Умови надання довгострокового кредиту
Українською об'єднаною кредитною спілкою
1.

Позичальник

Кредитна спілка – член Української об’єднаної кредитної
спілки

2.

Валюта

Гривня

3.

Мета кредиту

надання кредитів членам кредитної спілки

4.

Строк
кредитування

до 32 місяців

5.

Максимальна сума не більше 15% активів кредитної спілки – позичальника,
кредиту
але не більше суми регулятивного капіталу, та не
більше 300 000 грн.

6.

Спосіб
кредиту

7.

База нарахування Залишок основної суми кредиту
відсотків

8.

Відсоткова ставка

надання одноразово всією сумою

21%
Плаваюча
Зміна відсоткової ставки здійснюється щокварталу на
різницю відсотків, які перевищують суму процентної
ставки по активних операціях НБУ для кредитів овернайт
без забезпечення (бланкова) 1, плюс 9.5% річних, при
чому загальний розмір відсотків ніколи не буде нижчим
ніж 21% річних

9.

Сплата відсотків

10. Сплата
суми

Щомісяця

основної щомісяця рівними частинами (можлива відстрочка по
сплаті основної суми на строк до 3 місяців)

11. Комісія за видачу Відсутня
кредиту

1

12. Комісія
супроводження
кредиту

за Відсутня

13. Вимоги
позичальника

до

наявність ліцензії на провадження діяльності із
залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки.
достатність капіталу – не менше 10%

http://bank.gov.ua/Statist/Daily/PInterestRates_Facts.xls
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коефіцієнт платоспроможності – не менше 8%
резервний капітал – не менше 5%
прострочені кредити (включаючи І рівень прострочення)
до кредитного портфелю – не більше 15%
непродуктивні активи (за мінусом готівки та коштів на
поточних рахунках) до активів – не більше 15%
платні зобов’язання до доходних активів – не більше
100%
доля кредитів, з великими ризиками, в структурі
кредитного портфелю - не більше 20%.
доля кредитів, наданих членам органів управління та
членам їх родини, в структурі кредитного портфелю –
не більше 10%
співвідношення залучених коштів від інших юридичних
осіб до капіталу – не більше 100%
сума залишку зобов’язань членів кредитної спілки перед
третіми особами, за якими кредитна спілка виступає
поручителем – не більше суми регулятивного капіталу
відсутність поточного збитку
короткострокова ліквідність – не менше 100%
РЗПВ фактично сформований у повному обсязі,
встановленому п.5.1 Положення про фінансові
нормативи діяльності та критерії якості системи
управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних
спілок, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг
від 16.01.04 №7
майнові права на кредити, надані кредитною спілкою –
позичальником:
- в забезпечення приймаються непрострочені
договори
- реєстр оновлюється щоквартально
14. Забезпечення

порука голови правління кредитної спілки
протягом 15 робочих днів з дня підписання кредитного
договору та договорів забезпечення

15. Термін
кредиту

надання після подачі заяви на отримання кредиту УОКС
проводить виїзний аналіз заявника. Негативний
результат моніторингу може стати підставою для
відмови в наданні кредиту. Моніторинг не здійснюється
по кредитних спілках – учасниках ПЗВ, якщо вони
нададуть згоду на передачу результатів проведеного
моніторингу з ПЗВ до УОКС і з моменту попереднього
моніторингу пройшло не більше 12 місяців

16. Початковий
щорічне проведення виїзного моніторингу
моніторинг
кредитної
спілки
позичальника
17. Поточний

щоквартальне оновлення реєстру договорів, переданих
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Українською об'єднаною кредитною спілкою
моніторинг
в забезпечення
кредитної
спілки
щомісячне подання звітних даних, за формами
позичальника
встановленими Держфінпослуг розпорядженням № 177
щоквартальна подача в електронній формі оборотної
відомості по кредитах наданих членам кредитної спілки
за останні 18 місяців
відсутня заборгованість перед УОКС за попередніми
наданими кредитами
відсутність простроченої заборгованості перед іншими
18. Інші домовленості
юридичними особами
щодо фінансового
стану позичальника використання
Позичальником
кредиту
не
за
призначенням
19. Умови
для
дострокового
розірвання
договору (умови за
яких УОКС може
ініціювати
розірвання
договору)

встановлення Кредитодавцем недостовірності даних
або документів, наданих Позичальником для отримання
кредиту
затримання сплати Позичальником частини кредиту
та/або процентів за користування кредитом на строк, що
перевищує 1 (один) місяць
перевищення сумою простроченої заборгованості суми
кредиту більш як на 10 відсотків
несплати Позичальником більше однієї виплати, яка
перевищує 5 відсотків від суми кредиту
невиконання
Позичальником
визначеного
цим
Договором обов’язку щодо забезпечення кредиту або
невиконання Позичальником визначеного цим Договору
обов’язку, що до повідомлення про зміни в інформації
та надання відповідних підтверджуючих документів
відмова від проходження моніторингу УОКС
погіршення фінансового стану Позичальника
не надання інформації УОКС про намір кредитної спілки
– позичальника отримати кошти від інших юридичних
осіб
зміна голови правління кредитної спілки – позичальника

