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2.5. Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у
календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році
приймається за 365 (366).
2.6. Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний день
кожного місяця та в день визначений умовами цього Договору. Сума Внеску не збільшується на
суму нарахованих процентів.
2.7. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих але не сплачених процентів на Внесок
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.
2.8. 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).
2.9. Часткове зняття частини суми Внеску протягом дії Договору не допускається.
2.10. Поповнення (довнесення) до суми Внеску протягом дії Договору не допускається.
2.11. Виплата процентів Вкладнику здійснюється в кінці строку дії договору.
2.12. Якщо Вкладник не вимагає повернення Внеску зі спливом строку, встановленого в цьому
Договорі - Внесок зберігається в Спілці до моменту отримання Вкладником без нарахування
процентів.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Спілка має право:
3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати під нього належного виконання своїх
зобов'язань, згідно з умовами цього Договору;
3.1.2. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Внеску.
3.2. Спілка зобов'язана:
3.2.1. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження, а також інших
обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором,
в 10 (десяти) денний строк з моменту виникнення.
3.2.2. Надавати на вимогу Вкладника довідку про стан Внеску.
3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та законодавством України;
3.2.4. Повернути Внесок, прийнятий від Вкладника, згідно з умовами цього Договору;
3.2.5. Нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за користування Внеском у строки та в
розмірах, передбачені умовами цього Договору;
3.2.6. Гарантувати Вкладнику таємницю його Внеску, згідно законодавства України;
3.2.7. Дотримуватися умов цього Договору.
3.3. Вкладник має право:
3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов'язань згідно з предметом та умовами цього
Договору;
3.3.2. Достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору, з
поверненням Внеску процентів за Внеском, попередньо повідомивши Спілку в порядку та з
врахуванням наслідків, передбачених цим Договором;
3.3.3. По закінченню строку дії цього Договору отримати всі належні йому грошові кошти
відповідно до умов цього Договору;
3.3.4. Вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за цим Договором.
3.4. Вкладник зобов'язаний:
3.4.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання, місця роботи,
контактних телефоні прізвища, ім'я та по-батькові, а також, інших обставин, що так чи інакше
здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних
документів, що підтверджують такі зміни в 10 (десяти) денний строк з моменту і виникнення.
3.4.3. Дотримуватись умов цього Договору;
3.4.4. Для отримання Внеску та процентів - пред'явити Спілці паспорт;
3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього Договору,
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впродовж 5 (п'яти) робочих днів отримати належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього
Договору.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного
законодавства України.
4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього
Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом
переговорів.
5.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів,
то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами
додаткового договору в письмовій формі.
6.2. Розірвання Договору з ініціативи Вкладника.
6.2.1. Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір з
дотриманням таких правил:
1) Вкладник зобов'язаний повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати цей Договір за
30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання цього Договору шляхом
звернення до Кредитної спілки з письмовою вимогою про дострокове повернення внеску
(вкладу) на депозитний рахунок;
2) Спілка зобов'язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов
цього Договору упродовж 5 (п'яти) робочих днів з дати, вказаної Вкладником як запланованої
дати розірвання цього Договору;
3) днем припинення нарахування процентів за Внеском є запланована дата розірвання цього
Договору вказана Вкладником в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.
6.3. Розірвання Договору з ініціативи Спілки.
6.3.1. Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням таких
правил:
1) Спілка зобов'язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не менше ніж за 10
(десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору;
2) Спілка сплачує проценти за Внеском згідно ставки встановленої п. 2.2 цього Договору;
3) Спілка зобов'язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов
цього Договору упродовж 5 (п'яти) робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового
розірвання цього Договору;
4) днем припинення нарахування процентів за Внеском є планова дата розірвання цього Договору
вказана Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.
6.4. Будь-які пропозиції Спілки Вкладнику про зміну істотних умов договору про надання
фінансових послуг, здійснюються в письмовій формі наручним або шляхом відправлення їх
поштою з описом вкладення до цінного листа протягом 5-ти робочих днів з моменту прийняття
Спілкою відповідного рішення. При цьому Вкладник вважається таким, що отримав пропозицію
або повідомлення Спілки з моменту його отримання поштою, спливу терміну зберігання
поштового відправлення Спілки адресованого Вкладнику на відповідному поштовому відділенні,
проставлення ним підпису про отримання на екземплярі Спілки. Вкладник (в разі необхідності
визначеної законодавством або Договором) має надати відповідь Спілці протягом 5-ти робочих
днів з моменту отримання відповідного повідомлення або пропозиції Спілки. Після спливу
вказаного строку, пропозиція або повідомлення вважається позитивно погодженою Вкладником,
якщо необхідність отримання такого погодження передбачена законом або Договором і має
значення для правовідносин сторін.
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7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Підписанням цього договору Вкладник підтверджує, йому до укладення цього договору у
повному обсязі надана інформація про фінансову послугу, яка надається даним договором
Вкладнику, із зазначенням вартості цієї послуги для Вкладника; про умови надання додаткових
фінансових послуг та їх вартість; про порядок сплати податків і зборів за рахунок Вкладника в
результаті отримання фінансової послуги; про правові наслідки та порядок здійснення
розрахунків з Вкладником внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; про
механізм захисту Спілкою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що
виникають у процесі надання фінансової послуги; про реквізити органу, який здійснює державне
регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів
з питань захисту прав споживачів; про розмір винагороди Спілки у разі, коли вона пропонує
фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
7.2. Цей договір укладений у відповідності з вимогами Положення про надання фінансових
послуг КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», які затверджені рішенням
спостережної ради КРЕДИТНОЪ СПІЛКИ «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» (протокол № 234/1 від
18.03.2020.), з умовами яких Вкладник ознайомлений до укладення цього Договору.
7.3. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
7.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань,
що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.5. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним
законодавством України.
8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
СПІЛКА
ВКЛАДНИК
Найменування:
КРЕДИТНА
СПІЛКА Прізвище, ім’я, по-батькові____________
«ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»
Паспорт
серії
_____№________виданий
Місцезнаходження: 61022, м. Харків, вул. _________________________від ______р.
Іванівська, б. 1
Зареєстрований/на за адресою:___________
Код ЄДРПОУ 33205863
Фактичне місце проживання: ____________
п/р IBAN __________________________
Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер
Тел. (057)707-84-16
облікової картки платника податків-фізичної
E-mail - info@finservice.kh.ua
особи)_______________________
Веб-сторінка:
номер платіжної карти або банківський
http://www.zvitnist.com.ua/33205863
рахунок№ ____________________________
Діюча безстрокова ліцензія НКФП НА в банку _______________________________
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ МФО_________________________________
ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО Тел. _________________________________
ЇХ ПОВЕРНЕННЯ б/н від 30.08.2012року.
E-mail - ______________________________
Голова правління/Представник Спілки
___________/__________________/
___________________/__________________/
(підпис)
М.П.

(ПІБ)

(підпис)

(ПІБ)

Вкладник підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», була йому надана Спілкою в
повному обсязі до укладення цього Договору і що він отримав один з оригінальних примірників цього
Договору з додатками до нього до початку надання фінансової послуги:
«___» ___________ 20__ р. _______________ ____________________________________
( підпис)
(ПІБ Вкладника)
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