________ 

паспорт: серия ____, номер__________, ви-

дан 

_________________________________ 

 

ідентифікаційний код: 

____________________________ 

 

_______________  

(_______________________) 

                 (підпис) 

 
 


