
 
Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування 

споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про 

споживчий кредит  

Попередження 1: Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю Суму наданого 
Кредиту та сплатити всі відповідні Договірні компенсації до останнього дня Строку оплати. 

(Витяг із Примірного договору про споживчий кредит ТОВ «Інстафінанс») 

Можливі наслідки від 

використання 
фінансовою послугою 

або неналежного 
виконання/невиконання 
зобов’язань за 

договором про 
споживчий кредит: 

   У випадку прострочення виконання зобов’язання: 

- Позичальник на вимогу Кредитодавця має сплатити 
Штраф у розмірі та порядку, встановленому 

Договором (п. 4.2. – 4.4. Примірного договору); 
- інформація, надана для укладення Договору, може 

бути передана третім особам, зокрема банкам та бюро 

кредитних історій (п. 6.5. Примірного договору); 
- може бути залучено колекторську компанію для 

врегулювання простроченої заборгованості у порядку, 
встановленому законодавством (п. 6.5.4. Примірного 
договору); 

- право вимоги за Договором може бути уступлено 
(продано) третім особам (п. 6.5., 6.6. Примірного 

договору); 
- може бути прискорено погашення заборгованості на 

вимогу Кредитодавця у порядку та строки, 

встановлені Договором (п. 6.4., 6.7.3. Примірного 
договору); 

- Кредитодавець може надсилати нагадування 
Позичальнику та третім особам (контактним особам) 
Позичальника, які були ним вказані при укладенні 

Договору (6.7.5. Примірного договору); 
- може бути примусово стягнуто заборгованість в 

судовому порядку (п. 8.2.  Примірного договору, ст. 
16 Цивільного кодексу України). 

 

Розмір неустойки, 
процентної ставки, 

інших платежів, які 
застосовуються чи 

стягуються в разі 
невиконання 
зобов’язання за 

договором про 
споживчий кредит: 

Штраф: якщо є – у розмірі 50% від суми, одержаної 
споживачем за Договором; 

Процентна ставка: визначається відповідно до ст. 625 
Цивільного кодексу України та становить три проценти річних 

від простроченої суми;  
Інші платежі: у разі прострочення виконання грошового 
зобов'язання, на вимогу Кредитодавця Споживач зобов'язаний 

сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення відповідно до ст. 625 

Цивільного кодексу України.  
 
Примітка: відповідно до п.6 Прикінцевих та Перехідних 

положень Закону України «Про споживче кредитування» у разі 
прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 

останній календарний день місяця (включно), в якому 
завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України на всій території України з метою запобігання 

поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), виконання зобов’язань за договором про 

споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, 
прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 

останній календарний день місяця (включно), в якому 
завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 



України на всій території України з метою запобігання 

поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), виконання зобов’язань зі сплати платежів) 
споживач звільняється від відповідальності перед 

кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не 
виключно, споживач в разі допущення такого прострочення 

звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю 
неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких 
передбачена договором про споживчий кредит за прострочення 

виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем 
зобов’язань за таким договором. 

 

Попередження 2: Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого 

кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту 
надалі. 

Попередження 3: Компанія не вимагає 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: Компанія має право вносити зміни до укладеного із споживачем 
договору 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. В такому випадку перелік та цифрове 
значення умов, що підлягають зміні, зокрема новий строк погашення кредиту,  

визначається у Додатковій угоді до Спеціальних умов Кредиту, якщо було надано запит 
на додатковий Кредит (додаткові Кредити) або на Період продовження за Договором 
кредитної лінії (п. 3.3., п. 3.9. Примірного договору про споживчий кредит ТОВ 

«Інстафінанс»). 
 


