Кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС»
м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 48
ЄДРПОУ 37048996
Св. фін. установи КС № 920 ДКРРФПУ від 15.07.2010р.
т/ф: (0552) 390-300; (0552) 425-125; моб. (095)277-05-50
e-mail: office@bebko-finance.com

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС» до укладання договору з
клієнтом надає наступну інформацію:
№з/п
1

Інформація відповідно до закону
Фінансову послугу, що пропонується
надати клієнту, із зазначенням вартості
цієї послуги для клієнта, якщо інше не
передбачено
законами
з
питань
регулювання окремих ринків фінансових
послуг;

Інформація надана КС

□

□

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного
їх повернення (вартість послуги за умови належного виконання
договору складає
___(__________) гривень з врахуванням
податків та зборів).
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту (вартість послуги за умови належного виконання
договору складатиме ______ (___________)грн, з яких :

1) ___ грн. (проценти за користування кредитом)
2) __ грн. (розмір наданого кредиту)
2

Умови надання додаткових фінансових
послуг та їх вартість;

□
□

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного
їх повернення (додаткові фінансові послуги не надаються)
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту

-надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
супроводжується наданням додаткової фінансової послуги у вигляді
укладення договору страхування (вказати найменування договору, строк
його дії, предмет договору та його ціну» або якщо послуга не надається
вказуємо, що
- При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту додаткові фінансові послуги КС не надаються.
3

Порядок сплати податків і зборів за
рахунок фізичної особи в результаті
отримання фінансової послуги;

□

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного
їх повернення

В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок (далі - вклад(внесок) податки і збори за рахунок
фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ.
При отримані фізичною особою процентів від КС за договором про
залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок у кредитній спілці:
1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18 %, відповідно до п.170.4
ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ
для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму
податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто
18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на
суму вкладу членів кредитної спілки.
2) з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5 відсотків
відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування,
утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку,
встановленому ст.168 ПК.

□

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту

(В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної
особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови
виконання умов договору.)
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Правові наслідки та порядок здійснення
Дострокове припинення надання фінансової послуги можливе у
розрахунків
з фізичною
особою випадку розірвання договору, виникнення обставин, що не залежать від волі
внаслідок
дострокового
припинення сторін - непереборна сила (форс - мажор), випадок. На час дії непереборної
надання фінансової послуги;
сили(форс-мажорних обставин), випадку розрахунки не проводяться та
відновлюються після припинення дії таких обставин.
Внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги
(розірвання договору – за згодою сторін, в односторонньому порядку
Сторонами чи за рішенням суду) розрахунки з фізичною особою

здійснюються в наступному порядку:

□

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного
їх повернення

- У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Члена КС
Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на Внесок Члена
КС за ставкою 2 % (два) процента річних за фактичний строк користування
Внеском. При цьому різниця між нарахованими і фактично сплаченими
процентами за ставкою ___% річних та нарахованими процентами за
ставкою 2% (два процента) річних на підставі здійсненого Спілкою
перерахунку повертається Спілці Членом КС в день повернення Внеску.
(Дострокове розірвання договору можливе лише у випадку, коли це
передбачено умовами договору)

□

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту

а) Якщо спілка отримує право вимагати дострокового повернення
споживчого кредиту, то Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі
повідомити Позичальника про затримку сплати частини кредиту та/або
процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та
строку, протягом якого вони мають бути здійснені, окрім того має право
вимагати дострокового повернення кредиту, сплати процентів та виконання
всіх інших зобов'язань за Договором у випадках передбачених чинним
законодавством, зокрема:
- затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як за 30 днів.
- іншого істотного порушення умов Договору.
− смерті Поручителя(ів) або визнання його/їх судом безвісно
відсутнім або визнання його недієздатним чи обмежено
дієздатним (для поручителя — фізичної особи).
− припинення юридичної особи поручителя ( для поручителя —
юридичної особи)
- якщо будь — яка інформація надана Кредитодавцю від
Позичальника/Поручителя(ів)/майнового
поручителя
виявиться
недостовірною.
Порядок здійснення розрахунків наступний:

• за умови відсутності заборгованості:
- в першу чергу сплачуються всі нараховані проценти, а за відсутності
заборгованості по процентах - погашається сума кредиту;
- за умови наявності заборгованості:
- в першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування
кредитом;
- в другу чергу сплачується поточна заборгованість по процентам за
користування кредитом;
- в третю чергу сплачуються витрати Кредитодавця, пов'язані із
одержанням виконання, в тому числі, але не виключно, витрати пов'язані із
пред'явленням вимоги та зверненням стягнення, а також будь — які інші
витрати, які були понесені Кредитодавцем і які згідно з умовами договору,
договору предметом якого є забезпечення виконання зобов'язань
Позичальника за Договором, та/або чинним законодавством України, мають
бути відшкодовані Позичальником в тому числі неустойка (штраф та/або
пеня) за порушення зобов'язань за Договором;
- в четверту чергу погашається прострочена заборгованість по сумі кредиту;
- в п'яту чергу погашається поточна заборгованість по сумі кредиту;
б) Якщо спілка отримує право вимагати дострокового повернення
споживчого кредиту, то Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі
повідомити Позичальника про затримку сплати частини кредиту та/або
процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та
строку, протягом якого вони мають бути здійснені. Позичальником
протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим
іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних
днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу.
Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов
Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.
•

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання
зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає
вимоги Кредитодавця у такій черговості:

- у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та
прострочені проценти за користування кредитом;
- у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування
кредитом;

- у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до Договору. (п.б)
Застосовується для договорів споживчого кредиту)
5

Механізм захисту фінансовою установою
прав споживачів та порядок урегулювання
спірних питань, що виникають у
процесі надання фінансової послуги;

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів включає
здійснення діяльності КС у відповідності до вимог законодавства в тому
числі:
- надання повної інформації про фінансові послугу у відповідності із
вимогам ЗУ «Про захист прав споживачів» та іншого законодавства, що
забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання;
- укладання договорів, зміст яких відповідає вимогам нормативно правових
актів;
- урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання
фінансової послуги;
- надання інформації щодо органів державної влади до яких споживач може
звернутися за захистом своїх порушених прав.
Всі спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги
вирішуються в першу чергу шляхом переговорів. Член КС (споживачів
фінансових послуг) має право у випадку виникнення непорозумінь
звернутися із заявою до КС (за місцезнаходженням КС), яка розглядається у
строки та в порядку передбаченому законодавством. КС має надати
обґрунтовану відповідь на такі звернення.
У випадку невиконання членом КС зобов’язань за договором, КС
звертається до нього у порядку та строки передбачені умовами укладених
договорів.
У випадку незнайдення порозуміння, КС або член КС має право звернутися
до суду із відповідним позовом.
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Реквізити
органу,
який
здійснює
державне регулювання ринків фінансових
послуг (адреса, номер телефону тощо), а
також реквізити органів з питань захисту
прав споживачів;

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) місцезнаходження: вул.
Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001, понеділок – четвер: 9:00 – 18:00,
п’ятниця: 9:00 – 16:45, перерва: 13:00 – 13:45, напередодні святкових і
неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину; тел. (відділ
звернення громадян): (044) 234-99-07; електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua та до громадської приймальної.
Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ , тел.: 279-12-70; факс 27948-83, head@consumer.gov.ua
Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській
області
Поштова адреса: вул. Перекопська, 17, м. Херсон, 73003; офіційний вебсайт: http://dpss-ks.gov.ua; тел.32-17-36.
Управління захисту споживачів
- Поштова адреса: вул. Старообрядницька, 34, м. Херсон, 73003;
офіційний веб-сайт: http://dpss-ks.gov.ua; тел. 26-36-06;
Херсонська обласна державна адміністрація
Поштова адреса: пл. Свободи, 1, м. Херсон, 73003; офіційний веб-сайт:
http://khoda.gov.ua/; тел. 42-40-50; 32-11-03
Херсонська міська рада
Поштова адреса: пр-т Ушакова, 37, м. Херсон, 73000, офіційний вебсайт:admin@city.kherson.ua; тел. 223457 факс:491472
Херсонський міський суд Херсонської області
Поштова адреса: вул. Маяковського, 6/29, м. Херсон, 73003; офіційний вебсайт: https://ksm.ks.court.gov.ua ; тел. 49-33-12
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Розмір винагороди фінансової установи у Кредитна спілка не пропонує придбати фінансові послуги, що надаються
разі,
коли вона пропонує
фінансові іншими фінансовими установами, а тому не отримає жодних винагород від
послуги,
що
надаються
іншими інших установ за такі послуги.
фінансовими установам

Я, __________________________________________________________________________, з наданою мені
перед укладенням договору інформацією, відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ та з правилами співпраці з особами,
які надають додаткові та супутні послуги ознайомлений(на), положення статті мені зрозумілі в повній мірі, що
засвідчую власним підписом.
«____»______________ ____ року.

______________________/_______________________/

