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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГИ СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУ
1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або
невиконання ним обовʼязків згідно з договором про споживчий кредит:

1.1. Мікрокредит (споживчий кредит розміром до 1 мінімальної заробітньої плати):
1.1.1. У разі прострочення позичальником (споживачем) виконання зобов’язань зі сплати
платежів за договором можуть настати правові наслідки, встановлені договором або законом,
зокрема:

1) Розірвання договору в порядку та з підстав передбачених договором та /або законом.
2) Дострокове повернення позичальником (споживачем) кредиту з наступних підстав та в
порядку:
а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць,
а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на три
календарні місяці.
б) у разі розірвання позичальником (споживачем) договору про надання супровідних послуг,
який є обов’язковим для укладення договору, та неукладення протягом 15 календарних днів
нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитодавця.
в) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Кредитодавець має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в
повному обсязі відповідно до вищезазначених підстав. Кредитодавець зобов’язаний у письмовій
формі повідомити позичальника (споживача) про таку затримку із зазначенням дій, необхідних
для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо кредитодавець відповідно до умов договору вимагає здійснення платежів, строк сплати
яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються
позичальником (споживачем) протягом 30 календарних днів, а за кредитом, забезпеченим
іпотекою, та за кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від
кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду позичальник
(споживач) усуне порушення умов договору, вимога кредитодавця втрачає чинність.

3) Сплата позичальником (споживачем) на вимогу кредитодавця грошової суми у розмірі,
визначеному відповідно до п. 1.1.2.

4) Залучення кредитодавцем до врегулювання простроченої заборгованості за цим
договором колекторську компанію (включену до реєстру колекторських компаній)
1.1.2. У разі неповернення кредиту в строк, передбачений договором, позичальник (споживач)
на вимогу кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь час прострочення, а також суму, передбачених договором, відсотків річних від
простроченої суми.
Окрім вищезазначеної грошової суми, у разі прострочення виконання грошового зобов’язання
позичальник (споживач) зобов’язаний на вимогу кредитодавця сплатити неустойку (штраф) в
розмірі, визначеному за домовленістю сторін у договорі, за кожен день прострочення, але
сукупно не більше розміру подвійної суми, одержаної позичальником (споживачем) за цим
договором.
Розмір неустойки (штрафу) не може бути збільшено за домовленістю сторін після підписання
договору.
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1.2. Споживчий кредит розміром понад 1 мінімальну заробітну плату:
1.2.1. У разі прострочення позичальником (споживачем) виконання зобов’язань зі сплати
платежів за договором можуть настати правові наслідки, встановлені договором або законом,
зокрема:

1) Розірвання договору в порядку та з підстав передбачених договором та /або законом.
2) Дострокове повернення позичальником (споживачем) кредиту з наступних підстав та в
порядку:
а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць,
а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на три
календарні місяці.
б) у разі розірвання позичальником (споживачем) договору про надання супровідних послуг,
який є обов’язковим для укладення договору, та неукладення протягом 15 календарних днів
нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитодавця.
в) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Кредитодавець має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в
повному обсязі відповідно до вищезазначених підстав. Кредитодавець зобов’язаний у письмовій
формі повідомити позичальника (споживача) про таку затримку із зазначенням дій, необхідних
для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо кредитодавець відповідно до умов договору вимагає здійснення платежів, строк сплати
яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються
позичальником (споживачем) протягом 30 календарних днів, а за кредитом, забезпеченим
іпотекою, та за кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від
кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду позичальник
(споживач) усуне порушення умов договору, вимога кредитодавця втрачає чинність.

3) Сплата позичальником (споживачем) на вимогу кредитодавця грошової суми у розмірі,
визначеному відповідно до п. 1.2.2.

4) Залучення кредитодавцем до врегулювання простроченої заборгованості за цим
договором колекторську компанію (включену до реєстру колекторських компаній)
1.2. 2. У разі неповернення кредиту в строк, передбачений договором, позичальник (споживач)
на вимогу кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь час прострочення, а також суму, передбачених договором, відсотків річних від
простроченої суми.
Окрім вищезазначеної грошової суми, у разі прострочення виконання грошового зобов’язання
позичальник (споживач) зобов’язаний на вимогу кредитодавця сплатити неустойку (штраф) в
розмірі, визначеному за домовленістю сторін у договорі, за кожен день прострочення, але
сукупно не більше половини суми, одержаної позичальником (споживачем) за цим договором.
Розмір неустойки (штрафу) не може бути збільшено за домовленістю сторін після підписання
договору.

2. Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може
вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
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3. ТОВ «Міжрегіональна інвестиційно-лізингова компанія» забороняється вимагати від
споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «Міжрегіональна інвестиційнолізингова компанія» або спорідненої чи повʼязаної з нею особи як обовʼязкову умову надання
споживчого кредиту.

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на
запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих
кредитів та фінансових установ.

5. Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про
споживчий кредит тільки за згодою сторін.

6. Можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами
дистанційних каналів комунікації.

7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом
залежать від обраного споживачем способу сплати.

8. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення
споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії
договору споживчого кредиту здійснюється без змін в бік погіршення для споживача.
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