
  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

• У разі користування позикою/споживчим кредитом 

Позичальник бере на себе обов’язок повернути 

позику/споживчий кредит у встановлені договором строки та 

сплатити проценти за користування позикою/споживчим 

кредитом.   

• У разі невиконання обов’язків згідно з договором про 

споживчий кредит:   

• якщо сума позики/споживчого кредиту, отримана 

Позичальником за договором, не перевищує розміру однієї 

мінімальної заробітної плати, за користування 

позикою/споживчим кредитом понад встановлений договором 

строк Позикодавець має право нараховувати пеню за ставкою    

3 % від неповернутої позики/споживчого кредиту/його частини, 

за кожен день такого користування з урахуванням обмежень, 

встановлених Законом України «Про споживче  

кредитування» (не застосовується в період карантину);      

• якщо сума позики/споживчого кредиту, отримана 

Позичальником за договором, перевищує розмір однієї 

мінімальної заробітної плати, за користування 

позикою/споживчим кредитом/його частиною понад 

встановлений договором строк нараховується підвищена 

процентна ставка у розмірі 3 % від неповернутої 

позики/споживчого кредиту/його частини, за кожен день 

понадстрокового користування, але не довше 90 календарних 

днів наявної заборгованості поспіль (не застосовується в період 

карантину).   
  

• Порушення виконання Споживачем обов’язків за договором 

позики/споживчим кредитом може призвести до припинення дії 

акційних пропозицій/програм лояльності Фінансової установи у 

відповідності до умов таких акційних пропозицій/програм 

лояльності.   
  

• Порушення виконання зобов’язання щодо повернення 

позики/споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію 

та ускладнити отримання позики/споживчого кредиту надалі.  

  

• Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача 

придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи  
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або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову 

надання позики/споживчого кредиту.  

  

• Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання 

позики/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;  
  

• Споживач має можливість відмовитися від отримання 

рекламних матеріалів в особистому кабінеті клієнта;  

  

• Можливі витрати на сплату споживачем платежів за 

користування споживчим кредитом залежать від обраного 

споживачем способу сплати;  
  

• Перелік та цифрове значення умов, що підлягають зміні при 

ініціюванні споживачем продовження строку погашення 

споживчого кредиту  вказується в особистому кабінеті клієнта, в 

якому здійснюється ініціювання споживачем продовження 

строку погашення позики/споживчого кредиту  
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