
КРЕДИТНА СПІЛКА
«Кредитне товариство»

Додаток 3
до Положення про інформаційне

забезпечення фінансовими установами
споживачів щодо надання послуг

споживчого кредитування
(пункт 17 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу)
(ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг

споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг.
Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки

фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої
від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і
надаватиметься споживачу до укладення договору у формі паспорта споживчого

кредиту)
I. Загальна інформація

Таблиця

№ з/п Вид інформації
Інформація для заповнення фінансовою
установою

1 2 3

I. Інформація про фінансову установу

1 Найменування
Кредитна Спілка «Кредитне
товариство»

2
Номер  і  дата  видачі
ліцензії/свідоцтва

Розпорядження № 475 від 02.03.2017 р. 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг.  Дія ліцензії — 
безстрокова. Статус ліцензії — чинна..

Серія  та  номер  Свідоцтва:  КС  №203
Дата видачі свідоцтва: 28.05.2004

3 Адреса
58002 м.Чернівці,  вул.  Хмельницького,
64

4
Номер  контактного(них)
телефону(ів)

0372 585706, +380503743636



5 Адреса електронної пошти welfarekt@gmail.com 

6 Адреса власного вебсайта https://www.kredytne-tovarystvo.cv.ua/

II. Основні умови споживчого кредиту

7 Мета отримання кредиту Споживчі кредити

8 Цільова група споживачів Члени кредитної спілки

9 Сума/ліміт кредиту, грн

Від 3 000 грн. до 250 000 грн.
Розмір кредиту не може перевищувати 
20 відсотків від капіталу кредитної 
спілки.

10 Строк кредитування, міс./р. Від 1 місяця до 36 місяців (включно)

11 Процентна ставка, відсотки річних 36 -60 % річних

12
Тип процентної ставки 
(фіксована/змінювана)

Фіксована

13
Реальна  річна  процентна  ставка,
відсотки річних

Максимальний розмір кредиту--- 250 000 грн.
Максимальний  строк  кредиту 36  місяців,  то
реальна процентна ставка становить :

Процентна
ставка річна

%

Строк кредиту
(максимальни

й) (місяці)

Реальна річна
процентна
ставка %

36 36 42,59

42 36 51,12

48 36 60,12

54 36 69,62

60 36 79,62

14
Розмір власного платежу споживача
(за  наявності),  відсотки  від  суми
кредиту

Власний платіж споживача відсутній

15 Спосіб надання кредиту
Готівкою або безготівковим шляхом на
рахунок споживача у банку

16 Забезпечення  виконання
зобов'язань порукою

Так.  Поручителем  за  споживчим
кредитом  може  бути  будь-яка
повнолітня  дієздатна  фізична  особа
громадянин  України,  зареєстроване



місце  проживання  якої  на  території
України  та  її  майнове  становище  і
ділові якості не викликають сумнівів у
кредитної спілки.

III.  Інформація  про  орієнтовну  загальну  вартість  споживчого  кредиту  для
споживача

17

Загальні  витрати  за  кредитом
[уключаючи  відсотки  за
користування  кредитом,  комісії
фінансової  установою  та  інші
витрати  споживача  на  супровідні
послуги  фінансової  установи,
кредитного  посередника  (за
наявності) та третіх осіб], грн

При отримані кредиту у розмірі 250 000
грн. 

Термін (міс.) Процентна
ставка річна

%

Відсотки за
користуванн
я кредитом

(грн.)

36 36 156400,57

36 42 185459,07

36 48 214961,95

36 54 244792,62

36 60 274755,35

2) комісії  за  розрахунково-касове
обслуговування в  банку,  у  якому
відкритий  рахунок  КС  (під  час
зарахування  коштів  у  рахунок
погашення  споживчого  кредиту)
орієнтовно  складає  максимально
5439,25 грн.

18 Орієнтовна  загальна  вартість
кредиту  для  споживача  за  весь
строк користування кредитом (сума
кредиту  та  загальні  витрати  за
кредитом), грн

При отримані кредиту у розмірі 250 000
грн. Під заставу рухомого майна (крім
автотранспорту)
Термі

н
(міс.)

Про
цент

на
став
ка

річн
а %

Відсотки за
користуванн
я кредитом

(грн.)

Комісі
я  за
розрах
унково
-касове
обслуг
овуван
ня
банку

Орієнтовні
загальні
витрати

36 36 156400,57 4122,36 160522,93

36 42 185459,07 4435,56 189894,63



36 48 214961,95 4759,92 219721,87

36 54 244792,62 5094,36 249886,98

36 60 274755,35 5436,25 280191,6

IV. Забезпечення за споживчим кредитом

19 Застава Так

20 Вид застави

1)  Майнові  права  на  внесок  (вклад)
члена  кредитної  спілки на  депозитний
рахунок у кредитній спілці.
2)  аудіо-,  відео-побутова  техніка  та
комп'ютери.

21

Орієнтовна  мінімальна  ринкова
вартість  рухомого  майна,  потрібна
для  отримання  кредиту  на  суму,
зазначену  в  колонці  3  рядка  11
таблиці  додатка  3  до  Положення
про  інформаційне  забезпечення
фінансовими  установами
споживачів  щодо  надання  послуг
споживчого  кредитування  (далі  -
Положення) (якщо застосовується)

Не застосовується

22

Наявність пропорційної залежності
доступного  розміру  кредиту  від
ринкової  вартості  рухомого  майна
(якщо застосовується)

Не застосовується

23
Потреба  проведення  оцінки
забезпечення кредиту

Ні

V. Порядок повернення споживчого кредиту

24 Періодичність погашення:
Щомісячно  або  в  кінці  строку  дії
кредитного договору

25 суми кредиту
Щомісячно  або  в  кінці  строку  дії
кредитного договору

26 відсотків,  комісій  та  інших
платежів за користування кредитом

Проценти за користування кредитом  -
щомісячно  або  в  кінці  строку  дії



Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його 
надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в 
місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не 
повинен перевищувати 45 календарних днів або

42

до Національного банку України:
перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на
сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
Термін  розгляду  звернення  -  не  більше  одного  місяця  з  дня  його
надходження.
Загальний  термін  розгляду  звернення  (у  разі  його  продовження,  якщо  в
місячний  термін  вирішити  порушені  у  зверненні  питання  неможливо)  не
повинен перевищувати 45 календарних днів, або

43

до суду:
споживач  звертається  до  судових  органів  у  порядку,  визначеному
законодавством  України  (споживачі  фінансових  послуг  звільняються  від
сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як
споживачів послуг)


