
Попередження про можливі наслідки для споживача у разі користування 

послугою  з надання споживчого кредиту  

Попередження 1: споживач зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та 

відсотки за його користування відповідно до умов укладеного кредитного 

договору та вимог чинного законодавства України. 

 

Можливі наслідки за не виконання цього попередження: 

-За несвоєчасну сплату заборгованості по кредиту, процентів за користування 

кредитом, комісій та інших платежів, встановлених кредитним договором 

фінансова установа має право нарахувати та стягнути, а споживач сплачує на 

вимогу фінансової установи пеню, яка обчислюється від суми простроченого 

платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату невиконання 

зобов’язання по сплаті кредиту та не може бути більшою за 15 відсотків суми 

простроченого платежу, підвищених процентів по кредиту, комісій, інфляційних 

втрат, 3 проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не 

встановлений договором або законом - за неправомірне користування 

кредитними коштами після закінчення строку дії кредитного договору тощо; 

-Фінансова компанія має право у визначених кредитним договором випадках 

вимагати дострокового погашення зобов’язань за кредитом та відшкодування 

збитків, завданих йому порушенням виконання зобов'язань;  

- Фінансова компанія має право на передачу інформації до бюро кредитних 

історій  та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися 

фінансовою компанією під час прийняття рішення щодо надання кредиту в 

майбутньому;  

- Фінансова компанія має право звернути стягнення на передане в іпотеку/заставу 

нерухоме майно / майнові права/ рухоме майно відповідно до чинного 

законодавства України;  

- Фінансова компанія має право у разі недостатності коштів, отриманих від 

реалізації переданого в іпотеку/заставу нерухомого майна/майнових прав/ 

рухомого майна, для погашення вимоги за кредитним договором, звернути 

стягнення на інше майно, яке є власністю споживача, для погашення кредиту.  

-Фінансова компанія має право відступити права вимоги за укладеним договором  

та застосувати процедуру врегулювання простроченої заборгованості. 

 

Попередження 2: Фінансова компанія задовольняє вимогу щодо погашення 

заборгованості за кредитом за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна в 

позасудовому порядку у відповідності із застереженням в іпотечному договорі, 

укладеному між споживачем  та фінансовою установою. 

 

Попередження 3: 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; 



Попередження 4: Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання 

споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути 

альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ; 

Попередження 5: Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі 

споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін; 

Попередження 6: У споживача є можливість відмовитися від отримання 

рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації; 

Попередження 7: Можливі витрати на сплату споживачем платежів за 

користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу 

сплати; 

Попередження 8: Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) 

строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового 

зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит 

здійснюється  зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення 

для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що 

підлягають зміні. 

 


