
 

Попередження про можливі наслідки для споживача,  

у разі порушення зобов’язань за договором про надання кредиту  

та інші важлива  інформація, щодо прав споживачів 

 

          У разі порушення споживачем графіку внесків за договором (прострочення сплати тіла 

кредиту), споживач зобов’язаний  сплатити проценти за користування кредитом, нараховані 

на фактичний залишок суми тіла кредиту (в т.ч. проценти нараховані на прострочену до 

погашення суму тіла кредиту), незалежно від суми процентів зазначеної в графіку внесків за 

договором. 

        У разі неповернення кредиту (повністю або часткового) після закінчення строку 

користування кредитом, кредитодавець  у порядку ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України,  

має право нараховувати проценти за користування коштами у розмірі,  що дорівнює  розміру 

встановленому договором, аж до моменту повного фактичного погашення кредиту. 

       У разі несвоєчасної сплати позичальником "єдиного платежу" більше ніж 1 (один)день 

від дати, визначеної в графіку внесків за договором, споживач  сплачує кредитодавцю 

неустойку (штраф) у розмірі 50 (п’ятдесят) - 100 (сто) гривень за кожен факт порушення.  

         Кредитодавець  у визначених договором випадках має право вимагати дострокового 

погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням 

зобов'язання.   

          Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може 

вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі. 

          З метою здійснення заходів по врегулювання простроченої заборгованості, може бути 

залучено колекторську компанію.  

          Споживач відповідає за повернення кредиту, усі особистим  майном в т.ч. нерухомим.  

           У разі якщо кредит забезпечено заставою, у разі неповернення кредиту (повність або 

частково) може бути звернено стягнення на передане в заставу майно згідно із 

законодавством України. У разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в 

заставу майна, для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на 

інше особисте майно споживача також  може бути звернено стягнення для погашення 

кредиту.  

Інша важлива  інформація, щодо прав споживачів 

          Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких 

товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як 

обов'язкову умову надання споживчого кредиту.  

         Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на 

запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих 

кредитів та фінансових установ.  

        Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів 

про споживчий кредит тільки за згодою сторін.  

         Споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних 

каналів комунікації; 

         Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом 

залежать від обраного споживачем способу сплати.  

         Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення 

споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку 

дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного 

договору в бік погіршення для споживача.  
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