
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ У РАЗІ 
КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ НАДАННЯ КОШТІВ В ПОЗИКУ, В ТОМУ 

ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ 
 

1. 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: 
 
1.1. Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору 
[уключаючи неустойку (штраф, пеню)]  
 
Згідно п.4.2. Договору: (тимчасово не застосовується у зв'язку з дією карантинних 
обмежень) 
 
«Позичальник, який прострочив внесення чергового платежу (при простроченні більше 
ніж на 1 календарних днів від дати внесення чергового платежу, зазначеної у графіку 
платежів), зобов’язаний сплатити неустойку за прострочення внесення чергового 
платежу у розмірі 25% від суми простроченного зобов’язання із внесення чергового 
платежу» 
  
Згідно п. 1.1.1.2. Договору, 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. право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати 
дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих 
йому порушенням зобов'язання  
1.3. унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, 
що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо 
надання кредиту в майбутньому (не застосовується щодо мікрокредитів). 
2. ТОВ «Київській торгово-інвестиційній компанії» як і будь-якій іншій фінансовій 
установі законодавством України 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 
3. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на 
запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди 
споживчих кредитів та фінансових установ. 
4. ТОВ «Київська торгово-інвестиційна компанія» як і будь-яка інша фінансова 
установа згідно законодавства України має право вносити зміни до укладених зі 
споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін. 



5. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів 
засобами дистанційних каналів комунікації – зокрема, шляхом направлення 
відповідного звернення на адресу електронної пошти Кредитодавця 
6. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим 
кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.  
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 
7. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення 
споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку 
кредитування/строку дії договору про споживчий кредит за тими договорами, 
укладеними споживачем з ТОВ «Київська торгово-інвестиційна компанія», які 
передбачають право споживача здійснити продовження строку дії договору, 
здійснюється на умовах зазначених у заявці на Пролонгацію. 

 


