
                                                                                                                           Додаток № 1 

до протоколу  №  88  від  31 серпня 2017 р. 

 засідання Спостережної ради 

кредитної спілки «Прибуткова» 

Голова Спостережної ради 

_______________________Сєрєбрєнніков Д.В. 

 

Умови залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (залучення внесків членів 

кредитної спілки «Прибуткова» на депозитні рахунки) 

 

І. Внески (вклади) на депозитний рахунок на вимогу залучаються кредитною спілкою «Прибуткова» на таких умовах: 

• Мінімальна сума вкладу: 500 грн. 

• Максимальна сума вкладу: 145 000 грн.* 

• Можливість зняття частини суми вкладу без розірвання договору  

• Мінімальний розмір довнесення: необмежено 

• Строк дії договору: від 1 до 24 місяців включно 

• Виплата процентів щомісячно, раз в три місяці або в кінці дії договору 

• Річна процентна ставка по договору ** — 5 % 

• Нараховані проценти не приєднуються до внеску (не капіталізуються) 

* - За умови дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов’язання кредитної спілки «Прибуткова» перед одним 

своїм членом не повинні бути більше 10 процентів від загальних зобов’язань кредитної спілки 

** - У випадку дострокового розірвання договору вкладу з ініціативи члена кредитної спілки «Прибуткова», перерахунок процентів не 

здійснюється. 

У разі зменшення кредитною спілкою«Прибуткова» розміру процентів, які нараховуються на внески (вклади) на депозитний рахунок на 

вимогу, новий розмір процентів застосовується до таких внесків зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення 

ІІ. Строкові внески (вклади) на депозитні рахунки залучаються кредитною спілкою «Прибуткова» на таких умовах: 

Підвиди Строк дії 

договору 

Мінімальна 

сума внеску 

(вкладу), 

грн.  

Максимальна 

сума внеску 

(вкладу), 

грн.*** 

Спосіб виплати 

процентів**** 

Процентна 

ставка****

* 

Можливість 

довнесення 

суми вкладу 

протягом дії 

договору 

Можливість 

зняття частини 

суми вкладу 

протягом дії 

договору 

«Короткостроковий» від 1 до 3 

місяців 

(включно) 

500,00 145 000,00 щомісячно 10 Допускається Допускається 

раз в три місяці 10,5 

в кінці дії договору 11 



«Середньостроковий

» 

від 4 до 12 

місяців 

(включно) 

500,00 145 000,00 щомісячно 12 Допускається Допускається 

раз в три місяці 12,5 

в кінці дії договору 13 

«Довгостроковий» від  13 до 

24 місяців 

(включно) 

500,00 145 000,00 щомісячно 14 Допускається Допускається 

раз в три місяці 14,5 

в кінці дії договору 15 

*** - За умови дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не 

повинні бути більше 10 процентів від загальних зобов’язань кредитної спілки «Прибуткова» 

**** - без можливості капіталізації – нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу) 

***** - У разі повернення строкового внеску (вкладу) (його частини) члену кредитної спілки «Прибуткова» на депозитний рахунок до 

закінчення строку його дії за ініціативою члена кредитної спілки «Прибуткова» у випадках, коли це передбачено умовами договору про 

залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки «Прибуткова» на депозитний рахунок, кредитна спілка «Прибуткова» 

здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на внесок (вклад) (його частину) за ставкою, що встановлена у кредитній спілці 

«Прибуткова» за внесками (вкладами) на вимогу станом на дату повернення внеску (вкладу), за фактичний строк користування цим внеском 

(вкладом). 


