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Спеціальність: 
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Тема програми: 

 

Т10 – Кредитування населення 

 

Тема  уроку: 

 

1. Оформлення видачі кредиту. 

2. Відкриття кредитного рахунку. 

3. Нарахування % по кредиту та їх погашення. 

4. Облік операцій по видачі та погашенні кредиту. 

 

Тип уроку: 

 

 

Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок 

при виконанні навчально-виробничих робіт. 

 

Вид уроку: 

 

Рольова гра, ігрове проектування. 

 

Форма проведення: 

  

Груповий розбір нового матеріалу з елементами 

інтерактивних технологій.  

Цілі уроку: 

Навчальна: 

 

Познайомити учнів з поняттям кредит, з видами 

кредитів, з пакетом документів, необхідним для 

отримання кредиту. 

  

 

Розвиваюча: 

 

 

Розвивати культуру обслуговування клієнтів, 

самостійність, пізнавальну активність учнів шляхом 

використання методів і прийомів навчання. 

 

Виховна: Виховувати в учнях відповідальність та охайність при 

виконанні роботи, сприяти створенню на уроці 

атмосфери доброзичливості. 

 

 

Дидактичнее забезпечення 

уроку: 

 

 

- інструкція № 1; 

- мультимедійні інформаційні плакати з теми програми; 

- роздавальний дидактичний матеріал: папки з зразками   

банківських документів, бланки. 

 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення уроку: 

 

- комп’ютери; 

- екран; 

- проектор. 

 

Методи навчання: - пояснювально-ілюстративний; 

- проблемний; 

- наочний; 

- стимулюючий. 

 

 

Методи навчальної діяльності 

учнів: 

 

- продуктивний; 

- практичний. 
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Спеціальність: 

 

Касир (в банку), гр. КС-10 1/11, КС-10 2/11 

 

Тема програми: 

 

Т10 – Кредитування населення 

 

Тема  уроку1: 

 

Оформлення видачі кредиту. 

 

Тип уроків: 

 

 

Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок 

при виконанні навчально-виробничих робіт. 

 

Вид уроку: 

 

Рольова гра, ігрове проектування. 

 

Форма проведення: 

  

Груповий розбір нового матеріалу з елементами 

інтерактивних технологій.  

Цілі уроку: 

Навчальна: 

 

Познайомити учнів з поняттям кредит, з видами 

кредитів, з пакетом документів, необхідним для 

отримання кредиту. 

  

 

Розвиваюча: 

 

 

Розвивати культуру обслуговування клієнтів, 

самостійність, пізнавальну активність учнів шляхом 

використання методів і прийомів навчання. 

 

 

Виховна: 

 

Виховувати в учнях відповідальність та охайність при 

виконанні роботи, сприяти створенню на уроці 

атмосфери доброзичливості. 

 

 

Дидактичнее забезпечення 

уроку: 

 

 

- інструкція № 1; 

- мультимедійні інформаційні плакати з теми програми; 

- роздавальний дидактичний матеріал: папки з зразками   

банківських документів, бланки. 

 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення уроку: 

 

- комп’ютери; 

- екран; 

- проектор. 

 

 

Методи навчання: 

 

- пояснювально-ілюстративний; 

- проблемний; 

- наочний; 

- стимулюючий. 

 

 

Методи навчальної діяльності 

учнів: 

 

- продуктивний; 

- практичний. 

 

 

 



Хід уроку №1 

 

1. Організаційна частина   - 2 хв. 

2. Вступний інструктаж      - 45 хв. 

3. Поточний інструктаж     - 5 год. 

4. Заключний інструктаж   - 13 хв. 

 

1.  Організаційна частина: 

    1.1.  Перевірка наявності учнів;  

    1.2.  Перевірка готовності учнів до уроку. 

     

2. Вступний інструктаж: 

 

2.1.  Повідомити тему програми та тему уроку, мету уроку. 

2.2. Проводиться  інструктаж з охорони праці за допомогою карток-

завдань 

2.3. Формування нових знань, вмінь та навичок учнів. 

Майстри за допомогою презентації, яка демонструється на екрані 

розповідає учням як буде вивчатися тема програми, як проходитиме 

урок, розповідають про правила гри, розподіляють ролі, починають 

гру. 

 

2.4. Закріплення матеріалу по вступному інструктажу: 

 

Для закріплення даної теми учням роздаються картки на закріплення 

матеріалу а також необхідно вивчити та заповнити заяви на видачу 

кредиту, договора на оформлення кредиту . 

 

3.  Поточний інструктаж: 

 

Проводиться у формі самостійної роботи учнів і цільових обходів 

робочих місць. Перевіряються уміння учнів правильно і точно 

заповняти документі, необхідні для данного виду роботи. 

Майстер звертає увагу на точність в роботі, надає індивідуальну 

допомогу. 

В процесі проведення поточного інструктажу майстер повинен 

розвивати у учнів уміння аналізувати свою роботу, раціонально 

використовувати робочий час, здійснювати самоконтроль. 

 

4 Заключний інструктаж: 

 

Майстер розбирає допущені при роботі помилки, відмічає кращих 

учнів, робить зауваження учням, які недостатньо уваги приділили даній 

роботі. Повідомляє оцінки за роботу на уроці, а також повідомляє тему 

наступного уроку. 
 



 

 
 

КОНСПЕКТ УРОКУ №1 

 

Перш ніж  приступити  до вивчення теми нам необхідно вибрати:  

Суддю, Секретаря, Громадського обвинувача та Захисника. На ці посади пропонується    

вибрати майстрів виробничого навчання. Напередодні де кільком учням  було дано 

завдання підготовити промову, та виступити в якості свідків, як зі сторони звинувачення, 

так і зі сторони захисника. 

 

СЕКРЕТАРЬ:  Слово надається судді: 

               

СУДДЯ: Сьогодні та на послідуючих трьох уроках ми проведемо судове засідання над 

кредитом і вирішимо це добре, чи погано, чи є у кредиту майбутнє. 

               Судове засідання оголошується відкритим..  

               Кредит виник напевному етапі розвитку людского суспільства.  

Слово «банк» походить від італ. «banko» - стіл. Спочатку банки були виключно 

конторами, що проводять різні грошові операції, і переважно міняльними 

конторами (лавками). Поступово міняльна справа розширюється, за рахунок 

видачі різноманітних позик і залучення грошових коштів, і з'являються банки, які 

видають кредити, приймають внески і проводять розрахункові операції.  Слово 

кредит походить від латинського credo, що означає «вірю». Завдяки банкам 

здійснюється перерозподіл засобів від тих, у кого є вільні грошові кошти, тим, 

кому вони в даний момент необхідні, завдяки мобілізації вільних грошових 

коштів і видачі кредитів.  

 

Кредит – це економічні відносини між юридичними та фізичними особами з 

приводу одержання позики в грошовій, або товарній формі на умовах 

повернення в певний строк із сплатою відсотків. 

 

Зараз ми проведемо голосування, щоб визначити ваше відношення до кредиту. 

Серед виданих фішок виберете одну, яка відповідає вашому рішенню. 

(Проводиться голосування і на дошці будується графік. Після його побудови він 

коментується за підсумками голосування). 

 

Надається слово свідкові зі сторони обвинувачення. 

 

СВІДОК: Наша сім’я взяла кредит для придбання автомобіля. Банк, видав кредит на 4 

роки. На протязі двох років ми своєчасно виплачували кредит. Але потім 

настала криза, чоловік втратив роботу і на протязі 3-х місяців ми не змогли   

своєчасно виплатити ці суми. Банк виставив нам штрафні санкції в дуже 

великих розмірах. Виплатити зразу ми не в змозі і банк погрожує відібрати у нас 

автомобіль.  

 

ЗАХИСНИК: Пане судя дозвольте задати запитання свідкові? (до свідка) Скажіть будь 

ласка, 

                 коли ваш чоловік втратив роботу і у вас не було можливості своєчасно 

виплачувати 

                 кредит ви повідомили про це банк? 

 

СВІДОК: Ні. 

 

ЗАХИСНИК: Запитань немає. 

 

День 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82


СУДДЯ: Сторона звинувачення у вас є запитання до свідка? 

 

ОБВИНУВАЧ: Ні, я хочу запросити до залу слідуючого свідка. 

 

СУДДЯ: Запросити свідка. (до свідка) Розкажіть нам свою історію. 

 

СВІДОК: Ми вирішили взяти кредит для придбання квартири. Кредит ми взяли в 

долларах США, так як. там по договору була менша відсоткова ставка. 5 років 

ми справно виплачували кредит. Але з настанням кризи придбати долари стало 

не можливо. Ми звернулися в банк с проханням виплачувати кредит згідно 

курсу нацбанку. Але нам відмовили. І зараз існує погроза, що квартиру 

віднімуть. 

 

ЗАХИСНИК: Пане суддя прошу слова. 

 

СУДДЯ: Слово надається захисникові. 

 

ЗАХИСНИК: Хочу ознайомити вас які види кредиту існують на ринку банківських 

послуг. 

                  Кредити бувають:  

довгострокові – понад 3 роки,  

середньострокові – до 3 років,  

короткострокові – до 1 року. 

 

Короткострокові – це споживчі кредити, надаються для придбання 

споживчих товарів, а саме побутової техніки, для відпочинку, для 

навчання, та на інші потреби. 

 

Середньострокові кредити – кредити для придбання автомобіля, на 

розвиток бізнесу, на навчання, на ремонт, на лікування. 

 

Суттєвої різниці між середньостроковими та довгостроковими кредитами 

не існує, тому банки України не виділяють їх окремо, хоча в країнах Заходу 

існує певне їх відокремлення. 

 

Довгострокові кредити теж призначені для придбання автомобіля, на 

розвиток бізнесу, та інше. Але сюди також необхідно додати кредити на 

придбання житла, на індивідуальну забудову, та іпотечні кредити. 

Іпотечний кредит – це довгостроковий кредит, який видається під 

забезпечення нерухомістю. 

 

 СУДДЯ: ОБВИНУВАЧ, у вас є що сказати 

 

ОБВИНУВАЧ: Так, пане судя. Довожу до вашого відома, що перш ніж отримати кредит 

клієнт повинен підтвердити свою платоспроможність та забезпеченість.  

                  Кредит может забезпечуватися – майном, майновими правами, цінними 

паперами, а також кредити можуть бути гарантовані:  банками, третьою особою 

(поручителем), свідоцтвом страхування, або страховою компанією. 

 

СУДДЯ: Слово надається секретарю, який повідомить вам, які необхідно документи для   

оформлення кредиту. 

 

СЕКРЕТАРЬ:  В залежності від того на що береться кредит клієнт  надає банкові паспорт, 

ідентифікаційний код, довідку з місця проживання, довідку з місця роботи про 

заробітну плату, як що кредит забезпечується поручителем, то також документи 

необхідні від нього, якщо кредит забезпечується нерухомим , або рухомим 

майном, то необхідна довідка або інший документ про право власності на це 



майно. Після того як банк прийме рішення про видачу кредиту, з клієнтом 

укладається кредитний договір, та договір застави майна. 

                  Дозвольте оголосити результати голосування. 

 

СУДДЯ: Для розгляду наданих на сьогоднішньому засіданні матеріалів судове засідання 

оголошую закритим. Всім присутнім роздаються кредитні договора для 

ознайомлення та їх оформлення. Продовження судового засідання відбудеться 

на слідуючому уроці. У всіх присутніх є час на роздуми: так що ж таке кредит – 

це добре, чи погано, та чи має він право на існування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки 

 

 
1. Заява на видачу кредиту. 

2. Кредитний договір. 

3. Кросворд для закріплення нового матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Заявник__________________________________________________________________________ справжнім 

звертається з проханням про надання кредиту в розмірі _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________    на 

Термін____________________________________________________________________________ 

Планований графік погашення кредиту___________________________________________________ 

Призначення кредиту ___________________________________________________________________ 

У забезпечення запрошуваного кредиту готовий надати:____________________________________ 

 
 

Також прошу відкрити картковий рахунок на моє ім’я та оформити платіжну картку МС Standard “Кредит +» 
Все листування щодо відкритого рахунку та щомісячні виписки по картковому рахунку: 

     □ при особистому зверненні до банку                                  □ надсилати на особисту e-mail адресу
1
: ________________________________ 

     □ у вигляді SMS повідомлень на мобільний телефон _______________________________________ 

Назва 

оператора: 

В зазначених  SMS – повідомленнях прошу надавати інформацію про операції, здійснені по вищезазначеній платіжній картці, доступний залишок 

коштів по вищезазначеній платіжній картці, розмір обов’язкових платежів по кредитному ліміту, наданому мені для проведення розрахунків по  

вищезазначеній платіжній картці. 

Прошу надсилати зазначені SMS – повідомленнях:               □ англійською мовою 

                                                                                                      □ російським текстом латинськими літерами (в транслітерації) 

Повністю згоден з тім, що Банк не несе відповідальності за збереження інформації, що відправляється в мережу компанії -оператора мобільного 

зв’язку для передачі SMS повідомлень. 

Також погоджуюсь з тім, що в разі зміни номеру  мобільного телефону я маю письмово повідомити про це той підрозділ Банку, до якого подаю цю 

заяву. 

Мета та причини встановлення відносин з Банком – проведення розрахунків по платіжній картці. 

Прошу встановити на платіжну картку кредитний ліміт у розмірі __________грн. (___________)_ з графіком 

погашення «відсотки щомісяця, кредитний ліміт – в кінці терміну». Термін дії кредитного ліміту – термін дії 

платіжної картки. 

Джерела погашення кредитного ліміту: сукупний сімейний дохід. 

Забеспечення по кредитному ліміту: без забезпечення. 

Персональні дані 

Прізвище _____________________   Ім’я _______________________   По батькові_________________________________  
Дата народження                                     Громадянство                                       Місце народження 

_____ «_____»________р.                     _______________________                   __________________________________ 

□   Пан               Дівоче прізвище матері                                                                                     Ідентифікаційний номер ДПА 
□   Пані                 (кодове слово)                    Ім’я та прізвище латинськими літерами                          України 
                            ____________________         _________________________________            

          
 

Адреса реєстрації (прописки): _____________________________________________________________________________ 

Адреса місця проживання:_________________________________________________________________________________ 

Домашній телефон:                                                                            моб. телефон  

Громадянський паспорт: серія                  №                                                 виданий________________________________ 

_________________________________________________________________________ «______»_____________ _______ р. 

Сімейний стан □  одружений □  неодружений □  розведений/вдівець 

Діти □  немає □  є □  Якщо є, вкажіть кількість_____ 

Освіта □  вища □  неповна вища □  середня, ср.спеціальна 

Данні про місце роботи 

Назва організації  Адреса 

Посада  Робочий тел. 

Стаж роботи на підприємстві Тел. підприємства 

 

 

Чи (оформили, плануєте оформити) оформляєте Ви документи на постійне місце проживання 

закордоном?_______ 

Чи притягувалися Ви до кримінальної відповідальності?__________________________________________ 

 

Невід'ємною частиною Заяви- Анкети є Додаток 1 «Детальні умови і сукупна вартість споживчого кредиту». 

Я ____________________ засвідчую, що на дату подачі даної Заяви до мене відсутні які-небудь 

переслідування з боку правоохоронних органів, кримінальні справи, судові суперечки і обтяження манна. Мені 

відомо про кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації з метою отримання банківського 

кредиту. Засвідчую, що вся приведена інформація с вірної і актуальної на дату подачі даної заявки, що засвідчую 

власноручно. 

ЗАЯВА-АНКЕТА 

Фізичної особи на видачу кредиту, 

Відкриття карткового рахунку, видачу платіжної картки та встановлення кредитного ліміту 



Заявник підтверджує, що вся інформація, присутня в справжній заявці або надана кредитному 

експерту вірна і правдива. Будь-які помилки і надання невірних відомостей з боку клієнта можуть привести 

до затримки в ухваленні рішення або відмові у видачі кредиту і помилкам при оформленні подальших 

документів, зокрема договорів застави. Підтверджую, що я ознайомився(лась) з Тарифами банку та 

Правилами користування БПК і згодний(на) їх виконувати. Усі питання, пов'язані зі сплатою податків з 

одержуваних мною сум, зобов'язуюсь вирішувати згідно з чинним законодавством. Зобов'язуюсь 
повідомляти про всі зміни стосовно інформації, вказаної в анкеті. Не заперечую проти перевірки Банком 

достовірності наданої мною інформації. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і 

закриття рахунків в національній та іноземних валютах ознайомлений(а). Вимоги цієї інструкції для мене 

обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, 

пов'язаних із здійсненним підприємницької діяльності. 

Будь-яка інформація і документи, безпосередньо або опосередковано пов'язані з даною заявкою, можуть 

істотно прискорити процес ухвалення рішення про видачу кредиту. 

ДО УВАГИ ЗАЯВНИКА 
БАНК залишає за собою право звертатися до будь-якої особи, відомої або невідомої Заявнику яка, 

як вважає Банк, може сприяти в ухваленні остаточного рішення щодо надання або не надання 
кредиту Заявнику. Якщо Заявник з тих або інших причин не бажає, щоб хто-небудь був обізнаний про 
справжню Заявку, то Заявнику слід вказати ім'я (найменування) вказаної особи і причину небажання 
(наприклад, нинішній працедавець або конкурент): 

 

БАНК гарантує, що вся інформація, надана клієнтом, буде використана строго конфіденційно і 
лише для ухвалення рішення по суті даної заяви Заявник справжнім підтверджує і гарантує, що 
вся інформація, що міститься в Заяві, прикладених до неї документах і висловлена усно, є 
правдивою і настільки повною, наскільки відомо Заявнику. Проставляючи свій підпис, Заявник 
тим самим підтверджує, що він(а) ознайомлений(а) із змістом справжньої Заяви і повністю розуміє 
її. 

 

 

Підпис заявника __________________________                                                                дата 

______________________ 

 

Заяву прийняв ________________/_________________ 

                               (підпис)                   (П.І.Б.) 

 

 
ВІДМІТКИ БАНКУ 

Відкрити картковий рахунок у національній валюті дозволяю 

_____________________  _______________  __________________ 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив: 

_______________________________________________________________ 

(посада керівника)              (ПІБ)                           (підпис) 
(посада, ПІВ та підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок 

відкривати рахунки) 

Дата відкриття рахунку „     "                         20_____ р 

№ карткового рахунку______________________________ 
Головний бухгалтер (інша відповідальна особа) 

____________________________________________________ 

Відсоток за картрахунком ________________________ 

Відсоток за кредитом_____________________________ 

(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 02279-07/КФ 

 
г.Днепропетровск 21 сентября 2007г. 

Сторона 1. Юридическое лицо по законодательству Украины : Открытое акционерное общество 

коммерческий банк с иностранным капиталом «Промэкономбанк» (далее - Банк), который действует на основании 

Устава, зарегистрированного 27.12.2006 года Управлением Национального банка Украины в Донецкой области, код 

ОКПО 20058668 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия А00 №302519, выдано 

государственным регистратором Чумаченко В.М. исполнительного комитета Донецкого городского совета Донецкой 

области, номер записи о включении ведомостей о юридическом лице в ЕГР 12661200000002536 с юридическим адресом: 

83062, г.Донецк, проспект Ленинский, дом.4, в лице заместителя директора Днепропетровского филиала ОАО КБ 

«Промэкономбанк» (код ОКПО 25843679) Андрейчук Евгении Ивановны, которая действует на основании доверенности 

б/н от 24.07.2007г. и Положения о Днепропетровском филиале ОАО КБ «Промэкономбанк», зарегистрированном 

04.04.2003 года Управлением НБУ в Днепропетровской области №93 с одной стороны, 

Сторона 2 Физическое лицо по законодательству Украины:. Степанова Галина Петровна, проживающий 

по адресу: г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 паспорт: серия АК № 653684 выдан Амур-Нижнеднепровским РО 

ДГУ УМВД Украины в Дн-вской обл. 19 августа 1999г. идентификационный номер: 2196500429, именуемый в 

дальнейшем "Заемщик", с другой стороны заключили настоящий договор о предоставлении потребительского кредита. 

В целях своевременного возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, исполнение 

обязательств по настоящему договору обеспечивается заработной платой Заемщика. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Банк предоставляет Заемщику, с учетом его платежеспособности, кредит в сумме 4300,00 (Четыре тысячи 

триста) гривен до 21 сентября 2008г. с уплатой процентов за пользование кредитом из расчета 25 % годовых. 

Заемщик уплачивает Банку плату за обслуживание счетов в размере 5 % от суммы кредита, которая 

уплачивается в день предоставления кредита. 

1.2. Кредит предоставляется Заемщику на следующие цели: потребительские нужды. 

1.3. "Заемщику" открывается ссудный счет 2202298056716 

и счет по процентам 2208598056713, счет платы за 

обслуживание счетов 61107980004. 

1.4. Кредит предоставляется путем выдачи денежных средств наличными. 

 

2. ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ 

2.1. Погашать кредит и уплачивать Банку за пользование кредитом проценты в следующем порядке: 

ежемесячно не позднее 61 дня, следующих за отчетным месяцем. В случае непогашения процентов более трех месяцев, 

Банк по своему усмотрению может расторгнуть действие кредитного договора и вынести кредит на просрочку.  

2.2. В пятидневный срок уведомлять Банк об изменении места жительства, работы, фамилии или имени и 

других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему договору.  

2.3. При нарушении Заемщиком обязательств по погашению кредита, предусмотренных п.2.1. настоящего 

договора, уплачивать по требованию Банка проценты из расчета 25 процентов годовых от суммы остатка непогашенной 

задолженности по кредиту. 

 

 

3. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО 

3.1. Пересматривать процентную ставку за пользование кредитом и расчетное обслуживание при изменении 

конъюнктуры рынка денежных ресурсов на Украине, с письменным извещением об этом заемщика. Заемщик обязан в 

14-тидневный срок: 

а) либо подписать дополнительное соглашение в случае согласия с процентной ставкой; 

б) либо в письменной форме сообщить об отказе в принятии предложения об изменении 

процентной ставки. 

3.2. В случае несвоевременного погашения Заемщиком основного долга по кредиту, взыскивать с Заемщика 25 

процентов годовых от суммы остатка непогашенной задолженности по кредиту.  

4. ЗАЕМЩИК ИМЕЕТ ПРАВО 

4.1. Производить досрочное погашение кредита. При этом проценты рассчитываются исходя и суммы остатка 

задолженности по кредиту за фактический срок его пользования. 

4.2. Досрочно расторгнуть договор с Банком, полностью возвратив полученный кредит и рассчитанные 

проценты за фактическое использование кредита. 

 



Договор оформил 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия договора устанавливается со дня его заключения и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами по настоящему договору. 

5.2. В случае неисполнения Заемщиком п.2.2. договора действие настоящего договора досрочно прекращается, 

о чем банк письменно извещает Заемщика. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Проценты рассчитываются на сумму остатка задолженности по кредиту, при этом расчет производится 

исходя из фактического количества дней в году. Уплате подлежат проценты за каждый день пользования кредитными 

средствами. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и вступают в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

7.2. При изменении национальной денежной единицы сумма кредита и рассчитанных процентов подлежит 

пересчету согласно действующего законодательства. 

7.3.    Споры    по    настоящему   договору разрешаются 

законодательством Украины порядке. 

в    установленном действующим 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. При досрочном прекращении действия договора в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего договора, 

"Заемщик" обязан в 14-тидневный срок с даты прекращения договора погасить кредит с процентами, исходя из 

установленной договором ставки за фактический срок пользования кредитом. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

БАНК ЗАЕМЩИК 

 
ОАО КБ «Промэкономбанк» 

83000, г.Донецк, пр.Ленинский, 4 

МФО 334992 ОКПО 20058668 

 

 

 

Степанова Галина Петровна 

 

г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 

паспортные данные: серия АК № 653684 выдан Амур-

Нижнеднепровским РО ДГУ УМВД Украины в Дн-

вской обл. 19.08.1999 идентификационный номер: 

2196500429 

 

 

Заместитель директора Дф*ОАО КБ 

«Промэкономбанк» Е.И.Андрейчук _________________Г.П.Степанова

 

 

Кравченко Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ 

 

к кредитному договору № 02279-07/КФ от 
21.09.2007 

 

1.   Погашение кредита производится в сумме и в сроки согласно Графику погашения 
кредита, указанного в нижеприведенной таблице: 

2. Платежи согласно Графику погашения кредита подлежат уплате в полном размере. 

3. Платеж согласно Графику погашения кредита считается осуществленным в установленный срок, 

если сумма платежа в полном размере поступила на счет в Банке не позднее даты, указанной в 

Графике погашения кредита. 

БАНК 

 

ОАО КБ «Промэкономбашс» 

83000, г.Донецк, пр.Ленинский, 4 

МФО 334992 ОКПО 20058668 

ЗАЕМЩИК                                             

Степанова Галина Петровна 

 

 

 

г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 

паспортные данные: серия АК № 653684 выдан Амур-

Нижнеднепровским РО ДГУ УМВД Украины в Дн-

вской обл. 19.08.1999 

 
Заместитель директора ДФ ОАО КБ  
 

«Промэкономбанк» ______________ 

 

Е.И.Андрейчук 

 

_________________________________Г.П. Степанов

Дата погашения № взноса Сумма кредита к 

кредита  погашению, грн. 

31.10.07 1 358,00 

30.11.07 2 358,00 

31.12.07 3 358,00 

31.01.08 4 358,00 

29.02.08 5 358,00 

31.03.08 6 358,00 

30.04.08 7 358,00 

31.05.08 8 358,00 

30.06.08 9 358,00 

31.07.08 10 358,00 

31.08.08 11 358,00 

21.09.08 12 362,00 

ИТОГО:  4'300.00 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА: 



 

Кросворд 
 

 

 

 

 5.  

3.   

1.    4.  

 1. 2.       

       

2.              

        

    

 3.      

4.       

 5.          

 

 

По горизонталі: 

 
1.Як перекладається з латинського слово кредит. 

2.Кредит, який видається на 5 та більше років. 

3.Зключивши кредитний договір  що ви отримуєте. 

4.Яким словом ми ще можемо назвати кредит. 

5.Особа, яка може забезпечити отримання вами кредиту. 

 

По вертикалі: 
 

1.Економічні відносини між банком та фізичною особою на видачу коштів. 

2.Кредит під заставу житла. 

3.Що банк бере з клієнта за користування коштами. 

4.Фінансова установа по розрахунково-касовому обслуговуванню населення. 

5.Один з основних видів забезпечення кредиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кроссворд 
 

  5.Н  

3.В  Е 

1.К   І 4.Б Р 

Р 1.В 2.І Р Ю  Д А У 

Е  П  С Н Х 

2.Д О В Г О С Т Р О К О В И Й 

И  Т  Т  М  

Т Е К І 

 3.К О Ш Т И С 

4.С С У Д А  Т 

 5.П О Р У Ч И Т Е Л Ь 

По горизонталі:                            По вертикалі: 

1.Вірю.                                           1.Кредит. 

2.Довгостроковий.                      2.Іпотека. 

3.Кошти.                                      3Відсотки. 

4.Ссуда.                                        4.Банк. 
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Спеціальність: 

 

 

Касир (в банку), гр. КС-10 1/11, КС-10 2/11 

 

Тема програми: 

 

Т10 – Кредитування населення 

 

Тема  уроку 2 : 

 

Відкриття кредитного рахунку. 

 

Тип уроку: 

 

Вид уроку: 

 

Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок 

при виконанні навчально-виробничих робіт. 

Рольова гра, ігрове проектування. 

 

Форма проведення: 

  

Груповий розбір нового матеріалу з елементами 

інтерактивних технологій.  

Цілі уроку: 

Навчальна: 

 

Ознайомить учнів з поняттям кредитна історія, з 

процесом відкриття кредитного рахунку, зарахування на 

нього грошей і порядок перерахування їх на видачу, або 

за товар, чи послуги. 

 

 

Розвиваюча: 

 

 

Розвивати культуру обслуговування клієнтів, 

самостійність, пізнавальну активність учнів шляхом 

використання методів і прийомів навчання. 

 

 

Виховна: 

 

Виховувати в учнях відповідальність та охайність при 

виконанні роботи, сприяти створенню на уроці 

атмосфери доброзичливості. 

 

 

Дидактичнее забезпечення 

уроку: 

 

 

- інструкція № 1; 

- мультимедійні інформаційні плакати з теми програми; 

- роздавальний дидактичний матеріал: папки з зразками   

банківських документів, бланки. 

 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення уроку: 

 

- комп’ютери; 

- екран; 

- проектор. 

 

 

Методи навчання: 

 

- пояснювально-ілюстративний; 

- проблемний; 

- наочний; 

- стимулюючий. 

 

 

Методи навчальної діяльності 

учнів: 

 

- продуктивний; 

- практичний. 

 

 

 



Хід уроку № 2 

 

1. Організаційна частина   - 2 хв. 

2. Вступний інструктаж      - 45 хв. 

3. Поточний інструктаж     - 5 год. 

4. Заключний інструктаж   - 13 хв. 

 

1.  Організаційна частина: 

    1.1.  Перевірка наявності учнів.  

    1.2.  Перевірка готовності учнів до уроку; 

2. Вступний інструктаж: 

 

2.1.  Повідомити тему програми та тему уроку, мету уроку. 

2.2. Проводиться опитування з попередньої теми за допомогою гри – 

продовження судового засідання, де опитувані виступають в ролі 

свідків. 

 

2.3. Формування нових знань, вмінь та навичок учнів. 

Для пояснення теми цього уроку буде продовжена гра судового 

засідання з показом на екрані слайдів які містять опорний конспект 

теми цього уроку. 

 

2.4. Закріплення матеріалу по вступному інструктажу: 

 

Для закріплення даної теми учням роздаються картки на закріплення 

матеріалу необхідно вивчити та заповнити заяви на видачу кредиту, 

договора на оформлення кредиту, та договір на відкриття кредитного 

рахунку. 

 

3.  Поточний інструктаж: 

 

Проводиться у формі самостійної роботи учнів і цільових обходів 

робочих місць. Перевіряються уміння учнів правильно і точно 

заповнювати документи, необхідні для данного виду роботи. 

Майстер звертає увагу на точність в роботі, надає індивідуальну 

допомогу. 

В процесі проведення поточного інструктажу майстер повинен 

розвивати у учнів уміння, аналізувати свою роботу, раціонально 

використовувати робочий час, здійснювати самоконтроль. 

 

4 Заключний інструктаж: 

 

Майстер розбирає пропущені при роботі помилки, відмічає 

кращих учнів, робить зауваження учням, які недостатньо приділили 

уваги  даній роботі. Повідомляє оцінки за роботу на уроці, а також 

повідомляє тему наступного уроку. Видає домашнє завдання. 



 

 
КОНСПЕКТ УРОКУ № 2 

 

СЕКРЕТАР:Слово надається судді. 

 

СУДДЯ: Продовжуємо наше судове засідання.  Слово надається обвинувачу. 
 

ОБВИНУВАЧ: Запитання до свідка. Свідок (__________) дайте визначення кредиту. 
 

СВІДОК: Кредит – це економічні відносини між юридичними та фізичними особами з 

приводу одержання позики в грошовій, або товарній формі на умовах повернення в 

певний строк із сплатою відсотків. 

 

ОБВИНУВАЧ:  Свідок (__________),  на якій термін може  видаватися кредит? 
 

СВІДОК: Кредити бувають:  

довгострокові – понад 3 роки,  

середньострокові – до 3 років,  

короткострокові – до 1 року. 

 

ОБВИНУВАЧ:  Свідок (__________),  на які потреби можна взяти кредит 
 

СВІДОК: Короткострокові – це споживчі кредити, надаються для придбання 

споживчих товарів, а саме побутової техніки, для відпочинку, для навчання, та на 

інші потреби. 

 

Середньострокові кредити – кредити для придбання автомобіля, на 

розвиток бізнесу, на навчання, на ремонт, на лікування. 

 

Довгострокові кредити теж призначені для придбання автомобіля, на 

розвиток бізнесу, та інше. Але сюди також необхідно додати кредити на 

придбання житла, на індивідуальну забудову, та іпотечні кредити. 

іпотечний кредит – це довгостроковий кредит, який видається під 

забезпечення нерухомістю. 

 

ОБВИНУВАЧ:  Свідок (__________),  яка різниця меж середньостроковим, та 

довгостроковим кредитом? 
 

СВІДОК: Суттєвої різниці між середньостроковими и довгостроковими кредитами не 

має, тому банки України не виділяють їх окремо, хоча в країнах Заходу існує певне їх 

відокремлення. 

 

СУДДЯ: Сторона звинувачення, у вас є ще запитання до свідків? 

 

ОБВИНУВАЧ: Ні, запитань не має. 

 

СУДДЯ: Слово надається захисникові. 

 

ЗАХИСНИК: Запитання до свідка. Свідок, (__________) скажіть, будь ласка, який 

документ укладається при оформленні кредиту. 

 

СВІДОК: З  клієнтом укладається кредитний договір, та договір застави майна. 

 

День 2 
 



ЗАХИСНИК: Свідок (__________),  які документи необхідно надати в банк клієнту для 

отримання  кредиту? 

 

СВІДОК: В залежності від того на що береться кредит, клієнт  надає банкові паспорт, 

ідентифікаційний код, довідку з місця проживання, довідку з місця роботи про 

заробітну плату. 

 

ЗАХИСНИК: Свідок (__________),  чим може забезпечуватися виданий кредит? 

 

СВІДОК: Кредит забезпечується нерухомим , або рухомим майном, ( необхідна довідка, 

або інший документ про право власності на це майно.)  Кредит може 

забезпечуватися поручителем 

 

СУДДЯ: Сторона захисту, у вас є ще запитання до свідків? 

 

ЗАХИСНИК: Ні, запитань не має. 

 

СУДДЯ: Слово надається секретарю для надання інформації. 

 

СЕКРЕТАР: 30 січня 2007 року в Україні закінчився термін передбачений 

законодавством для ліцензування існуючих бюро кредитних історій. Після цієї 

дати, бюро повинно почати активний збір, а потім і продаж банкам кредитних 

історій. 

З чого складається кредитна історія? 

1. Паспортні дані; 

2. Ідентифікаційний код; 

3. Дані про трудову діяльність; 

4. Сімейне положення; 

5. Дані про кредитні правовідношення (номер та дата договору, сторони 

договору, сума та валюта кредиту, термін погашення кредиту, розмір 

заборгованості). 

6. Дані про заборгованість. 

7. Інші дані, які можуть виникнути, при кредитному взаємовідношенні. 

  

ОБВИНУВАЧ: Пане суддя прошу слова. Кожному хто захоче взяти кредит слід 

пам’ятати, що зіпсувати кредитну історію дуже легко, достатньо всього один 

раз прострочити виплату кредиту. Зіпсуєш кредитну історію- отримання 

кредиту в банку може стати скрутним. 

 

ЗАХИСНИК: Пане суддя я теж прошу слова. Для того щоб не потрапити в ситуацію, коли 

всі банки відмовлять вам в позиці через зіпсовану кредитну історію, ви можете 

не давати своєї згоди на передачу даних в бюро, але це буде сигналом банку про 

вашу несерйозність що до погашення кредиту. 

Пане суддя прошу визвати свідка  для  слухання його кредитної історії. 

 

СЕКРЕТАР: Викликається свідок (                       ) 

  

ЗАХИСНИК: Пан(і), будь ласка, розкажіть нам свою кредитну історію, на які потреби ви 

брали кредит і в якому виді ви отримали кошти? 

 

СВІДОК: Ми давно мріяли про автомобіль, але коштів для придбання не мали, тому 

вирішили взятии кредит в банку. Після того як ми надали в банк необхідні 

документи, на протязі двох днів банк прийняв рішення задовольнити наше 

прохання. Банком було відкрито на наше ім'я кредитний рахунок. Готівку на 

руки ми не отримали, гроші були перераховані на рахунок, а з кредитного 

рахунку на рахунок автосалону, нам залишилось з’явитися в автосалоні і 

забрати автомобіль. 



ЗАХИСНИК: Пане суддя дозвольте заслухати ще одного свідка. 

 

СЕКРЕТАР: Викликається свідок (                       ) 

 

СВІДОК: Ми з нашими друзями вирішили відпочити за кордоном. На ці потреби ми і 

наші друзі взяли кредит. Банк видав нам гроші готівкою, а нашим друзям в 

іншому банку запропонували узяти кредитну картку, щоб вони могли  отримати 

готівку, чи розрахуватися безготівковим шляхом  в будь-якій філії даного банку, 

як у нас в країні, так і за кордоном. В обох випадках було відкрито кредитні 

рахунки, в першому випадку з рахунку було видано кошти готівкою, а в 

другому випадку кошти будуть списуватися по мірі їх витрачення. В обох 

випадках погашення коштів будуть зараховуватися на рахунок до повного 

погашення кредиту. 

 

СЕКРЕТАР:Отже при оформлені кредиту кошти можуть отримуватися, як в готівковій 

формі, так і в безготівковій. В безготівковій формі кошти можуть бути 

перераховані зразу за товар. чи послуги, а також можуть бути перерахуванні на 

пластикову картку, де клієнт вирішує сам, як йому використовувати ці кошті в 

готівковій  чи безготівковій формі. Але слід знати , що за зняття готівки з 

пластикової кредитної картки банк бере комісійні. 

 

ОБВИНУВАЧ: Пане суддя дозвольте заслухати ще одного свідка. 

 

СЕКРЕТАР:Викликається свідок (                       ) 

 

СВІДОК: Мої батьки вирішили взяти кредит на строк- п’ять років. Моєму батькові 56 

років, а матері 51. Банк відмовив в видачі кредиту мотивуючи це тим, що  

позичальник на момент погашення кредиту не повинен досягнути пенсійного 

віку. 

 

СУДДЯ: Вам потрібен був довгостроковий кредит, тому вам і відмовили. В отриманні 

короткострокового кредиту банк вам би не відмовив. 

 

ОБВИНУВАЧ: Пане суддя дозвольте заслухати ще одного свідка. 

 

СЕКРЕТАР: Викликається свідок (                       ) 

 

СВІДОК: Нашою сім'єю було взято кредит на три роки, на ремонт квартири. Але в звязку 

з фінансовими проблемами ми не змогли своєчасно та в повному обсязі 

витлатити його. Через деякий час до нас звернулися представники 

колекторської фірми та почали погрожувати  і вимагати виплатити кредит . На 

наше запитання чому ми повинні виплачувати кредит їм, а не банкові, вони 

повідомили , що банк передав нашу заборгованість по кредиту колекторській 

фірмі. 

 

СУДДЯ: Прошу вас звернути увагу, що перш ніж поставити підпис під кредитним 

договором його необхіно уважно прочитати та вивчити. Якщо там є пункт про 

передачу вашої заборгованості  третім особам, то справу з таким банком краще 

не мати. В кредитному договорі повинно бути вказано права та обовязки сторін, 

детально описано умови взяття, повернення кредиту, а також дії сторін при 

форс-мажорних обставинах .  

                  Для розгляду наданих, на сьогоднішньому засіданні, матеріалів, судове 

засідання оголошую закритим.  Продовження судового засідання відбудеться на 

наступному уроці-засіданні,де ми більш детально розглянемо питання про 

відсотки та їх виплату. 

 

 



Додатки 

 
1. Заява на видачу кредиту. 

2. Кредитний договір. 

3. Видатковий та приходний касові ордери. 

4. Особовий рахунок. 

5. Картки-завдання для закріплення нового матеріалу. 

6. Інструкційна картка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявник__________________________________________________________________________ справжнім 

звертається з проханням про надання кредиту в розмірі _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________    на 

Термін____________________________________________________________________________ 

Планований графік погашення кредиту___________________________________________________ 

Призначення кредиту ___________________________________________________________________ 

У забезпечення запрошуваного кредиту готовий надати:____________________________________ 

 
 

Також прошу відкрити картковий рахунок на моє ім’я та оформити платіжну картку МС Standard “Кредит +» 
Все листування щодо відкритого рахунку та щомісячні виписки по картковому рахунку:  

     □ при особистому зверненні до банку                                  □ надсилати на особисту e-mail адресу
1
: ________________________________ 

     □ у вигляді SMS повідомлень на мобільний телефон _______________________________________ 

Назва 

оператора: 

В зазначених  SMS – повідомленнях прошу надавати інформацію про операції, здійснені по вищезазначеній платіжній картці, доступний залишок 

коштів по вищезазначеній платіжній картці, розмір обов’язкових платежів по кредитному ліміту, наданому мені для проведення розрахунків по  

вищезазначеній платіжній картці. 

Прошу надсилати зазначені SMS – повідомленнях:               □ англійською мовою 

                                                                                                      □ російським текстом латинськими літерами (в транслітерації) 

Повністю згоден з тім, що Банк не несе відповідальності за збереження інформації, що відправляється в мережу компанії-оператора мобільного 

зв’язку для передачі SMS повідомлень. 

Також погоджуюсь з тім, що в разі зміни номеру  мобільного телефону я маю письмово повідомити про це той підрозділ Банку,  до якого подаю цю 

заяву. 

Мета та причини встановлення відносин з Банком – проведення розрахунків по платіжній картці. 

Прошу встановити на платіжну картку кредитний ліміт у розмірі __________грн. (___________)_ з графіком 

погашення «відсотки щомісяця, кредитний ліміт – в кінці терміну». Термін дії кредитного ліміту – термін дії 

платіжної картки. 

Джерела погашення кредитного ліміту: сукупний сімейний дохід. 

Забеспечення по кредитному ліміту: без забезпечення. 

Персональні дані 

Прізвище _____________________   Ім’я _______________________   По батькові_________________________________  
Дата народження                                     Громадянство                                       Місце народження  

_____ «_____»________р.                     _______________________                   __________________________________ 

□   Пан               Дівоче прізвище матері                                                                                     Ідентифікаційний номер ДПА 
□   Пані                 (кодове слово)                    Ім’я та прізвище латинськими літерами                          України 
                            ____________________         _________________________________            

          
 

Адреса реєстрації (прописки): _____________________________________________________________________________ 

Адреса місця проживання:_________________________________________________________________________________ 

Домашній телефон:                                                                            моб. телефон  

Громадянський паспорт: серія                  №                                                 виданий________________________________ 

_________________________________________________________________________ «______»_____________ _______ р. 

Сімейний стан □  одружений □  неодружений □  розведений/вдівець 

Діти □  немає □  є □  Якщо є, вкажіть кількість_____ 

Освіта □  вища □  неповна вища □  середня, ср.спеціальна 

Данні про місце роботи 

Назва організації  Адреса 

Посада  Робочий тел. 

Стаж роботи на підприємстві Тел. підприємства 

 

 

Чи (оформили, плануєте оформити) оформляєте Ви документи на постійне місце проживання 

закордоном?_______ 

Чи притягувалися Ви до кримінальної відповідальності?__________________________________________ 

 

Невід'ємною частиною Заяви- Анкети є Додаток 1 «Детальні умови і сукупна вартість споживчого кредиту». 

Я ____________________ засвідчую, що на дату подачі даної Заяви до мене відсутні які-небудь 

переслідування з боку правоохоронних органів, кримінальні справи, судові суперечки і обтяження манна. Мені 

відомо про кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації з метою отримання банківського 

кредиту. Засвідчую, що вся приведена інформація с вірної і актуальної на дату подачі даної заявки, що засвідчую 

власноручно. 

ЗАЯВА-АНКЕТА 

Фізичної особи на видачу кредиту, 

Відкриття карткового рахунку, видачу платіжної картки та встановлення кредитного ліміту 



Заявник підтверджує, що вся інформація, присутня в справжній заявці або надана кредитному 
експерту вірна і правдива. Будь-які помилки і надання невірних відомостей з боку клієнта можуть привести 

до затримки в ухваленні рішення або відмові у видачі кредиту і помилкам при оформленні подальших 

документів, зокрема договорів застави. Підтверджую, що я ознайомився(лась) з Тарифами банку та 

Правилами користування БПК і згодний(на) їх виконувати. Усі питання, пов'язані зі сплатою податків з 

одержуваних мною сум, зобов'язуюсь вирішувати згідно з чинним законодавством. Зобов'язуюсь 

повідомляти про всі зміни стосовно інформації, вказаної в анкеті. Не заперечую проти перевірки Банком 

достовірності наданої мною інформації. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і 

закриття рахунків в національній та іноземних валютах ознайомлений(а). Вимоги цієї інструкції для мене 

обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, 

пов'язаних із здійсненним підприємницької діяльності. 

Будь-яка інформація і документи, безпосередньо або опосередковано пов'язані з даною заявкою, можуть 
істотно прискорити процес ухвалення рішення про видачу кредиту. 

ДО УВАГИ ЗАЯВНИКА 
БАНК залишає за собою право звертатися до будь-якої особи, відомої або невідомої Заявнику яка, 

як вважає Банк, може сприяти в ухваленні остаточного рішення щодо надання або не надання 
кредиту Заявнику. Якщо Заявник з тих або інших причин не бажає, щоб хто-небудь був обізнаний про 
справжню Заявку, то Заявнику слід вказати ім'я (найменування) вказаної особи і причину небажання 
(наприклад, нинішній працедавець або конкурент): 

 

БАНК гарантує, що вся інформація, надана клієнтом, буде використана строго конфіденційно і 
лише для ухвалення рішення по суті даної заяви Заявник справжнім підтверджує і гарантує, що 
вся інформація, що міститься в Заяві, прикладених до неї документах і висловлена усно, є 
правдивою і настільки повною, наскільки відомо Заявнику. Проставляючи свій підпис, Заявник 
тим самим підтверджує, що він(а) ознайомлений(а) із змістом справжньої Заяви і повністю розуміє 
її. 

 

 

Підпис заявника __________________________                                                                дата 

______________________ 
 

Заяву прийняв ________________/_________________ 

                               (підпис)                   (П.І.Б.) 

 

 
ВІДМІТКИ БАНКУ 

Відкрити картковий рахунок у національній валюті дозволяю 

_____________________  _______________  __________________ 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив: 

_______________________________________________________________ 

(посада керівника)              (ПІБ)                           (підпис) 
(посада, ПІВ та підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок 

відкривати рахунки) 

Дата відкриття рахунку „     "                         20_____ р 

№ карткового рахунку______________________________ 

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа) 

____________________________________________________ 

Відсоток за картрахунком ________________________ 

Відсоток за кредитом_____________________________ 

(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 02279-07/КФ 

 
г.Днепропетровск 21 сентября 2007г. 

Сторона 1. Юридическое лицо по законодательству Украины : Открытое акционерное общество 

коммерческий банк с иностранным капиталом «Промэкономбанк» (далее - Банк), который действует на основании 

Устава, зарегистрированного 27.12.2006 года Управлением Национального банка Украины в Донецкой области, код 

ОКПО 20058668 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия А00 №302519, выдано 

государственным регистратором Чумаченко В.М. исполнительного комитета Донецкого городского совета Донецкой 

области, номер записи о включении ведомостей о юридическом лице в ЕГР 12661200000002536 с юридическим адресом: 

83062, г.Донецк, проспект Ленинский, дом.4, в лице заместителя директора Днепропетровского филиала ОАО КБ 

«Промэкономбанк» (код ОКПО 25843679) Андрейчук Евгении Ивановны, которая действует на основании доверенности 

б/н от 24.07.2007г. и Положения о Днепропетровском филиале ОАО КБ «Промэкономбанк», зарегистрированном 

04.04.2003 года Управлением НБУ в Днепропетровской области №93 с одной стороны, 

Сторона 2 Физическое лицо по законодательству Украины:. Степанова Галина Петровна, проживающий 

по адресу: г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 паспорт: серия АК № 653684 выдан Амур-Нижнеднепровским РО 

ДГУ УМВД Украины в Дн-вской обл. 19 августа 1999г. идентификационный номер: 2196500429, именуемый в 

дальнейшем "Заемщик", с другой стороны заключили настоящий договор о предоставлении потребительского кредита. 

В целях своевременного возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, исполнение 

обязательств по настоящему договору обеспечивается заработной платой Заемщика. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.2. Банк предоставляет Заемщику, с учетом его платежеспособности, кредит в сумме 4300,00 (Четыре тысячи 

триста) гривен до 21 сентября 2008г. с уплатой процентов за пользование кредитом из расчета 25 % годовых. 

Заемщик уплачивает Банку плату за обслуживание счетов в размере 5 % от суммы кредита, которая 

уплачивается в день предоставления кредита. 

1.4. Кредит предоставляется Заемщику на следующие цели: потребительские нужды. 

1.5. "Заемщику" открывается ссудный счет 2202298056716 

и счет по процентам 2208598056713, счет платы за 

обслуживание счетов 61107980004. 

1.5. Кредит предоставляется путем выдачи денежных средств наличными. 

 

2. ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ 

2.4. Погашать кредит и уплачивать Банку за пользование кредитом проценты в следующем порядке: 

ежемесячно не позднее 61 дня, следующих за отчетным месяцем. В случае непогашения процентов более трех месяцев, 

Банк по своему усмотрению может расторгнуть действие кредитного договора и вынести кредит на просрочку.  

2.5. В пятидневный срок уведомлять Банк об изменении места жительства, работы, фамилии или имени и 

других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему договору. 

2.6. При нарушении Заемщиком обязательств по погашению кредита, предусмотренных п.2.1. настоящего 

договора, уплачивать по требованию Банка проценты из расчета 25 процентов годовых от суммы остатка непогашенной 

задолженности по кредиту. 

 

 

3. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО 

3.2. Пересматривать процентную ставку за пользование кредитом и расчетное обслуживание при изменении 

конъюнктуры рынка денежных ресурсов на Украине, с письменным извещением об этом заемщика. Заемщик обязан в 

14-тидневный срок: 

а) либо подписать дополнительное соглашение в случае согласия с процентной ставкой; 

б) либо в письменной форме сообщить об отказе в принятии предложения об изменении 

процентной ставки. 

3.3. В случае несвоевременного погашения Заемщиком основного долга по кредиту, взыскивать с Заемщика 25 

процентов годовых от суммы остатка непогашенной задолженности по кредиту.  

4. ЗАЕМЩИК ИМЕЕТ ПРАВО 

4.1. Производить досрочное погашение кредита. При этом проценты рассчитываются исходя и суммы остатка 

задолженности по кредиту за фактический срок его пользования. 

4.2. Досрочно расторгнуть договор с Банком, полностью возвратив полученный кредит и рассчитанные 

проценты за фактическое использование кредита. 

 



Договор оформил 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.3. Срок действия договора устанавливается со дня его заключения и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами по настоящему договору. 

5.4. В случае неисполнения Заемщиком п.2.2. договора действие настоящего договора досрочно прекращается, 

о чем банк письменно извещает Заемщика. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Проценты рассчитываются на сумму остатка задолженности по кредиту, при этом расчет производится 

исходя из фактического количества дней в году. Уплате подлежат проценты за каждый день пользования кредитными 

средствами. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и вступают в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

7.4. При изменении национальной денежной единицы сумма кредита и рассчитанных процентов подлежит 

пересчету согласно действующего законодательства. 

7.3.    Споры    по    настоящему   договору разрешаются 

законодательством Украины порядке. 

в    установленном действующим 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.3. При досрочном прекращении действия договора в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего договора, 

"Заемщик" обязан в 14-тидневный срок с даты прекращения договора погасить кредит с процентами, исходя из 

установленной договором ставки за фактический срок пользования кредитом. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

БАНК ЗАЕМЩИК 

 
ОАО КБ «Промэкономбанк» 

83000, г.Донецк, пр.Ленинский, 4 

МФО 334992 ОКПО 20058668 

 

 

 

Степанова Галина Петровна 

 

г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 

паспортные данные: серия АК № 653684 выдан Амур-

Нижнеднепровским РО ДГУ УМВД Украины в Дн-

вской обл. 19.08.1999 идентификационный номер: 

2196500429 

 

 

Заместитель директора Дф*ОАО КБ 

«Промэкономбанк» Е.И.Андрейчук _________________Г.П.Степанова

 

 

Кравченко 
Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО КБ «Промэкономбашс» 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестові завдання для перевірки знань 
1.Економічні відносини між юридичною та фізичною особою, з приводу 

одержання позики це:                   а)    депозит; 

                                                       б)    банк;   

                                                       в)   кредит; 

 

2.За користування коштами банку клієнт: 

                                                         а)    сплачує відсотки; 

                                                          б)    розраховується придбаним товаром; 

                                                         в)    кошти видаються безвідсотково; 

 

3.Видані кошти забезпечуються:    а)    чесним словом клієнта; 

                                                          б)    поручителем; 

                                                          в)    майном клієнта: 

 

4.Кошти, банк може надавати  :    а)    кредитною карткою; 

                                                        б)    готівкою; 

                                                        в)    безготівковою формою; 

 

5.Кредит видається клієнту ;        а)    за першою вимогою; 

                                                       б)    після рішення кредитної комісії; 

                                                       в)    після дозволу НБУ; 

 

6. Для  видачі кредиту клієнт оформлює слідуючі документи: 

                                                         а)    договір та ідентифікаційний код; 

                                                         б)    договір та заяву; 

                                                         в)    заяву та паспортні дані; 

 

7. Для видачі позики, клієнт надає в банк документи: 

                                                         а)    паспорт, код та довідку з  

                                                                місця проживання; 

                                                         б)    код, довідку про заробітну плату та  

                                                                довідку про склад сімї; 

                                                         в)    довідку про доходи, паспорт та код; 

 

8. Споживчі кредити це:               а)    короткострокові кредити; 

                                                       б)    довгострокові кредити; 

                                                       в)    середньострокові кредити; 

 

9.Довгостроковий кредит під забезпечення нерухомості: 

                                                        а)     іпотечний кредит; 

                                                        б)    товарний кредит; 

                                                        в)    акцептний кредит;   

 

10.Що сплачує клієнт за несвоєчасне погашення кредиту: 

                                                        а)   меню; 

                                                        б)   ренту; 

                                                        в)   пеню. 



Тестові завдання для перевірки знань 
1.Економічні відносини між юридичною та фізичною особою, з приводу 

одержання позики це:                   а)    депозит; 

                                                       б)    банк;   

                                                       в)   кредит; 

 

2.За користування коштами банку клієнт: 

                                                         а)    сплачує відсотки; 

                                                          б)    розраховується придбаним товаром; 

                                                         в)    кошти видаються безвідсотково; 

 

3.Видані кошти забезпечуються:    а)    чесним словом клієнта; 

                                                          б)    поручителем; 

                                                          в)    майном клієнта: 

 

4.Кошти, банк може надавати  :    а)    кредитною карткою; 

                                                         б)    готівкою; 

                                                         в)    безготівковою формою; 

 

5.Кредит видається клієнту ;        а)    за першою вимогою; 

                                                       б)    після рішення кредитної комісії; 

                                                       в)    після дозволу НБУ; 

 

6. Для  видачі кредиту клієнт оформлює слідуючі документи: 

                                                         а)    договір та ідентифікаційний код; 

                                                         б)    договір та заяву; 

                                                         в)    заяву та паспортні дані; 

 

7. Для видачі позики, клієнт надає в банк документи: 

                                                         а)    паспорт, код та довідку з  

                                                                місця проживання; 

                                                         б)    код, довідку про заробітну плату та  

                                                                довідку про склад сімї; 

                                                         в)    довідку про доходи, паспорт та код; 

 

8. Споживчі кредити це:               а)    короткострокові кредити; 

                                                       б)    довгострокові кредити; 

                                                       в)    середньострокові кредити; 

 

9.Довгостроковий кредит під забезпечення нерухомості: 

                                                        а)     іпотечний кредит; 

                                                        б)    товарний кредит; 

                                                        в)    акцептний кредит;   

 

10.Що сплачує клієнт за несвоєчасне погашення кредиту: 

                                                        а)   меню; 

                                                        б)   ренту; 

                                                        в)   пеню. 
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по проведенню рольової гри: « Встати, суд іде!» на уроках 

виробничого навчання 

з теми:  «Кредитування населення.» 
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методичної комісії професійної 

підготовки за фахом «кравець», 

«перукар», «взуттьовик», «кассир(в 

банку) 

Протокол №___ від__________200__року 

Голова методичної комісії 

__________________В.В.Поволяєва 

 Виконавець: 

Майстер виробничого навчання 

І категорії 

Литвиненко Лариса Олексіївна 

 



 

Спеціальність: 

 

 

Касир (в банку), гр. КС-09 1/11, КС-09 2/11 

 

Тема програми: 

 

Т10 – Кредитування населення 

 

Тема  уроку 3 : 

 

Нарахування % по кредиту та їх погашення. 

 

Тип уроків: 

 

 

 

Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок 

при виконанні навчально-виробничих робіт. 

 

Вид уроку: 

 

Рольова гра, ігрове проектування. 

 

Форма проведення: 

  

Груповий розбір нового матеріалу з елементами 

інтерактивних технологій.  

Цілі уроку: 

Навчальна: 

 

Ознайомить учнів з поняттям відсотки за кредит, з їх 

нарахуванням та сплатою. 

 

 

Розвиваюча: 

 

 

Розвивати культуру обслуговування клієнтів, 

самостійність, пізнавальну активність учнів шляхом 

використання методів і прийомів навчання. 

 

 

Виховна: 

 

Виховувати в учнях відповідальність та охайність при 

виконанні роботи, сприяти створенню на уроці 

атмосфери доброзичливості. 

 

 

Дидактичнее забезпечення 

уроку: 

 

 

- інструкція № 1; 

- мультимедійні інформаційні плакати з теми програми; 

- роздавальний дидактичний матеріал: папки з зразками   

банківських документів, бланки. 

 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення уроку: 

 

- комп’ютери; 

- екран; 

- проектор. 

 

 

Методи навчання: 

 

- пояснювально-ілюстративний; 

- проблемний; 

- наочний; 

- стимулюючий. 

 

 

Методи навчальної діяльності 

учнів: 

 

- продуктивний; 

- практичний. 

 

 

 



Хід уроку № 3 

 

1. Організаційна частина   - 5 хв. 

2. Вступний інструктаж      - 40 хв. 

3. Поточний інструктаж     - 5 год. 

4. Заключний інструктаж   - 15 хв. 

 

1.  Організаційна частина: 

    1.1.  Перевірка наявності учнів.  

    1.2.  Перевірка готовності учнів до уроку; 

     

2. Вступний інструктаж: 

 

2.1.  Повідомити тему програми та тему уроку, мету уроку. 

2.2. Проводиться опитування з попередньої теми за допомогою гри – 

продовження судового засідання, де опитувані виступають в ролі 

свідків. 

 

2.3. Формування нових знань, вмінь та навичок учнів. 

Для пояснення теми цього уроку буде продовжена гра судового 

засідання з показом на екрані слайдів які містять опорний конспект 

теми цього уроку. 

2.4. Закріплення матеріалу по вступному інструктажу: 

 

Для закріплення даної теми учням роздаються картки на закріплення 

матеріалу необхідно вивчити та заповнити заяви на видачу кредиту, 

договора на оформлення кредиту, та договір на відкриття кредитного 

рахунку. 

 

3.  Поточний інструктаж: 

 

Проводиться у формі самостійної роботи учнів і цільових обходів 

робочих місць. Перевіряються уміння учнів правильно і точно 

заповняти документі, необхідні для данного виду роботи. 

Майстер звертає увагу на точність в роботі, надає індивідуальну 

допомогу. 

В процесі проведення поточного інструктажу майстер повинен 

розвивати в учнів уміння аналізувати свою роботу, раціонально 

використовувати робочий час, здійснювати самоконтроль. 

 

4. Заключний інструктаж: 

Майстер розбирає пропущені при роботі помилки, відмічає 

кращих учнів, робить зауваження учням, які недостатньо уваги 

приділили даній роботі. Повідомляє оцінки за роботу на уроці, а також 

повідомляє тему наступного уроку. 

 



 

 
 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ № 3 

 

 

СЕКРЕТАР: Слово надається судді. 

 

СУДДЯ: Продовжуємо наше судове засідання.  Слово надається захисникові. 
 

ЗАХИСНИК: Запитання до свідка. Свідок (__________) що таке кредитна історія?. 
 

СВІДОК: Кредитна історія – це історія ваших попередніх кредитів, з сумами кредиту, 

виплатами по ньому, прострочених платежах або з достроковими виплатами, та 

вашими особовими даними. 

 

ЗАХИСНИК:  Свідок (__________), що входить до кредитної історії? 
 

СВІДОК: 1. Паспортні дані; 

2. Ідентифікаційний код; 

3. Дані про трудову діяльність; 

4. Сімейне положення; 

5. Дані про кредитні право відношення (номер,та дата договору, сторони 

договору, сума та валюта кредиту, термін погашення кредиту, розмір 

заборгованості). 

6. Дані про заборгованість. 

7. Інші дані, які можуть виникнути, при кредитному взаємовідношення. 

  

ЗАХИСНИК:  Свідок (__________), яка кредитна історія вважається негативною?  
 

СВІДОК: Достатньо всього один раз прострочити виплату кредиту.  

 

ЗАХИСНИК:  Свідок (__________), яка кредитна історія вважається позитивною? 
 

СВІДОК: Коли позичальник своєчасно, без жодної затримки та заборгованості виплатив 

взяті кошти. 

 

СУДДЯ: Сторона захисту у вас є ще запитання до свідків? 

 

ЗАХИСНИК: Ні, запитань не має. 

 

СУДДЯ: Слово надається обвинувачувачу. 

 

ОБВИНУВАЧ: Запитання до свідка. Свідок (__________) скажіть будь ласка  якщо клієнт 

банку жінка, якій 53 рока, чи може вона взяти довгостроковий кредит? 

 

СВІДОК: Ні, тому що позичальник на момент погашення кредиту не повинен досягнути 

пенсійного віку. 

 

ОБВИНУВАЧ: А якщо клієнт чоловік такого ж віку?  

 

СВІДОК: Так, може, тому що позичальнику на момент погашення кредиту не 

виповниться 60 років, це  пенсійний вік для чоловіків. 

 

 

День 3 



ОБВИНУВАЧ: Свідок (__________),  в якому виді можно отримати кредитні кошти? 

 

СВІДОК: При оформлені кредиту кошти можуть отримуватися, як в готівковій формі, так 

і в безготівковій. В безготівковій формі кошти можуть бути перераховані зразу 

за товар. чи послуги, а також можуть бути перерахуванні на пластикову картку, 

де клієнт вирішує сам, як йому використовувати ці кошті в готівковій  чи 

безготівковій формі. Але слід знати , що за зняття готівки з пластикової 

кредитної картки банк бере комісійні. 

 

СУДДЯ: Сторона звинувачення у вас є ще запитання до свідків? 

 

ОБВИНУВАЧ: Ні, запитань не має. 

 

ОБВИНУВАЧ: Прошу звернути вашу увагу на те що банк видає кредити громадянам не 

безкорисливо. Дуже часто цей відсоток досить високий, і до того ж банк може 

його змінювати в сторону збільшення. Відсотки можуть збільшуватися навіть 

після того як кредитний договір було оформлено. 

 

ЗАХИСНИК: Прошу наголосити, що збільшення відсоткової ставки після заключення 

договору повинно бути  оговорене та виділено окремим пунктом в кредитному 

договорі. А також про збільшення відсотків клієнт повинен бути повідомлений 

в 5 денний термін. Якщо клієн не згідний з новою відсотковою ставкою, він 

може в місячний срок погасити  кредит за старими відсотками. 

 

СЕКРЕТАР: Кредитні операції, є одним з джерел доходів банку. Доходи від цих операцій 

надходять у вигляді процентів. А з доходів банк виплачує відсотки клієнтам по 

депозитним рахункам. Базою для процентної політики банків є грошово-

кредитна політика держави та вплив на рівень ринкової ціни процента з боку 

центрального банку. Нарахування відсотків проводяться на кожну звітну дату 

(не рідше одного разу в місяць). 

                  Банк може нараховувати процентні доходи використовуючи один з двох 

методів: 

                  - метод простої процентної ставки (метод рівних платежів), згідно з якими сума  

всіх майбутніх доходів розподіляється рівномірно протягом періоду дії 

кредитної угоди. 

                  - метод фактичної процентної ставки, згідно з яким береться до уваги фактор 

часу, в результаті чого сума процентів, що нараховується на початку погашення 

кредиту більша за суму доходу, що нараховується в кінці погашення кредиту.  

 

ЗАХИСНИК: Щоб не було великої переплати по відсоткам, клієнт може достроково 

виплатити кредит, і тоді він заплатить відсотки фактично за період на протязі 

якого він користувався  коштами. 

 

ОБВИНУВАЧ: Але деякі банки встановлюють мораторій на дострокову виплату кредиту. 

 

СУДДЯ: Отже прошу вас бути дуже уважним, і перш ніж брати кредит поцікавитися у 

кредитного працівника чи можлива дострокова виплата кредиту. 

 

                  Для розгляду наданих на сьогоднішньому засіданні матеріалів судове засідання 

оголошую закритим.  Продовження судового засідання відбудеться на 

наступному   засіданні де ми більш детально розглянемо питання про відсотки 

та їх виплату. 

 

 

 

 

 



Додатки 

 
1.Особовий рахунок. 

2.Кредитний договір. 

3.Приходний касовий ордер. 

4.Картки-завдання для закріплення нового матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 02279-07/КФ 

 
г.Днепропетровск 21 сентября 2007г. 

Сторона 1. Юридическое лицо по законодательству Украины : Открытое акционерное общество 

коммерческий банк с иностранным капиталом «Промэкономбанк» (далее - Банк), который действует на основании 

Устава, зарегистрированного 27.12.2006 года Управлением Национального банка Украины в Донецкой области, код 

ОКПО 20058668 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия А00 №302519, выдано 

государственным регистратором Чумаченко В.М. исполнительного комитета Донецкого городского совета Донецкой 

области, номер записи о включении ведомостей о юридическом лице в ЕГР 12661200000002536 с юридическим адресом: 

83062, г.Донецк, проспект Ленинский, дом.4, в лице заместителя директора Днепропетровского филиала ОАО КБ 

«Промэкономбанк» (код ОКПО 25843679) Андрейчук Евгении Ивановны, которая действует на основании доверенности 

б/н от 24.07.2007г. и Положения о Днепропетровском филиале ОАО КБ «Промэкономбанк», зарегистрированном 

04.04.2003 года Управлением НБУ в Днепропетровской области №93 с одной стороны, 

Сторона 2 Физическое лицо по законодательству Украины:. Степанова Галина Петровна, проживающий 

по адресу: г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 паспорт: серия АК № 653684 выдан Амур-Нижнеднепровским РО 

ДГУ УМВД Украины в Дн-вской обл. 19 августа 1999г. идентификационный номер: 2196500429, именуемый в 

дальнейшем "Заемщик", с другой стороны заключили настоящий договор о предоставлении потребительского кредита. 

В целях своевременного возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, исполнение 

обязательств по настоящему договору обеспечивается заработной платой Заемщика. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.3. Банк предоставляет Заемщику, с учетом его платежеспособности, кредит в сумме 4300,00 (Четыре тысячи 

триста) гривен до 21 сентября 2008г. с уплатой процентов за пользование кредитом из расчета 25 % годовых. 

Заемщик уплачивает Банку плату за обслуживание счетов в размере 5 % от суммы кредита, которая 

уплачивается в день предоставления кредита. 

1.6. Кредит предоставляется Заемщику на следующие цели: потребительские нужды. 

1.7. "Заемщику" открывается ссудный счет 2202298056716 

и счет по процентам 2208598056713, счет платы за 

обслуживание счетов 61107980004. 

1.6. Кредит предоставляется путем выдачи денежных средств наличными. 

 

2. ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ 

2.7. Погашать кредит и уплачивать Банку за пользование кредитом проценты в следующем порядке: 

ежемесячно не позднее 61 дня, следующих за отчетным месяцем. В случае непогашения процентов более трех месяцев, 

Банк по своему усмотрению может расторгнуть действие кредитного договора и вынести кредит на просрочку. 

2.8. В пятидневный срок уведомлять Банк об изменении места жительства, работы, фамилии или имени и 

других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему договору.  

2.9. При нарушении Заемщиком обязательств по погашению кредита, предусмотренных п.2.1. настоящего 

договора, уплачивать по требованию Банка проценты из расчета 25 процентов годовых от суммы остатка непогашенной 

задолженности по кредиту. 

 

 

3. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО 

3.3. Пересматривать процентную ставку за пользование кредитом и расчетное обслуживание при изменении 

конъюнктуры рынка денежных ресурсов на Украине, с письменным извещением об этом заемщика. Заемщик обязан в 

14-тидневный срок: 

а) либо подписать дополнительное соглашение в случае согласия с процентной ставкой; 

б) либо в письменной форме сообщить об отказе в принятии предложения об изменении 

процентной ставки. 

3.4. В случае несвоевременного погашения Заемщиком основного долга по кредиту, взыскивать с Заемщика 25 

процентов годовых от суммы остатка непогашенной задолженности по кредиту. 

4. ЗАЕМЩИК ИМЕЕТ ПРАВО 

4.1. Производить досрочное погашение кредита. При этом проценты рассчитываются исходя и суммы остатка 

задолженности по кредиту за фактический срок его пользования. 

4.2. Досрочно расторгнуть договор с Банком, полностью возвратив полученный кредит и рассчитанные 

проценты за фактическое использование кредита. 

 



Договор оформил 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.5. Срок действия договора устанавливается со дня его заключения и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами по настоящему договору. 

5.6. В случае неисполнения Заемщиком п.2.2. договора действие настоящего договора досрочно прекращается, 

о чем банк письменно извещает Заемщика. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Проценты рассчитываются на сумму остатка задолженности по кредиту, при этом расчет производится 

исходя из фактического количества дней в году. Уплате подлежат проценты за каждый день пользования кредитными 

средствами. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и вступают в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

7.6. При изменении национальной денежной единицы сумма кредита и рассчитанных процентов подлежит 

пересчету согласно действующего законодательства. 

7.3.    Споры    по    настоящему   договору разрешаются 

законодательством Украины порядке. 

в    установленном действующим 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.5. При досрочном прекращении действия договора в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего договора, 

"Заемщик" обязан в 14-тидневный срок с даты прекращения договора погасить кредит с процентами, исходя из 

установленной договором ставки за фактический срок пользования кредитом. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

БАНК ЗАЕМЩИК 

 
ОАО КБ «Промэкономбанк» 

83000, г.Донецк, пр.Ленинский, 4 

МФО 334992 ОКПО 20058668 

 

 

 

Степанова Галина Петровна 

 

г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 

паспортные данные: серия АК № 653684 выдан Амур-

Нижнеднепровским РО ДГУ УМВД Украины в Дн-

вской обл. 19.08.1999 идентификационный номер: 

2196500429 

 

 

Заместитель директора Дф*ОАО КБ 

«Промэкономбанк» Е.И.Андрейчук _________________Г.П.Степанова

 

 

Кравченко 
Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вставити пропущені слова 
 

Кредит – це ____________ відносини між юридичними та фізичними 

особами з приводу одержання _________ в грошовій, або товарній формі на 

умовах повернення в ________ ________із сплатою _________. 

Короткострокові – це споживчі кредити, надаються для придбання 

___________ __________, а саме __________ ___________, для відпочинку, 

для ____________, та на інші потреби. 

 

Середньострокові кредити – кредити для придбання ______________, 

на розвиток __________, на навчання, на ремонт, на лікування. 

 

Суттєвої різниці між _________________ та ______________ 

кредитами не має, тому банки України не виділяють їх окремо, хоча в країнах 

Заходу існує певне їх відокремлення. 

 

Довгострокові кредити теж призначені для придбання автомобіля, на 

розвиток бізнесу, та інше. Але сюди також необхідно додати кредити на 

придбання житла, на індивідуальну забудову, та іпотечні кредити. 

______________ – це довгостроковий кредит, який видається під 

забезпечення нерухомістю. 

При оформлені кредиту кошти можуть отримуватися, як в _________ 

формі, так і в _____________. В ______________ формі кошти можуть бути 

перераховані одразу за товар. чи послуги, а також можуть бути перерахуванні 

на пластикову картку, де клієнт вирішує сам, як йому використовувати ці 

кошти. Але слід знати , що за зняття готівки з пластикової кредитної картки 

банк бере комісійні. 

 

_____________ є одним з джерел _________ банку. Доходи від цих 

операцій надходять у вигляді __________. А з доходів банк виплачує відсотки 

клієнтам по ______________. Базою для процентної політики банків є 

грошово-кредитна політика держави та вплив на рівень ринкової ціни 

процента з боку центрального банку. Нарахування _________ проводяться на 

кожну звітну дату (не рідше одного разу в місяць). 

Банк може нараховувати процентні доходи використовуючи один з 

двох методів: 

- метод простої __________ ставки (метод рівних платежів), згідно з 

якими сума  всіх майбутніх доходів розподіляється рівномірно протягом 

періоду дії кредитної угоди. 

- метод фактичної _________ставки, згідно з яким береться до уваги 

фактор часу, в результаті чого сума процентів, що нараховується на початку 

погашення кредиту _______ за суму доходу, що нараховується в кінці 

погашення кредиту. 

 

 

 
 

 



Вставити пропущені слова 
 

Кредит – це _фінансові__ відносини між юридичними та фізичними 

особами з приводу одержання _кощтів__ в грошовій, або товарній формі на 

умовах повернення в _обумовлений      срок_із сплатою _відсотків_____. 
Короткострокові – це споживчі кредити, надаються для придбання 

_товарів споживання__, а саме побутової техніки _, для відпочинку, для 

_навчання___, та на інші потреби. 

 

Середньострокові кредити – кредити для придбання _автомобіля__, на 

розвиток _бізнесу_, на навчання, на ремонт, на лікування. 

 

Суттєвої різниці між _короткостроковим__ та 

_середньостроковим__ кредитами не має, тому банки України не виділяють їх 

окремо, хоча в країнах Заходу існує певне їх відокремлення. 

 

Довгострокові кредити теж призначені для придбання автомобіля, на 

розвиток бізнесу, та інше. Але сюди також необхідно додати кредити на придбання 

житла, на індивідуальну забудову, та іпотечні кредити. 

_Іпотечний_ – це довгостроковий кредит, який видається під забезпечення 

нерухомістю. 

При оформлені кредиту кошти можуть отримуватися, як в _готівковій__ 

формі, так і в _безготівковій_. В _безготівковій__ формі кошти можуть бути 

перераховані одразу за товар. чи послуги, а також можуть бути перерахуванні на 

пластикову картку, де клієнт вирішує сам, як йому використовувати ці кошти. Але 

слід знати , що за зняття готівки з пластикової кредитної картки банк бере 

комісійні. 

 

_Кредити___ є одним з джерел _доходів___ банку. Доходи від цих 

операцій надходять у вигляді __відсотків__. А з доходів банк виплачує відсотки 

клієнтам по __депозитам_. Базою для процентної політики банків є грошово-

кредитна політика держави та вплив на рівень ринкової ціни процента з боку 

центрального банку. Нарахування _відсотків __ проводяться на кожну звітну дату 

(не рідше одного разу в місяць). 

Банк може нараховувати процентні доходи використовуючи один з двох 

методів: 

- метод простої _відсоткової _ ставки (метод рівних платежів), згідно з 

якими сума  всіх майбутніх доходів розподіляється рівномірно протягом періоду дії 

кредитної угоди. 

- метод фактичної _фіксованої_ставки, згідно з якою береться до уваги 

фактор часу, в результаті чого сума відсотків, що нараховується на початку 

погашення кредиту _більша_ за суму відсотків, що нараховується в кінці 

погашення кредиту. 

 

 

 



Головне управління освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

навчально-методичний центр профтехосвіти у Дніпропетровської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка 

 

по проведенню рольової гри: « Встати, суд іде!» на уроках 

виробничого навчання 

з теми:  «Кредитування населення.» 
 

для підготовки групп «Кассир (в банку)», 
код 4212 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дніпропетровськ  
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Розглянуто та погоджено на засіданні 

методичної комісії професійної 

підготовки за фахом «кравець», 

«перукар», «взуттьовик», «кассир(в 

банку) 

Протокол №___ від__________200__року 

Голова методичної комісії 

__________________В.В.Поволяєва 

 Виконавець: 

Майстер виробничого навчання 

І категорії 

Литвиненко Лариса Олексіївна 

 



Спеціальність:                                                 4212 «касир (в банку) 

 

 

Тема програми: 

 

Т10 – Кредитування населення 

 

Тема  уроку 4: 

 

Облік операцій по видачі та погашенні кредиту. 

 

Тип уроків: 

 

 

Урок комплексного застосування знань, умінь і 

навичок при виконанні навчально-виробничих робіт. 

 

Вид уроку: 

 

Рольова гра, ігрове проектування. 

 

Форма проведення: 

  

Груповий розбір нового матеріалу з елементами 

інтерактивних технологій.  

Цілі уроку: 

Навчальна: 

 

Познайомить учнів з поняттям кредит, з видами 

кредитів, з пакетом документів, необхідним для 

отримання кредиту. 

  

 

Розвиваюча: 

 

 

Розвивати культуру обслуговування клієнтів, 

самостійність, пізнавальну активність учнів шляхом 

використання методів і прийомів навчання. 

 

 

Виховна: 

 

Виховувати в учнях відповідальність та охайність 

при виконанні роботи, сприяти створенню на уроці 

атмосфери доброзичливості. 

 

 

Дидактичнее забезпечення уроку: 

 

 

- інструкція № 1; 

- мультимедійні інформаційні плакати з теми 

програми; 

- роздавальний дидактичний матеріал: папки з 

зразками   банківських документів, бланки. 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

уроку: 

 

- комп’ютери; 

- екран; 

- проектор. 

 

 

Методи навчання: 

 

- пояснювально-ілюстративний; 

- проблемний; 

- наочний; 

- стимулюючий. 

 

 

Методи навчальної діяльності учнів: 

 

- продуктивний; 

- практичний. 

 

 

 

 



Хід уроку №4 

 

5. Організаційна частина   - 2 хв. 

6. Вступний інструктаж      - 45 хв. 

7. Поточний інструктаж     - 5 год. 

8. Заключний інструктаж   - 13 хв. 

 

1.  Організаційна частина: 

    1.1.  Перевірка наявності учнів.  

    1.2.  Перевірка готовності учнів до уроку; 

     

2. Вступний інструктаж: 

 

2.1.  Повідомити тему програми та тему уроку, мету уроку. 

2.2. Проводиться  інструктаж з охорони праці за допомогою карток-

завдань 

2.3. Формування нових знань, вмінь та навичок учнів. 

Майстри за допомогою презентації, яка демонструються на екрані 

розповідає учням як буде вивчатися тема програми, як проходитиме 

урок, розповідають про правила ігри, розподіляють ролі, починають 

гру. 

 

2.4. Закріплення матеріалу по вступному інструктажу: 

 

Для закріплення даної теми учням роздаються картки на закріплення 

матеріалу необхідно вивчити та заповнити заяви на видачу кредиту, 

договора на оформлення кредиту . 

 

3.  Поточний інструктаж: 

 

Проводиться у формі самостійної роботи учнів і цільових обходів 

робочих місць. Перевіряються уміння учнів правильно і точно 

заповняти документі, необхідні для данного виду роботи. 

Майстер звертає увагу на точність в роботі, надає індивідуальну 

допомогу. 

В процесі проведення поточного інструктажу майстер повинен 

розвивати в учнів уміння аналізувати свою роботу, раціонально 

використовувати робочий час, здійснювати самоконтроль. 

 

4. Заключний інструктаж: 

Майстер розбирає пропущені при роботі помилки, відмічає 

кращих учнів, робить зауваження учням, які недостатньо уваги 

приділили даній роботі. Повідомляє оцінки за роботу на уроці, а також 

повідомляє тему наступного уроку. 

 



 
 

КОН 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ № 4 

 

      СЕКРЕТАР:Слово надається судді. 

  

СУДДЯ: На попередніх засіданнях ми з вами  вислухали  сторони звинувачення та 

сторони захисту. Також було вислухано чимало свідків, і сьогодні ми повинні 

винести вирок кредитові. Що ж таке кредит? Це погано, чи добре? Слово 

надається обвинувачувачу. 

 
ОБВИНУВАЧ: Щоб ми не говорили, але кредит це  не зовсім добра річ. Беручи 

кредит клієнт ризикує, це по пернше,  Дуже великі відсотки, які він 

переплачує за куплений товар, це по друге. Адже по депозитах банк виплачує 

відсотки значно нижчі ніж ми платимо йому за кредити, і в клієнта завжди є 

ризик того що банк може з причини кризи чи свого банкрутства не повернути 

його кошти, а також банк може сам змінювати відсоткову ставку в сторону 

збільшення. В деяких банках немає можливості дострокового погашення 

кредиту, це по третьє. Надзвичайно великі штрафні санкції за несвоєчасну 

виплату чергових внесків - четверте. Пяте - є можливість втратити куплене на 

кредит майно, тому що воно є в заставі. Шосте - банки не завжди прописують 

в кредитному договорі правдиво всі умови взяття кредиту. По сьоме - борги 

по кредитам можуть передаватися третім особам – колекторським фірмам. 

Восьме: не завжди банк може видати вам кредит в звязку з віком. Отже перш 

ніж брати кредит слід добре подумати чи слід це робити, чи сможете ви потім 

виконати свої зобовязання.  

 
СУДДЯ: Дякуємо. Тепер ми вислухаємо сторону захисту. 
 

ЗАХИСНИК:  Ми уважно слухали сторону звинувачення. Але у сторони захисту теж є 

досить багато аргументів, які ми просимо прийняти до уваги.  

Перше.Про ризик. Наряду з клієнтом банк теж ризикує  видаючи кредит , адже завжди 

є можливість того що клієнт може не повернути  його. 

По друге. Кредитні відсотки є джерелом доходів банку., відсотки установлюються 

високі, тому що вони повинні покрити ризик неповернення кредиту, а також 

повернути затрачені кошти які були виплачені по відсоткам за депозитними 

операціями. Адже нікому з нас і в голову не може прийти , скаржитися на 

великі відсотки по депозитам, навпаки, ми завжди хочемо, віддаючи свої 

вільні кошти в банк на депозит отримати як найбільший прибуток. Банк теж 

віддаючи свої вільні кошти клієнту хоче отримати найбільший дохід.  

Третє. В звязку зі збільшенням відсоткової стаки зі сторони  банку. Клієнт 

попереджається про це, і він може погасити кредит в місячний термін за 

старими відсотковими ставками, якщо не бежає платити за новими ставками. 

Четверте. Перш ніж брати кредит клієнт повинен уважно вивчити кредитний договір, а 

також уточнити у кредитного інспектора, про можливість дострокової 

виплати. Якщо в цьому банку це неможливо, то зараз на економічному ринку 

країни досить великий вибір банків, можна попробувати  вибрати для себе 

оптимальний. 

Пяте. Штрафні санкції нараховуються тільки боржникам. Якщо ви своєчасно та в 

повному обємі виплачуєте кредит штрафи вам не страшні. Якщо в звязку з 

кризою, чи іншими проблемами, ви не можете своєчасно  виплачувати кредит 

вам необхідно терміново звернутися в банк, та попросити відстрочки, банк 

надасть вам кредитні канікули. В багатьох банках існує така послуга. Для 

цього вам необхідно буде написати лише заяву. 

День 4 
 



Шосте. У звязку зі втратою придбаного майна, яке є в заставі. Знову ж таки, якщо ви є 

дисциплінованим клієнтом, сплати робите своєчасно, то вам це не загрожує. 

Але подивіться на це з іншої сторони, клієнт користується майном , ще не 

виплативши борг. Ви тільки заплатили за авто один платіж, а вже 

користуєтесь ним в своїх потребах. 

Сьоме. Не видача кредиту в звязку з віковою категорією, це захист банку від можливої 

невиплати кредиту в звязку з неплатеспроможністю клієнта , в звязку з 

виходом на пенсію, а також ризик на випадок смерті клієнта. 

Восьме.Якщо в договорі вказано , що ваш борг може передаватися третім особам то в 

цей банк краще не звертатися, якщо ж банк в односторонньому порядку 

передав ваші борги  без вашого відома, то ви маєте право подати  на банк в 

суд. Перш ніж брати кредит вам необхідно вияснити в банку, чи є в них 

практика передачі боргів в колекторські фірми. 

І останє. Якщо ви вирішили брати кредит уважно вивчайте договір, умови 

кредитування та повернення кредиту, поцікавтеся  також в різних банках , які 

в них відсоткові ставки, умови. І тільки тоді приймайте рішення, остаточно 

все зваживши . 

 

СЕКРЕТАР: Дозвольте висловити свою думку. Хочемо ми цього чи ні, а кредит , як 

банківське явище існує. Цивилізована Європа та Америка давно користується 

ним, там  майже  все населення користується банківськими кредитами. В 

нашій країні кредити поступово починають користуватися попитом.  

Населення з осторогою та недовірою відноситься до банків та кредитів. Це все 

тому, що і банки ведуть себе не досить коректно та чесно  по відношенню до 

клієнтів. За часів Ярослава Мудрого в Київській Русі також існували установи, 

що надавали кредити і залучали кошти. Вони були під контролем  князя, та 

несли відповідальність перед Ярославом за свої дії. Хотілося б щоб і наші 

банки несли відповідальність перед законом за свої дії та були чесними перед 

клієнтами. 

 

СУДДЯ: Отже уважно вислухавши всі сторони та зваживши все вище сказане можна 

прийняти слідуюче рішення. Кредит має право на існування. Адже це дуже 

корисно та зручно., але дуже багато залежить від дисциплінованості клієнтів 

та  банків. Адже ні для кого не секрет , що клієнти можуть бути не чесними, 

аферистами, тому банки відносяться до клієнтів з підозрою, боячись не 

повернення кредитів. Деякі банки теж можуть бути не чесними. В друкованих 

видання досить часто можна прочитати про банківських працівниках, які 

оформлюять кредити на осіб без їх відома, користуються коштами, а потім 

повідомляють клієнту про заборгованість. Тому населення з недовірою 

відноситься до банків. Щоб з вами такого не трапилось уважно читайте що ви 

підписуєте, ніколи не залишайте свої документи  особам, яким вони не 

потрібні та в місцях де вони не повинні знаходитися. Уважно слідкуйте за 

погашенням кредиту, перевіряйте кожну квитанцію на погашеня: звіряйте свої 

прізвище імя та по батькові, номер кредитного рахунку, суми платежу. 

Квитанції зберігайте до повного погашення, після того як ви погасили кредит  

візміть в банку довідку про погашення завірену печаткою банку та підписом  

відповідальної особи з обовязковою розшифровкою підпису (тобто з 

вказанням прізвища).Ви уважно вислухали всі сторонни, свідків, тепер 

перевіримо, чи змінилася ваша думка про кредит . Для цього проведемо 

голосування та порівняємо графіки першого голосування та останнього. 

               Зараз секретар збере фішки з вашими голосами. 

 

Проводиться голосування, на дошці вивішуються обидва графіка  

та коментуються результати. 

 

СЕКРЕТАР: Отже наш урок закінчено. Сподіваємося вам було цікаво , ви дізналися 

багато нового, і ми надіємося що ви зробили правильні висновки , будете 



гарними працівниками банку, та дисциплінованими клієнтами. Тому що в 

нашому  сучасному світі неможливо уявити себе без банківських послуг . 

Дякуємо за увагу. Для перевірки засвоєного матеріалу вам необхідно 

відповісти на запитання в тестовіх завданнях, картках перевірки знань та 

вирішати задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки 

 
1.Особовий рахунок. 

2.Кредитний договір. 

3.Приходний касовий ордер. 

4.Картки-завдання для закріплення нового матеріалу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 02279-07/КФ 

 
г.Днепропетровск 21 сентября 2007г. 

Сторона 1. Юридическое лицо по законодательству Украины : Открытое акционерное общество 

коммерческий банк с иностранным капиталом «Промэкономбанк» (далее - Банк), который действует на основании 

Устава, зарегистрированного 27.12.2006 года Управлением Национального банка Украины в Донецкой области, код 

ОКПО 20058668 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия А00 №302519, выдано 

государственным регистратором Чумаченко В.М. исполнительного комитета Донецкого городского совета Донецкой 

области, номер записи о включении ведомостей о юридическом лице в ЕГР 12661200000002536 с юридическим адресом: 

83062, г.Донецк, проспект Ленинский, дом.4, в лице заместителя директора Днепропетровского филиала ОАО КБ 

«Промэкономбанк» (код ОКПО 25843679) Андрейчук Евгении Ивановны, которая действует на основании доверенности 

б/н от 24.07.2007г. и Положения о Днепропетровском филиале ОАО КБ «Промэкономбанк», зарегистрированном 

04.04.2003 года Управлением НБУ в Днепропетровской области №93 с одной стороны, 

Сторона 2 Физическое лицо по законодательству Украины:. Степанова Галина Петровна, проживающий 

по адресу: г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 паспорт: серия АК № 653684 выдан Амур-Нижнеднепровским РО 

ДГУ УМВД Украины в Дн-вской обл. 19 августа 1999г. идентификационный номер: 2196500429, именуемый в 

дальнейшем "Заемщик", с другой стороны заключили настоящий договор о предоставлении потребительского кредита. 

В целях своевременного возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, исполнение 

обязательств по настоящему договору обеспечивается заработной платой Заемщика. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.4. Банк предоставляет Заемщику, с учетом его платежеспособности, кредит в сумме 4300,00 (Четыре тысячи 

триста) гривен до 21 сентября 2008г. с уплатой процентов за пользование кредитом из расчета 25 % годовых. 

Заемщик уплачивает Банку плату за обслуживание счетов в размере 5 % от суммы кредита, которая 

уплачивается в день предоставления кредита. 

1.8. Кредит предоставляется Заемщику на следующие цели: потребительские нужды. 

1.9. "Заемщику" открывается ссудный счет 2202298056716 

и счет по процентам 2208598056713, счет платы за 

обслуживание счетов 61107980004. 

1.7. Кредит предоставляется путем выдачи денежных средств наличными. 

 

2. ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ 

2.10.Погашать кредит и уплачивать Банку за пользование кредитом проценты в следующем порядке: 

ежемесячно не позднее 61 дня, следующих за отчетным месяцем. В случае непогашения процентов более трех месяцев, 

Банк по своему усмотрению может расторгнуть действие кредитного договора и вынести кредит на просрочку. 

2.11.В пятидневный срок уведомлять Банк об изменении места жительства, работы, фамилии или имени и 

других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему договору.  

2.12.При нарушении Заемщиком обязательств по погашению кредита, предусмотренных п.2.1. настоящего 

договора, уплачивать по требованию Банка проценты из расчета 25 процентов годовых от суммы остатка непогашенной 

задолженности по кредиту. 

 

 

3. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО 

3.4. Пересматривать процентную ставку за пользование кредитом и расчетное обслуживание при изменении 

конъюнктуры рынка денежных ресурсов на Украине, с письменным извещением об этом заемщика. Заемщик обязан в 

14-тидневный срок: 

а) либо подписать дополнительное соглашение в случае согласия с процентной ставкой; 

б) либо в письменной форме сообщить об отказе в принятии предложения об изменении 

процентной ставки. 

3.5. В случае несвоевременного погашения Заемщиком основного долга по кредиту, взыскивать с Заемщика 25 

процентов годовых от суммы остатка непогашенной задолженности по кредиту. 

4. ЗАЕМЩИК ИМЕЕТ ПРАВО 

4.1. Производить досрочное погашение кредита. При этом проценты рассчитываются исходя и суммы остатка 

задолженности по кредиту за фактический срок его пользования. 



Договор оформил 

4.2. Досрочно расторгнуть договор с Банком, полностью возвратив полученный кредит и рассчитанные 

проценты за фактическое использование кредита. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.7. Срок действия договора устанавливается со дня его заключения и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами по настоящему договору. 

5.8. В случае неисполнения Заемщиком п.2.2. договора действие настоящего договора досрочно прекращается, 

о чем банк письменно извещает Заемщика. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Проценты рассчитываются на сумму остатка задолженности по кредиту, при этом расчет производится 

исходя из фактического количества дней в году. Уплате подлежат проценты за каждый день пользования кредитными 

средствами. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.7. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и вступают в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

7.8. При изменении национальной денежной единицы сумма кредита и рассчитанных процентов подлежит 

пересчету согласно действующего законодательства. 

7.3.    Споры    по    настоящему   договору разрешаются 

законодательством Украины порядке. 

в    установленном действующим 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.7. При досрочном прекращении действия договора в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего договора, 

"Заемщик" обязан в 14-тидневный срок с даты прекращения договора погасить кредит с процентами, исходя из 

установленной договором ставки за фактический срок пользования кредитом. 

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

БАНК ЗАЕМЩИК 

 
ОАО КБ «Промэкономбанк» 

83000, г.Донецк, пр.Ленинский, 4 

МФО 334992 ОКПО 20058668 

 

 

 

Степанова Галина Петровна 

 

г.Днепропетровск ул.Березинская д.15 кв.59 

паспортные данные: серия АК № 653684 выдан Амур-

Нижнеднепровским РО ДГУ УМВД Украины в Дн-

вской обл. 19.08.1999 идентификационный номер: 

2196500429 

 

 

Заместитель директора Дф*ОАО КБ 

«Промэкономбанк» Е.И.Андрейчук 

 

Кравченко Н.М. 

_________________Г.П.Степанова



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задача для закріплення теми  «Кредитування населення» 

 
Клієнту було видано кредит в розмірі 10 тисяч гривень на строк один рік під 12 

відсотків річних. В кредитному договорі було вказано , що відсоткова ставка 

може змінюватися. Після 3-х місяців користування коштами, в зв’язку з 

економічною кризою відсотки були змінені на 13.5.  Необхідно вирахувати , 

користуючись таблицею щомісячних виплат основного боргу, суми  щомісячних 

виплат відсотків та загальні суми виплат щомісячно , а також загальну суму 

відсотків, яку повинен сплатити клієнт за користування коштами. Суми занести 

до таблиці. Слід звернути увагу , що відсотки нараховуються на залишок 

основного боргу та за час користування коштами. Виплати клієнт робив 

щомісячно, без запізнень кожного 2 числа поточного місяця. 

    

 

№ Сума 
щомісячних 

виплат основного 
боргу 

Сума відсотків 
до сплати 

Загальна сума 
сплати 

1 833.34   

2 833.34   

3 833.34   

4 833.34   

5 833.34   

6 833.34   

7 833.34   

8 833.34   

9 833.34   

10 833.34   

11 833.34   

12 833.26   

Всього 10000   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Література: 

 

 

 

1. Інструкція Національного банку «Про організацію роботи банківських 

установ. 

2. Ботвинкин В.М. «Беседы о банковском учете», Днепропетровск, АРТ-

ПРЕСС, 2005; 

3. Коцовська Р., Ричаківська В., «Операції комерційних банків», Київ 

«Алерта», 2003; 

4. Мороз А.М. «Банківські операції», Київ, КНЕУ, 2002; 

5. Сухарський В.С. «Ощадна справа.Основи теорії і практики», Тернопіль, 

«Навчальна книга - Богдан», 2000; 

6. Газета «Все о бухгалтерском учете» №39(1193) 18 апреля 2006; 

7. Журнал «Деньги», №,,4,5,6,9, 11,13 за 2006, №2,3,4,5,6,7 за 2007, №1,2 за 

2008. 

 
 


