
ДоговiD пDо залччення внескч (вклацч) на депозитний Dахчнок на вимогч " ",]\Ь вiд " " 20 п,

Додаток N! 2

,Що Положення про фiншсовi послуги кредитноi спiлки
<Мiлове-Кредит> ( нова редакцiя ). затверлженого рiшеншм
Спостережоi рали Протокол Nч б вiд 13 лишя 2021 р.
Голова Спостережноi ради В.Шепель

прfiмIрнийдсговIр]\}_
Про залучення впеску (вIffiеду) члека кредктцоi| епiлкп н8 деп(х}итппЙ рехуЕок н& вlrмогу (залучення фiнансових aKTKBiB ir

зобов'язакЕям щодо наступЕого iх повернення}

Вiд "" 20_ р.
кр.д*.* 

"ninцa 
(мiлове-кредит) (далi - Спiлка) в особi Голови правлiння/ преДсТаВНИка цв]зý!ц!е.-jД2'цplg!3рЦРýi-, ЩО Дiе На

пiдставi CTЙyTy/loBipeHocTi Nч<_> вiд <->=-- 2О*___р, з однiеТ сторони та член кредитноi слiлки прiзвuurc, iм'я, по б:аmькQрi (далi,
<Вкладнио) з другоi сторони (Далi разом-- <acropor.D керуючись Положенням про фiнансовi послуги кредитноi спiлки (Мiлове-Кредио> у

редакчiТ вiл uj.- 20- Р ,чru"рд,,a"оrО pir.n*tяr'iпостережноТ радr кредитнОТ спiлкИ кМiлове-Крелит)) (проюкол Ns_ вiд (_>
' 

20__-р.)1rклали uей .Щоговiр про залучення внеску (вкладу) члЪна кредитноi спiлки на депозитвий рахунок на вимоry (далi - !оговiр) прО

наступне:

l. прЕдмЕт тА строк дli договор},
1.1. Вкладник вносить внесок (вклаф члена кредитноi спiлки на депозитний рахунок ва вимогу (лалi - Внесок) до Спiлки, а Спiлка

приймае Внесок В cyMi _Lсчма пропuсолt ) грrr._ *on. на умовм зворотностi та платностi, i зобов'язусться поверн}ти Вкладниковi Внесок та

u"nnarrr, проценти на Внесок на yMoBzL\ та в порядку, встановлених цим ,Щоговором,

1.2. ,Щоговiр укладено строком на мlсяцlв

fнем початку строку дiТ договору е

,Щнем закiнчення строку дii,Щоговору е

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТД УМОВИ ВЗА€МОРОЗРАХУНКIВ.
2.1. Вкладник передае грошовi кошй Спiлцi шляхом внесення готiвки в касу Спiлки або безготiвкового перерахування на поточний

рахунок Спiлки, який вказаний в п,9 цього ,Щоговору.
2. 1 . 1. Вкладник зобов'язусгься внести Внесок:
- готiвкою - в день пiдписання цього Договору;
- шляхом безготiвкового перерахування _ проlхгом трьох робочих лнiв з дня укладення Сторонами цього .Щоговору.

2.1.2. Внесок внесено на умов&х повернення на першу вимогу та з правом отриман}u частини Внеску протягом дii !оговору, без

розiрвання,Щоговору' 
кя qa Rнескпм Rст2ноRпюffься v позмiпi оh рiч )тавок, що дiють в Спiлцi на день2.2.Прочентна ставка за Внеском встановлюсться у розмiрi 

- 

о/о рiчних, згiднО встановлених (

укJIаденшI цього,Щоговору
2.2.1. Встановлений п.2,2. ,Щоговору розмiр прочентноi ставки не може бlти змiнений Спiлкою в односторонньому порядку.

2.3. ,ЩоговiР укпадено без 
"оrr.ли"Ьстi 

капiталiзацii процентiв, Сума Внеску не збiльшусться на суму HapzlxoBaнt{x процентiв.

2.4. Проченти нараховl,ються на суму Внеску та виплач},ються Вкладнику згiдно таких правил:

1) прочешги 
"u 

bn..on 
"upu*ouybi"c" 

.u фапr""*rу кiлькiсть кмендарн!{х днiв корисryвання Спiлкою сумою Внеску i починасгься з

наступно;о дня пiсllя отримання Спiлкою суми Внеску на депозитний рахунок та припиняеться в день, визначений п 1.2.цього .щоговору в якостi

закiнчення строку дii ,Щоговору, або в день повернення Внеску у випадку дострокового розiрвання цього ,Щоговору з iнiцiативи Вкладника ( в тому

числi поверненп" В"..*у пuЪ""оry Вкладника), або в день, що передуС плановiй датi розiрвання .Щоговору вказанiй Спiлкою в повiломленнi про

дострокове розiрвання цього .Щоговору;' 
2) бЬоЙ нарzжування процентiв € сума фошових коштiв фактично внесена Вкладником за циМ Щоговором;
З) нарахуваннЯ.rроч."iiu на ВнесоК здiЙснюсгьсЯ СпiлкоЮ в останнiЙ календарний день кожного мiсяця та в день визначений пп.1) п.2.4.

цього Договору
4) дця цiлей розрахунку процентiв за Внесками на депозитri рахунки використовусться календарний piK. Кiлькiсть днiв у роцi приймаеться

365 (з66).' 
3; ,"nnuru ПроцентiВ Вкладнику здiЙснюеться 

-- 

(tцомiсячно, rцокварmально - необхidне обраmu) на вимоry Вкладника.

6) поповнення (ловнесення) Внеску за цим Договоъом допускаеться. Вкладник ма€ право довнести до Внеску грошовi кошти, на умовах,

що передбаченi Щоговором. У випадку поповнення Внеску в п. 1.1. ,щоговору вносяться вiдповiднi змiни, шляхом укладення додаткового договору

в письмовiй формi.
7) чаiткове зняття суми Внеску без розiрвання ,Щоговору логryскасться. Вютадник мае право зняти частину суми Внеску на

у"о"*, що перодбiченi Щоговором. При цьому Спiлка зобов'язана поверн}ти Вкладнику належнi йому грошовi кошти на першу вимогу.' 
2,5. Поповнення або часткове зняття суми Внеску за даним ,щоговором допускаегься довiльними сумами.

2.6. Bci виплати на користь Ёппuд""*u здiйснюються Спiлкою в нацiональнiй валютi через касу Спiлки, або шляхом

безготiвкового перерахування на поточний рахунок Вкладника (за письмовою зaulвою останнього).

сторони погод"п", що розрахунки готiвкою за,щоговором протягом одного дня мож}ть здiйснюватись виключно в межiж граничних сум

розра.хункiв готiвкою, установлених вiдповiдною постановою Правлiння Наlliонмьного банку Украiни.
2,7. ,Щоговiр укJIадено без мо>ttливостi продовя<ення строку його дii. Якщо Вкладник не вимагаС повернення суми ВнескУ у зв'язку iЗ

закiнченняМ строку, встаноВленого п.1.2. .Щоговору, то.Щоговiр ввФкаеться припиненим з дати вкaваноi у п.1,2 !оговору. Внесок знаход1,1ться у
спiлцi до звернЪння вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спiлка но здiйснюс нарахуВання проЦентiв За ТаКИЙ ПеРiОД.

3. порядок дII договору
3.1. Щей,Щоговiр всryпас в силу з моменту його пiдписання Сторонами.

з.2. Зобов'язанЕя за цим ,Щоговором припиняються з моменту виплати Спiлкою Вкладнику або iншим уповновiDкеним на те особам, Bciei

суми Внеску та процонтiв за ним, а також в iнших випадкzж, передбачених законодавством Украiни та цим ,Щоговором.
4. прАвл тА оБов,язки cToPIH

4.1. Вкладник зобов'язаний:
l) лотримуватись умов цього Договору;
2) здiйснити Внесок в Спiлку на yMoB.Lx, передбачених роздiлом 2 цього ,Щоговору;

3) дrя отримання Внеску та процентiв - пред'явити Спiлцi паспорт;

4) пiсля iакiнченrя строку Внеску або у випадку досцокового розiрвання цього Договору, або у разi звернення з письмовою вимогою про

повернення Внеску, отримати налеrкнi до виплати грошовi кошти, згiдно умов ,Щоговору;

5) щ" отрrrаппя 
"u 

u""ory ВнескуЪбо його частини зверн}тися до Спiлки з письмовою вимогою в порядку передбаченому п.п. 6),

7) п.4.3. цього .Щоговору
6) пЙiьмово повiдомляти Спiлку про змiну власного мiсця проживання, контактних телефонiв, прiзвища, iм."я та по-батьковi, а

також, iнших обставин, що так чи iнакше здатнi вплин}ти на виконання зобов"язань CTopiH за.Щоговором , з наданням вiдповiдних документiв, що

пiдтверлдують TaKi змiни в 10 (десяти) денний строк з моменry ix виникнення,
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ДоговiD пDо залучення внеску (вкладу) на депозитний naxyHoK на вимогу " " Ng вiд " " 20 D.

Вкладник зобов'язаний iнформувати Спiлку про настання сl,гтевих змiн в його дiяльностi та\або змiну iншоi iнформацii, що надавалася ним

Спiлчi (в тому числi у зв'язку iз зак-iнчення arро*у 1rrр"пrпення) дiТ, втрати чинностi чи визнання недiйсними поданих Спiлцi документiв; втрати

.,rnroari / обмiну iлентифiкачiйно.о допу"a"iu В*uдп"пu (представника Вкладника); Наб}"тгя Вкладником та,/або членами його ciM'T таlабо по-

в'язаними з ним особами стаryсу публiчно значущих осiб, внесення Вкладника до перелiку терористiв санкцiйних спискiв. Таке iнформування

здiйснюсться Вкладником (прaдarЙ"-" ВклЙика) шляхом наданнJI Спiлцi протягом l0 (лесяти) робочих днiв з дня виникнення змiн необхi-

дних даних / iнформачii разом iз документами що пiдтвердr<ують змiни,

4.2. Спiлка зобов'яздна:
1) забезпечити таемницю Внеску, згiдно законодавства УкраТни;
i; uикорrсrовувати Внесок на цiлi визначенi СТац,гом Спiлки та законодавством Украiни;

З) поверн}"ги всю суму Внеску, прийнятого вiд Вкладника, та HapaxoBaHi проценти у строки, та в розмiрах, якi передбаченi умовами цього

,Щоговору;
4) лотримуватися умов цього .Щоговору;
5) надавати на вимоry Вкладника довiдку про стан Внеску,
6) видати Внесок або його частину на письмову вимоry Вкладника з урахуваншIм умов flоговору; _

у разi отримання Спiлкою письмовоi 
"r"огr 

Ёппад*rика про поверненюI Внеску або його частини Спiлка зобов'язана:

l) прийняти письмову вимоry шjulхом проставлення на нiй: дати отримання, пiдпису уповноваженоi особи, прiзвища, iMeHi та по батьковi

уповновilкеноi особи Спiлки;
2) заресструвати письмову вимоry Вкладника про повернення Внеску або його частини згiдно з положенням про документообiг,

затвердкеним рiшенrrям Спiлки;' 
3) виконати вимоry Вкладника про повернення Внеску вiдповiдно до умов ,Щоговору ;

4) виконатИ вимоry ВкладНика прО повернення частини Внеску,

у разi неможливостi виконання Спiлкою вимоги Вкладника про повернення Внеску або його частини Спiлка зобов'язана видати

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

пiдпису уповноваженоi особи, прiзвища, iMeHi та по батьковi уповнова)кеноi особи Спiлки.

4.3. Вкладник мас право:
1) вимагатИ вiд СпiлкЪ виконання cBoii зобов'язань згiдно з предметом та умовами ,Щоговору;

2) вимагати наданнJl довiдки про стан Внеску;
Зi налати довiренiсть iнший особi на право отримання Внеску та нарахованих на нього процентiв, оформивши ii в порядку згlдно

законодавства Украiни;
4) достроково в односторонньому порядку вимагати

поверненнЯ Внеску), з поверненняМ Внеску та процентiв за
розiрвання цього,щоговору, (в тому числi шляхом пред'явлення письмовоi вимоги про
'Внеском, 

повiдомившИ Спiлку В порядкУ та з врarхуванням наслiдкiв, передбачених

,Щоговором,
5) по закiнченню строку лii,Щоговору отримати Bci належнi йому грошовi кошти вiдповiДно до умоВ .Щоговору;

6) надавати письмову вимоry Спiлцi про повернення Внеску,
7) отримати частину Внеску пiсля пред'явлення Вимоги про повернен$я частини Внеску.

4.4. Спiлка мас право:
l) прийняти вiд Вкладника Вносок на умовах, передбачених роздiлом 2.цього ,Щоговору;

2i Ъ"магат, вiд Вкладника надання документiв, необхiдних для оформлення Внеску та здiйсненгrя вiдповiдних виплат на користь

Вкладника;
З) .шостроково, в односторонньому порядку вимагати розiрвання ,Щоговору в порядку, визначеному ,Щоговором;

4.5. Сторони такох< здiйснюють iншi права та вико.н},ють iншi обов'язки пФедбаченi ,Щоговором.

5. iIорядок змIни I припинЕння дi ДогоВору. ум9ви дострокового розIрвАння тА припинЕнtIя
договору.

i;l;T"iJfiý#ffi ЖЖРJ; за взасмною згодою CTopiH та оформлюються шляхом пiдписання Сторонами додаткових договорiв в

наступному порядку:- 
s.i.r. ПропЪзrчiя про змiну iстотних умов ,Щоговору (повiдомлення) надсилаеться iншiй CTopoHi листом у спосiб, що дае змоry встановити

дату вiдправленп" або 
"ручаеr"ся 

пiд особистий пiдпис Вкладнику чи представнику Спiлки iз вiдмiткою про даry вiдправлення та отримання,' 
i-t,z, Сторона Дiоговору зобов'язана надати письмову вiдповiдь протягом 15 (п"ятнадцяти) лнiв з дня отримання листа чи вручення

пропозичiТ пiд особистий пiдпис.
5.1.з. ЯкщО Сторона,ЩоговорУ не погодиласЬ iз змiнамИ або не надала вiдповiдЬ у строК передбачениЙ п.5.1.2,,Щоговору, пропозицiя

[iя fiоговору припинясться:
5.2.1. За взаемною згодою CTopiH, шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п.5.1.1 - 5.1.5. .Щоговору. Виплата

Спiлкою Внеску та нарахованих прочентiв за фактичний строк користування Вкладом здiйснюеться в день розiрвання ,Щоговору,

5,2,2. В суловЬму пор"д*у .u позовом Вкладника таlабо Спiлки з пiдстав та за процедурою передбаченою законодавством.

5.2.з. в наслiдок доЬrроково.о розiрвавня .щоговору з iнiцiативи однiст з CTopiH:

5.2.3.1. З iнiцiативи Вкладника достроково в односторонньому порядку:
вкладник мае право достроково в односторонньому порядку розiрвати ,щоговiр з дотриманням таких правил:

1) Вклалник зобов'язаний повiдомити Спiлку про свiй HaMip достроково розiрвати .Щоговiр шляхом направлення письмового

2) Перерахунок процентiв не здiйснюсгься.
З) Спiлка зЬОов'яiана повернути Вкладнику Bci належнi йому грошовi кошти вiдповiдно до умов ,Щоговору на першу вимоry;

4) днем припинення нарахування процентiв за Вноском с день поверненrrя Спiлкою Внеску;

5) датою припинення дii ,Щоговору с дата повернення Внеску,
5.2.3.2.З iпiцiатпви Спiлки в односторонньому порядку:
спiлка мае право розiрвати,щоговiр в односторонньому порядку з дотриманням таких правил:

l) Спiлка.оЬоu'"iчriповiдомити Вкладника про HaMip розiрвати ,Щоговiр не менше нiж за 10 (десять) робочих днiв до дня планового

розiрвання .Щоговору;
2) Спiлка iплачус проценти за Вкладом згiдно ставки встановленоi п. 2.2. !оговору;
З) Спiлка зобов'язана повернуrи Вкладнику Bci належнi йому грошовi кошти вiдповiдно до умов цього ,Щоговору упродовж _!- (эдцsд9l

робочого дня з дати, вказtlноi Спiлкою як день планового розiрвання ,Щоговору; *__ллл._:,__ л_.
4) !,нем припинення нарах}ъан}ur процентiв за Вноском е день, що пере,ryе плановiй датi розiрвання ,щоговору вказанiй Спiлкою в

мiсцезнаходкенням Спiлки, в письмовlй

5.2.4.

зАспIлку

iнших пiдстав передбачених законодавством,Щоговiр може буги припинено також з
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6. ВЦПОВIДДЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА НЕВИКОНДННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНЛННЯ УМОВ ДОГОВОРУ,

6. l . Сторони несугь вiдповiдмьнiсть за невиконання або нена:tежне виконанIu умов ,Щоговору згiдно законодавства Украiни,

7. порядок вирIшЕння спорIв.
7.1. Спори, якi виникнl"ь пiд час виконанм Договору, пiдлягають вреryлюванню шJUIхом переговорiв,

Z.Z. Якцlо а;й;"; не мож}ть дiйти згоди iз iпiрних питань шJlяхом проведення переговорiв, то такий спiр вирiшусться в

судовому порядку згiдно з чинним з2lконодавством Укратни' 
8. lншl умови.

8.1. Цей,Щоговiр складено у двох оригiнальних примiрниках украiнською мовою, по одному кожнiй iз CTopiH, що мають однакову

юридичну силу' 
"_ п^_^^^_" ,^i ,^"^дпчi прпегпRопИ аа ним листчваь ]токоли прО намiри та буль-якi iншi

в.). пiсля пiдписання ,щоговору Bci попереднi переговори за ним, листування, попереднl договори, пр(

ycHi абО письмовi до"оuпa*rой CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються ,Щоговору, втрачають юридичну силу,

8.3. Вкладник пiдтвердкуе, що:
- отримав в письмовiй формi вiд Спiлки до укJIадення ,Щоговору iнформачiю вказану в частинi .uругiй статгi 12 Закону Украiни "Про

фiнансовi послуги та дерЖавне реryлюваНня ринкiВ фiнансових послуг"; 
га забезпечуе правильне розумiнняj iнформацi" надана Спiлкою з дотриманням вимог законодавства про захист прав споя(ивачlв ,

ВплЙпи*оМ clTi фiнансовоi послуги без нав'язування ii придбання,

8.4. Yci не upa.yn"ouuni До.оuорЙ правовiдноЪини CTopiH реryлюються законодавством Украiни, 
nw пепехоtrять trо його спадк

8.5, У випадку cMepTi Вкладника до закiнченн" .Йопу oiT ДЪговору Bci права i обов'язки щодо ,Щоговору переходять до його спадкоемцtв у

порядку' визначеному законодавствоМ Украiни' 'lформачiю вказану в п. 8,3 ,Щоговору
8.6. Пiдпис Вкладника в роздiлi 9 flоговору с пiдтвердкенням того, що Вкладник отримав письмову lI

до укладення ,щоговору а тlкож лругий примiрник ,щоговору одразу пiсля його пiдписання, tlле до початку надан}я Вкладнику Спiлкою

фiнансовоi послуги

9. Реквiзити та адреси CTopiH

Вклалник:
Спiлка: Крелитна спiлка "Мiлове-Кредит "
Мiсцезнаходкення _(прiзвище, lмя, по-

батьковi ) _.-

-тiьr*Oпппr"и 
"од 

(подажо"ий номер): _
II/р

паспорт серiя
Виданий

Кол е,ЩРПОУ _
Телефон/факс 

--

Електронна пошта

Мреса п

Телефон
роживання:

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

l________________J
(пiдпис)

(прiзвище, iмя , по-батьковi)

(пiдпис)/

Вкладник

зА спIлку

lб

вкjIАдник


