Договір про споживчий кредит може бути достроково розірваний споживачем
у випадку:
1)

Відмови від одержання кредиту;

2)

Дострокового повернення кредиту.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ
СПОЖИВАЧЕМ
1.
Споживач (далі – Позичальник) має право протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дня укладення договору споживчого кредиту (далі - Договір)
відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання
ним грошових коштів.
2.
Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє
Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді
електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом
України "Про електронні документи та електронний документообіг") до
закінчення строку, встановленого п.1.
Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути
засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності
довіреності на вчинення таких дій.
3.
Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового
повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути
Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити
проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою,
встановленою цим Договором.
Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з
відмовою від Договору.
4.
Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо
супровідних послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту,
укладених Позичальником (якщо такі договори укладались).
Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо
супровідних послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним

за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня
подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги
не були фактично надані до дня відмови позичальника від Договору у порядку,
визначеному законодавством.
5.
Право на відмову від Договору не застосовується щодо:
1)
договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими
забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2)
споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання
яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит,
встановленого п.1.
6. Договір вважається розірваним без укладання додаткових угод або
договорів за умови дотримання Позичальником процедури, передбаченої п. 1-5.
ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ЗА
БАЖАННЯМ СПОЖИВАЧА
1.
Позичальник має право в будь-який час повністю або частково
достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми
періодичних платежів.
2.
Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом
збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити
відповідне коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та на
вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.
3.
Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує
Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг,
пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період
фактичного користування кредитом.
4.
Договір вважається розірваним без укладання додаткових угод або
договорів за умови дотримання Позичальником процедури, передбаченої п. 1-3.

