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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СПОЖИВАЧА В РАЗІ 

КОРИСТУВАННЯ СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ АБО НЕВИКОНАННЯ НИМ 

ОБОВ’ЯЗКІВ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ, 

УКЛЮЧАЮЧИ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ 

ПЛАТЕЖІВ, А ТАКОЖ РОЗМІР НЕУСТОЙКИ, ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ, ІНШИХ 

ПЛАТЕЖІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЧИ СТЯГУЮТЬСЯ В РАЗІ 

НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ 

 

 

1. Можливі наслідки для споживача в разі неналежного користування споживчим 

кредитом або невиконання ним обов’язків, згідно з договором про споживчий кредит, 

включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір 

неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в 

разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит: 

 

1.1. Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору 

уключаючи неустойку (штраф, пеню): 

— Відповідно до умов кредитного Договору (договору кредитної лінії): 

(тимчасово не застосовується у зв'язку з дією карантинних обмежень) 

«Позичальник, який прострочив внесення чергового платежу (при 

простроченні більше ніж на 1 (один) календарний день від дати внесення 

чергового платежу, зобов’язаний сплатити одноразово штраф за прострочення 

внесення чергового платежу у розмірі 25% від суми Кредиту, за виключенням 

випадків коли законодавством встановлено обмеження та/або заборони щодо їх 

стягнення»; 

— Якщо Позичальник не здійснює сплату процентів за кредитом за зниженою 

ставкою у визначений Договором строк, Позичальник втрачає право на сплату 

процентів за зниженою ставкою і сплачує проценти за користування кредитом 

за стандартною ставкою.  

1.2. ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» має право, у 

визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за 

кредитом та відшкодування збитків, завданих йому, порушенням, Споживачем, 

взятих на себе грошових зобов’язань. 

1.3. ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» повідомляє, що 

неналежне виконання грошового зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту 

може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту 

надалі. 

1.4. ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» 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. 

1.5. ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» повідомляє, що для 

прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на 

запропонованих умовах, Споживач має право розглянути альтернативні різновиди 

споживчих кредитів та фінансових установ. 

1.6. ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» має право вносити 

зміни до укладених зі  Споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою 

сторін. 
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1.7. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами 

дистанційних каналів комунікації зокрема, шляхом направлення відповідного 

звернення на адресу електронної пошти ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ». 

1.8. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим 

кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. 

1.9. Споживач має право ініціювати продовження (лонгації, пролонгації) строку 

погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку 

кредитування/строку дії договору про споживчий кредит. Продовження (лонгації, 

пролонгації) строку погашення споживчого кредиту, здійснюється без змін або зі 

зміною умов які безпосередньо будуть зазначені в заявці на продовження (лонгації, 

пролонгації) строку погашення споживчого кредиту. 

1.10. ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» не вимагає сплати 

будь-яких комісій, при сплаті споживачем платежів, за користування споживчим 

кредитом не залежно від обраного способу погашення заборгованості, разом з тим, 

сплату комісій за здійснення платежу можуть передбачати банки, компанії та 

організації, через яких позичальник здійснює платіж/переказ коштів.  

1.11. ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» має право, 

здійснити укладення договору відступлення права вимоги за Договором (договір 

факторингу), з метою передання своїх прав Кредитодавця із будь-якою третьою 

особою, відповідно до чого новий Кредитодавець набуває статус володільця 

персональних даних Позичальника. Кредитодавець зобов’язаний протягом 10 

(десяти) робочих днів повідомити Позичальника про відступлення права вимоги за 

відповідним Кредитним договором шляхом розміщення відповідного повідомлення у 

Особистому кабінеті на Сайті Кредитодавця та\або відправлення текстового 

повідомлення (смс – повідомлення) на зазначений в анкеті Позичальника телефонний 

номер. Заміна боржника в зобов'язаннях щодо повернення Кредиту та сплати 

процентів за користування ним без письмової згоди Кредитодавця не допускається. 

 


