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Додаток Л!l
,Що Положення про фiнансовi послути
кредишоi спiлм "Мiлове-Крелит" (нова редакчiя),
затверджеЕого рiшенням Спостережноi ради
Протокол Nч б вй 13 лилня 2021 р.
Голова Спостережноi ради В.Шепель

rяримтрниЙдоговIрNе_
Про залучеЕня етрокового

внеску (вклалу} члеrrfl кредитнотспiлкш нs депазитний рахувок
Вiд "_" 20_ р.

Кредитна спiлка кМiлове-Кредио (далi - Спiлка) в особi голови правлiння/ представgика цвiзý!!ще-iц2,ttр7бg!црцоgi , що дiе

на пiдставi Стат}туlДовiреностi Nl<_> вiд (-)_ 20___з, з однiсi сторони та член кредитноi спiлки прiзвuше, illl'я, по баm.ьковi

(дмi - <Вкладнио1 з лiугот сторони (далi разом - (Сторони>)) керуючись Положенням про фiнансовi послуги кредитноi спiлки <Мiлове-

iр.лrrО у редакцii ,iд n_o_ Z0_ р. затверДкеного рiшеннЯм спостереясноI ради кредит{оТ спiлки <Мiлове-Кредrтш (протокол Ns_ вiд
(_) ___ 

' 
20__р.;,уклал1 цеИ До.*iр .rро залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитноТ спiлки на депозитний рахунок (лалi -

,Щоговiр) про наступне:
1. Предмет та строк дiТ.Щоговору

l . 1 л Вкладник вносить строковий Внесок (вклад) члена кредитноi спiлки на депозитний palr(yнoк (дшi - Внесок ) до Спiлки, а Спiлка

приймае Внесок на умовах cTpoKoBocTi, зворотноСтi та платностi в cyMt _ (_с.улла пропuсом ) грн._ коп. на строк _ ( )

мiсяцiв, початком якого с (_)_ 20_р. , а закiнченням - ___ " 

-20_ 

року,
1.2.BHccoK вноситься з правом довнесення частини суми Внеску.

1.3. Повернення Вкладниковi Внеску та нарахованих процентiв за цим Внеском до закiнчення стоку його дii можливе викJIючно

у випадках, коли це передбачено умовами ,Щоговору, за рiшенням суду, а також у разi реорганiзацii або лiквiдацii Спiлки.
2. Порядок залучення внеску та умовп взаеморозрахункiв.

2.1. Вкладник п9редае Внесок Спiлцi шляхом внесення готiвки в касу Спiлки або безготiвкового перерахування на поточний рахунок
Спiлки, який вказаний в п.9 ,Щоговору, у розмiрi грн _(пропuсом)_rрн.

2.2. Процентна cT,lBKa по Внеску встановлюеться у розмiрi % рiчних, згiдно встановлених ставок, що дiють в Спiлцi надень

,**,ч:JЖ'""Х?виплачуе 
вiдсотки та Внесок Вкладнику в день настання TepMiHy сплати вiдсоткiв чи закiнчення ,Щоговору згiдно таких

"Oau"n:1) нарахування процонтiв на Внесок починаеться з наступного дня пiсля внесення Вкладником Внеску та припинясться В день,

визначений n.1.1. цuого.щьговору в якостi закiнчення строку дii Договору, або в день, що передус плановiй датi розiрвання,щоговору вказанiй

Спiлкою в повiдомленнi про дострокове розiрвання .Щоговору,
2) нарахування Спiлкою процентiв за.щоговором здiйснюсться з урахуванням числа днiв у календарному роцi (вихiдних, святкових та

неробочих днiв включно). Кiлькiсть днiв у роцi приймаеrься за 365 (366);

3) нарахування процентiв на Внесок здiйснюсться СпiлкоЮ в останнiЙ календарниЙ день кожного мiсяця, а також в день визначений в

п.п.6) п.2.3.,Щоговору.
4) !оговiР укладонО без можливостi капiталiзацii процентiв. Сума Внеску не збiльшусться на суму нарахованих проuентiв;

5) базою HapaxyBaHHJl процеrггiв е сума Внеску факгично внесена ВклаДником За ,ЩоговОРОм;

6) виплата процентiв здiйснюеться ВклаДникУ 

- 

( tцомiсячно, ulокварmапьно) на вимоry Вкладника..

2,,4,Bci виплат, на користь Вкладника здiйснюються Спiлкою в нацiонмьнiй валютi через касу Спiлки, або шляхом безготiвковО

перерzжування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою змвою останнього),
сторони погодили, що розрахунки готiвкою за,щоговором протягом одного дня мояtl,ть здiйснюватись виключно в межах граничних

сум розрахункiв готiвкою, установлених вiдповiдною постановою Правлiння Нацiонального банку Украiни.
2.5. ЯкщО дата поверненНя ВнескУ та сплатИ нарахованих, aJle не сплачених процентiв на Внесок, припадас на вихiднi (святковi,

неробочi) днi, ix виплата на користЬ Вкладника здiйснюеться в перший робочий день, що слiдуе за вихiдним (святковим, неробочим) днем. У
цuЪ"у a"пчд*У пiсля закiнченНя строкУ дii ,ЩоговорУ протягоМ таких вихiдниХ (святкових, норобочих) днiв проценти не нараховуються i не

виплачуються.
2.6. Встановлениil в п.2.2,,Щоговору розмiр процентноi ставки не може буги зменшений Спiлкою в односюронньому порядку.

3. Порядок дii Договору
3.1. Цей ,Щоговiр вступас в силу з моменту пiдписання Щоговору;
3.2. Зобов'язання за,Щоговором припиняються з моменту виплати Спiлкою Вкладнику або iншим уповновzй(еним на те особам, BcieT

суми Внеску та процентiв за ним, а також в iнших випадкilх, поредбачених законодавством УкраТни та ,Щоговором;
3.3. Догоuiр у*чл."о без можливостi продовження строку його дii. Якщо Вкладник не вимагас повернення суми Внеску у зв'язку iз

закiнченням строку, встановленого п, 1. l . ,Щоговору, то Договiр ввФкаеться припиненим з дати вказаноi у п. 1 . 1 . .Щоговору. Внесок знаходиться

у Спiлui до звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спiлка не здiйснюс нарахування процентiв за такий перiод,
4. Права та обов'язки cTopiH

4.1. Вкладник зобов'язаний:
1) здiйснити Внесок в Спiлку на умовах, передбачених роздiлом 2 ,Щоговору;
2),чотримуватись умов,Щоговору;
3) писiмовО повiдомлятИ Спiлку про змiНу власногО мiсця проrкиваНня (адреси), мiсця роботи, контактних теЛефонiв, прiзвища, iм'я та

по-батьковi, а також, iнших обставин, що так чи iнакше здатнi вплинути на виконання зобов'язань CTopiH за ,Щоговором, з наданням

вiдповiдних документiв, що пiдтвердд}тоть TaKi змiни в 10 (десяти) денний строк з моменту lx винИкнення;

Вкладник зобов'язаний iнформувати Спiлку про настанЕя сугтсвих змiн в його дiяльностi та\або змiну iншоТ iнформацii, що надавалася

ним Спiлцi (в тому числi у зв'язку iз закiнчення строку (припинення) дiТ, втрати чинностi чи визнання недiйсними поданих Спiлцi докумеrlтiв;
вФати чинностi / обмiну iдентифiкацiйного документа Вкладника (представника Вкладника); Наб},ггя Вкладником таlабо членами його ciM'T

таlабо пов'язаними з ним особами стаryсу публiчно значущих осiб, внесоння Вкладника до перелiку терористiв, санкцiйних спискiв. Таке iH-

формування здiйснюсгься Вкладником (представником Вкладника) шляхом надання Спiлцi протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня виникнен-

ня змiн необхiдних даних / iнформачii разом iз документами що пiдтвердкують змiни.
4) лля отримання Внеску та процентiв - пред'явити Спiлцi паспорт;
5) пiсля закiнчення строку Внеску або у випалку дострокового розiрвання ,щоговору у разi звернення з письмовою вимогою про

поверноння Внеску, отримати належнi до виплати грошовi кошти, згiдно умов ,Щоговору;
6) для отримання Внеску зверн}тися до Спiлки з письмовою вимогою.
4.2. Спiлка зобов"язана:

1l
зА спIлку вклАдник
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1) прийняти вiд Вкладника Внесок на умовах, передбачених роздiлом 2 ,Щоговору;

2) надавати на вимоry Вкладника довiдку щодо його Внеску;
З) нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти au порraryuuппя Внеском у строки та в розмiрах , якi передбаченi умовами

Щоговору:' 
4) .uр*rуu-и Вкладнику таемнишо його Внеску , згiдно законодавства Украiни,

5) дотримуватися умов Щоговору;
6) викЪристовувати Внесок на цiлi, визначенi Стаryтом Спiлки та законодавством Украiни;

7) видати Внесок на письмову вимоry Вкладника з урахуваншIм умов ,Щоговору;

у разi отримання Спiлкою пйсuмоuоi'"r"оги Вкладникi про повернення Внеску або його частини Спiлка зобов'язана:

1) прийняти письмову вимоry шляхом проставлення на нiй: дати отриманнJI, пiдпису уповноваженоi особи, прiзвища, iMeHi та по

батьковi уповноваженоi особи Спiлки,
2) зарееструвати письмову вимоry Вкладника про повернення Внеску згiдно з положенням про документообiг, затверлrкеним

рiшенrrям Спiлки;- 
3) виконатИ вимоry ВкладНика прО повернення Внеску вiдповiдно до умов ,Щоговору;

у разi неможливостi виконанпя С.riлпою вимоги Вкладника про повернення Внеску або його частини, Спiлка зобов'язана видати

Вкладниковi письмове повiдомлення про невиконання (неналежне виконання) цiеТ вимоги iз зазначенням: причини, дати видачi повiдомлення,

пiдп".у упоu"оваженоi особи, прiзвищi, iMeHi та по батьковi уповноваr(еноi особи Спiлки.

4.3.Вкладник ма€ право:
1) вимагати вiд Спiлки виконання cBoix зобов'язань згiдно з предметом та умовами ,Щоговору;

2) надаватИ письмовУ вимоry Спiлцi про повернення Внеску,

З) по закiнченНю строкУ дii.Щоговору оТримати Bci налеrкнi йому грошовi кошти вiдповiдно до умов ,Щоговору;

4) вимагатИ вiд СпiлкИ наданнЯ довiдкИ щодо його Внеску; 
оформивши 

.{l в порядку згiдно
5i надати довiренiсть iнший особi на право отримання Внеску та нарахованих на цього процентlв,

законодавства Украiни.
4.4. Спiлка ма€ право:
1) Прийняти Внесок вiд Вкладника, вимагати надання документiв, необхiдних для оформлення Договору та здiйснення вiдповiднtо<

виплат. Вимагати вiд Вкладника нмежного виконанЕя cBoii зобов'язань, згiдно з умовами цього ,Щоговору;

2) .Щостроково в односторонньому порядку вимагати розiрвання цього ,Щоговору в порядку, визначеному цим Договором,

4.5. Сторони також здiйЙюють iншi права та виконують iншi обов'язки, передбаченi цим ,Щоговором,

S. ttорялок змiни i припинення дii !оговору. Умови дострокового розiрвання та прппинення ffоговору,

5.1. Порядок змiни flоговору. пл_п_п
Змiни дО ,Щоговору вносяться за взасмною згодою CTopiH та оформлюеться шляхом пiдписання Сторонами додатковlтх ,Щоговорiв в

наступному порядку:
5.1.1. Пропозицiя про змiну iстотних умов,Щоговору (повiдомленrrя) надсиласться iншiй CTopoHi листом у спосiб, що дае змоry

встановити даry вiдправлення або вручаеться пiд особистий'пiдпис Вкладнику чи представнику спiлки iз вiдмiткою про дату вiдправлення та

отримання' 
гппппч зобоR'яlана налати lM 15(п'ятнадцяти) робочих днiв з дня отриманнЯ листа чИ

5. 1.2. Сторона .Щоговору зобов'язана надати письмову вlдповlдь протягс

вручення пропозицii пiд особистий пiдпис, _л_л_^л._л._.,* _ < 1 1 плrлDл
5.1.з. Якщо Сторона.Д,оговору не погодилась iз змiнами або не надала вiдповiдь у строк передбачений п.5.1.2. ,Щоговору, пропозицtя

""*"*"r:i.;:;:ХrЪ'&lЕ;r",Щоговору погодилась iз пропозиl(iею, додатковий fiоговiр укладаеться за мiсцезнаходкенням Спiлки, в письмовiй

формi, протягом 5(п'яти) робочих днiв з дня }tадання письмовоl вlдповlд1,-3.1.5.З"iп"ло.Щоговорувступаютьвдiюздняпiдписаннядодаткового,Щоговору,

5.2. Порядок та умови припинення та дострокового розiрвання !оговору
fliя !оговору припинясться:

5.2.1. За взаемною згодою CTopiH, шляхом укладання додаткового,Щоговору в порядку передбаченому п.5.1.1 - 5.1,5. .Щоговору, При

цьому виплата спiлкою Е}неску та нарахованих процентiв за фактичний строк корис,Iування вкладом здiйснюсгься в день розiрванrя !оговору,

5.2.2. За рiшенням суду з пiдстав та за процедурою, передбаченою законодавством,

5.2.3. В наслiдо* доiтро*оuо.о розiрвання ,Щоговору з iнiцiативи Спiлки:

спiлка мас право достроково розiрвати Щоговiр в односторонньому порядку з дотриманням таких правил:

1) Спiлка зобов'"за*rа пЬвiдомrrи Вкладника про HaMip розiрuатЙ чей .Щоговiр не менше нЬк за 15 (п'ятнадrцть) робочих днiв до дtrя

планового розiрвання,щоговору;
2) Спiлка сплачус процеrr, зiЪпе"по" згiдно ставки встановленоi п.2.2. ,Щоговору;

з) Днем припинення нарахування процентlв за Внеском с день, що передус плановiй датi розiрвання ,щоговору вказанiй Спiлкою в

повiдомленнi про дострокове розiрвання Щоговору,
4) Спiлка зобов'язана повернугИ ВкладникУ всi'на.тежнi йому гроruовi кошти вiдповiдно до умов Щоговору упродовж 1(одного)

робочого дня з дати, вкzlзаноi Спiлкою як день планового розiрвання ,Щоговору,

5.2.4. у pbi реорганiзачii або лiквiдацii Спiлки у порядку передбаченому законами Украiни.

5.2.5, ДоговiЬ мЬже бути припинено також з iнших пiдстав, передбачених законодавством Украiни.

б. Вiдповiдальнiсть CTopiH за невиконання або неналежне виконапня умов.Щоговору, та порядок вирiшення спорiв

6. 1. Сторони нес}ть вiдповiдалiнiсть за невиконання або неналежне виконання умов !оговору згiдно законодавства Украiни,
7. Вирiшення спорiв

7.1 . Спори, якi виникнlть пiд час виконання ,Щоговору, пiдлягають вреryлюванню шляхом переговорlв.

T.Z. Якшrо'Сторони н; мож}ть дiйти згоди iз спiрни* питань шляхом проведення переговорiв, то такий спiр вирiшусгься в

судовомУ порядку згiднО з законодавствОм Украiни. 
8. Iншi умови.

8.1. I-{ей,Щоговiр складоно У двох оригiнальних примiрника.х украiнською мовою, по одному коlкнiй iз CmpiH, що мають одн?жову

ЮРИДИЧНУ СИЛУ' 
qччс ппгппппv ясi попепепнi пепеговоои за ним. листу ПРОТОкОЛИ ПРО НаМiРИ Та бУЛЬ-ЯКi

8.2. ПiслЯ пiдписаннЯ ,ЩоговорУ Bci попереднi переговорИ за ним, листування, попереднl договори,

iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються ,Щоговору, втрачають юридичну силу,

8,3, ВкладниК пiдтвершкуе, що: 
vkпяпеFня Ппговопч iнфопм гiй статгi 12 Закону УкраIни "Про

- отримав , п".u"о"iй формi вiд Спiлки до укладення ,Щогово.ру iнформачiю вказану в частинl дру]

фiнансовi послу." тадержавне ръryлюванн" ринкiв фiнансових послуг"; 
а забезпечус правильне розумiнняiнформачiя надана Спiлкою з дотриманням вимог законодавства про зirхист прав споживачlв Ti

Вкладником-сутi фiнансовоi послуги без нав'язування'ii придбання,

s,4. ybi н; вреryльованi ;io.o"opo" правовiдносини CTopiH реryлюються законодавством Украiни.

8.5. У ,"пчдпу cMepTi Вклалника до закiнчення строку дii ,Щоговору Bci права i обов'язки щодо Договору переходять до

його спадкоемцiв у порядку, визначоному законодавством Украiни,

l2
зА спIлку вклАдник-



8.6. Пiдпис Вкладника в роздiлi 9 ,ЩоговорУ е пiдтвердкенням mго, що Вкладник отримав письмову iнформаuiю вказану в п, 8,3

Щоговору до укладеншI ,Щоговору а також лругий примiрпrп До.оuору одразу пiсля його пiдписання, zrле до початку надання Вкладнику

Спiлкою фiнансовоi послуги

9. Реквiзити та алреси CTopiH

Вкладник:

""И 
-"д t""да.ковий номер): _ Паспорт

Телефон/факс _
Елсктронна пошта:

Мреса проживання:
Телефон

Спiлка:
Кредитпа спiлка "Мiлове-Кредит "

Вкладник
Голова
Правлiння/представник (прiзвище, iмя , по-батьковi)

(пiдпис)

(прiзвище, iмя , по-батьковi)

(пiдпис)

зА спIлку

1з

вклАдник


