1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «НАРОДНА ПОЗИКА» (надалі - «Фінансова установа») є фінансовою
установою, видом діяльності якої є надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту.
1.2. Ці Правила про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
(надалі - «Правила») розроблено відповідно до вимог Конституції України, Цивільного
кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону
України «Про споживче кредитування», Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших
нормативно-правових актів України.
1.3. Фінансова установа у своїй діяльності при наданні коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту дотримується цих Правил та чинного законодавства України.
1.4. Ці Правила набувають чинності від дня їх затвердження наказом Директора ТОВ
«Фінансова компанія «Народна позика», якщо інше не буде вказано в наказі про
затвердження Правил. Норми, встановлені цими Правилами, є недійсними, якщо такі
норми суперечать чинним нормативно-правовим актам України та Статуту Фінансової
установи. Недійсність окремих норм цих Правил не тягне за собою недійсності інших
норм цих Правил та Правил в цілому.
Зміни та доповнення до цих Правил затверджуються директором Фінансової установи та
оформлюються шляхом викладення Правил в новій редакції. Прийняття нової редакції
Правил автоматично призводить до припинення дії попередньої редакції.
1.5. Терміни та скорочення, що вживаються в цих Правилах, мають наступні значення:
Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту –
договір між Кредитодавцем (Фінансовою установою) та Позичальником (Клієнтом), який
визначає розмір і умови надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, права і зобов’язання суб’єктів кредитних відносин, відповідальність сторін за
невиконання умов договору, а також інші умови кредитування відповідно до
законодавства України та домовленостей сторін. До такого договору відноситься і договір
про споживчий кредит, визначення якого наведене в Законі України «Про споживче
кредитування», а саме Договір про споживчий кредит – вид кредитного договору, за яким Кредитодавець
(Фінансова установа) зобов’язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах,
встановлених договором, а споживач (Позичальник) зобов’язується повернути кредит та
сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором.
Кредитодавець (Позикодавець) – Фінансова установа (Товариство з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «Народна позика»), яка внесена до Державного
реєстру фінансових установ у порядку, встановленому чинним законодавством України,
та відповідно до законодавства та Статуту надає фінансові послуги з надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, на підставі укладення договорів з
Позичальниками (Клієнтами).
Клієнт (Позичальник) – фізична особа (у тому числі Споживач), юридична особа або
фізична особа – підприємець, яка має намір укласти договір з Фінансовою установою або
уклала з Фінансовою установою Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту (в тому числі і договір про споживчий кредит) на умовах,
передбачених цими Правилами та законодавством України.
Споживач – фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий
кредит.

Споживчий кредит – грошові кошти, що надаються Споживачу на придбання товарів
(робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов`язаних з підприємницькою, незалежною
професійною діяльністю або виконанням обов`язків найманого працівника на визначений
строк та під процент.
Фінансовий кредит - кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі або
суб'єкту підприємницької діяльності – фізичній особі на визначений строк та під процент.
Кредитний комітет - колегіальний орган Фінансової установи, який уповноважений
приймати рішення про надання кредитів Клієнтам Фінансової установи та/або з інших
питань, пов’язаних з кредитуванням.
Кредитна лінія – вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в
узгоджені Фінансовою установою та Клієнтом строки протягом строку кредитування
та/або у межах встановленого кредитного ліміту без проведення додаткових переговорів у
разі часткового або повного погашення кредиту протягом строку кредитування,
визначеного в договорі.
Платоспроможність – здатність Позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за
всіма видами своїх зобов’язань;
Пролонгація кредиту - подовження терміну дії кредитного договору (перенесення
кінцевого строку погашення кредиту, строку погашення його частки, траншу) на
конкретний строк з обов'язковим внесенням змін до укладених договорів (кредиту,
застави, поруки тощо) та в операціях обліку заборгованості за кредитом;
Прострочена заборгованість – заборгованість за договором, не сплачена Фінансовій
установі у встановлений строк;
Реальна річна процентна ставка - загальні витрати за споживчим кредитом, виражені у
процентах річних від загального розміру виданого кредиту, яка обчислюється відповідно
до нормативно-правових актів Національного банку України.
Інші терміни в цих Правилах вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі
України, Законі України "Про захист прав споживачів", Законі України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законі України «Про
споживче кредитування» та інших законах України з питань регулювання ринків
фінансових послуг.
Відносини, які виникають між Фінансовою установою, кредитними посередниками (за
наявності) та Позичальниками – Споживачами під час надання послуг споживчого
кредитування, а також відносини, що виникають у зв’язку з врегулюванням простроченої
заборгованості за договорами про споживчий кредит та іншими договорами, регулюються
цими Правилами та Законом України «Про споживче кредитування», якщо інше не
визначено законодавством.
1.6. Вимоги визначені цими Правилами поширюються, у разі їх створення, на відокремлені
підрозділи (філії, відділення, тощо) та структурні підрозділи Фінансової установи.
2.

ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
КЛІЄНТУ ДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.

2.1. Фінансова установа розкриває на власному веб-сайті інформацію щодо себе, умови та
порядок діяльності, включно щодо фінансових послуг, які нею надаються Клієнту у
порядку та обсязі, визначеному Законом України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», Законом України «Про споживче кредитування»
інших законодавчих актів та нормативно-правових актів Національного банку України,
що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.
Така інформація про умови та порядок діяльності Фінансової установи в обсязі
передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України
розміщується Фінансовою установою крім власного веб-сайту також у місцях надання
послуг Клієнтам.
2.2. Інформація про фінансові послуги про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту та умови надання такої послуги, іншу інформацію, розкриття якої на

власному веб-сайті клієнтам є обов`язковим відповідно до статей 12, 12-1 Закону про
фінансові послуги та нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють
діяльність із надання небанківських фінансових послуг, надається Фінансовою установою,
зокрема, перед укладенням Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на
власному веб-сайті Фінансової установи.
2.3 Інформаційне забезпечення споживачів щодо надання послуг споживчого
кредитування.
2.3.1 Фінансова установа надає повну, точну та достовірну інформацію споживачу щодо
споживчого кредиту з дотриманням вимог законодавства України та несе визначену
законом відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання
(поширення) недостовірної інформації про діяльність Фінансової установи у сфері
споживчого кредитування під час інформування споживача. Фінансова установа
забезпечує актуальність та зрозумілість цієї інформації.
Споживач перед укладенням договору про споживчий кредит має самостійно
ознайомитись з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.
2.3.2. Фінансова установа в разі використання інформації третіх осіб (результатів досліджень,
рейтингів, класифікацій або інших аналогічних за змістом даних) надає (розкриває)
споживачу інформацію про виконавця дослідження (прізвище, ім'я, по батькові або
найменування особи), дату проведення та/або дату розкриття інформації про
дослідження, інформацію про назву видання, в якому опубліковані результати
дослідження (за наявності).
2.3.3. Фінансова установа під час інформування споживача на власному веб-сайті про послугу
з надання споживчого кредиту розміщує попередження про можливі наслідки згідно із
законодавством України для споживачів у разі користування цією фінансовою послугою.
2.3.4. Фінансова установа під час інформування споживача на власному веб-сайті розміщує
інформацію про дві та більше послуги з надання споживчого кредиту одного різновиду
(у разі, якщо такі послуги надаються фінансовою установою) (залежно від обраних
фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки
ризиковості та інших критеріїв) поряд, зазначивши в однаковий спосіб їх істотні
характеристики.
2.3.5. Фінансова установа має право використовувати примітки для уточнення інформації, що
надається нею під час інформування споживача. Гарнітура, колір і розмір шрифту такої
примітки повинні бути ідентичними гарнітурі, кольору та розміру шрифту тексту
інформування споживача про умови надання споживчого кредиту. Інформація в
примітках не може містити істотні характеристики послуги з надання споживчого
кредиту, умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій.
2.3.6. Фінансова установа інформує споживача під час користування послугою з надання
споживчого кредиту шляхом відправлення на обраний за згодою зі споживачем канал
для комунікацій (уключаючи смс-інформування, месенджер, електронну пошту,
особистий кабінет (у разі наявності) споживача на веб-сайті фінансової установи,
мобільний застосунок) кожного разу в дату зміни строку повернення кредиту та/або
суми (ліміту) споживчого кредиту повідомлення такого змісту: дату повернення кредиту
та процентів за ним (у разі зміни); суму (ліміт) установленого розміру кредиту та дату її
(його) установлення (у разі зміни).
2.3.7. У разі укладення договору споживчого кредиту з використанням дистанційних каналів
комунікації Фінансова установа інформує споживача під час користування послугою з
надання споживчого кредиту про зміну строку повернення кредиту та/або його суми
(ліміту) за договорами через особистий кабінет (у разі наявності) споживача на веб-сайті
фінансової установи, шляхом відправлення повідомлення в цей особистий кабінет (у разі
наявності) споживача на веб-сайті з таким змістом (додатково до інформації, зазначеної
в підпункті 2.3.8 цих Правил):
1) детальний перелік складових загальної вартості кредиту у вигляді графіка платежів
(згідно зі строковістю, зазначеною в договорі про споживчий кредит) у розрізі сум і

дат погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом,
вартості всіх супровідних послуг, кредитного посередника (за наявності) та третіх
осіб за кожним платіжним періодом або гіперпосилання на графік платежів;
2) текст договору або гіперпосилання на веб-сторінку фінансової установи, де
розміщено текст договору про надання споживчого кредиту, укладеного зі
споживачем;
3) попередження, що продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення
заборгованості за договором споживчого кредиту (строку виконання грошового
зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору здійснюється без змін або зі
зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із
зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.
Інформація має бути доступною споживачу починаючи з дати надання споживчого
кредиту.
2.3.8. Фінансова установа під час поширення (розкриття) інформації споживачу про умови
послуги з надання споживчого кредиту в будь-якій формі та в будь-який спосіб
оприлюднює такі умови послуги:
1) максимальну суму/ліміт кредиту, гривень;
2) строк кредитування, днів/місяців/років;
3) реальну річну процентну ставку, відсотків річних.
2.3.9. Фінансова установа на власному веб-сайті розкриває таку інформацію щодо отримання
споживчого кредиту:
2.3.9.1. перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних Фінансовою установою
критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших
критеріїв), що надаються Фінансовою установою споживачу;
2.3.9.2. істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту;
2.3.9.3. умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи
термін їх дії (у разі наявності);
2.3.9.4. суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального
розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення
до максимального);
2.3.9.5. про наявність, перелік і вартість супровідних послуг Фінансової установи, кредитних
посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з
урахуванням вимог законодавства України (у разі наявності);
2.3.9.6. гіперпосилання на веб-сторінку Фінансової установи, де розміщено умови договору та
інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання
фінансових послуг Фінансовою установою;
2.3.9.7. попередження про:
а) 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;
б) те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може
вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;
в) те, що Фінансовій установі 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;
г) те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на
запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди
споживчих кредитів та фінансових установ;
д) те, що Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами
договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;
е) можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами
дистанційних каналів комунікації;

є) те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим
кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;
ж) те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення
споживчого
кредиту
(строку
виконання
грошового
зобов'язання)/строку
кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі
зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із
зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні. Фінансова
установа надає цю інформацію у системі дистанційного обслуговування ( (у разі
наявності) на веб-сайті Фінансової установи, у разі його існування), в якій здійснюється
ініціювання споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення
кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії
договору;
з) калькулятор;
и) гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку,
на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ;
і) повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем Фінансової
установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах
дистанційного обслуговування Фінансової установи (у разі, якщо таке обслуговування
здійснюється);
ї) про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з
них);
й) відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання
споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови
повернення коштів.
к) Фінансова установа надає інформацію, визначену в п. п. б-є п. 2.13.7. цих Правил, у
розрізі кожного різновиду споживчого кредиту.
Фінансова установа має право використовувати приклади під час розміщення
інформації.
2.4. Фінансова установа розміщує на власному веб-сайті (на сторінці з інформацією про
фінансову послугу) інформацію про істотні характеристики послуги споживчого кредиту,
за формою та в порядку визначеною положеннями Національного банку України.
2.5. Фінансова установа на власному веб-сайті розкриває інформацію про порядок розгляду
фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту,
який має включати посилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку.
2.6. Фінансова установа розміщує на власному веб-сайті (на сторінці з інформацією про
послугу) калькулятор/калькулятори для порівняння загальних витрат за послугою з
надання споживчого кредиту з урахуванням супровідних послуг Фінансової установи,
кредитних посередників і третіх осіб, включно з податковими платежами та зборами з
урахуванням вимог законодавства України.
Фінансова установа має право використовувати функцію ЧИСТВНДОХ (XIRR)
програмного продукту Microsoft Excel або іншу ідентичну функцію під час розроблення
калькулятора для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого
кредиту.
Фінансова установа під час надання інформації про вартість супровідних послуг бере до
розрахунку максимально можливе значення вартості супровідних послуг за послугою з
надання споживчого кредиту, якщо немає можливості достовірно оцінити вартість цих
послуг. Фінансова установа, якщо немає інформації про вартість супровідних послуг
третіх осіб, що є обов'язковими для отримання споживчого кредиту, для надання такої
інформації має право зазначати вартість цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості
за аналогічними договорами про споживчий кредит, які вже укладені фінансовою
установою за попередні три місяці, або, якщо немає цих договорів, здійснює розрахунок
середньої вартості такої послуги, що пропонується щонайменше трьома постачальниками
на ринку цих послуг, шляхом проведення аналізу вартості цих послуг.

2.7. Фінансова установа забезпечує відображення таких результатів розрахунків калькулятора
для послуги з надання споживчого кредиту:
 загальні витрати за споживчим кредитом, гривень;
 суму платежу за розрахунковий період [включає платіж за кредитом, проценти за
користування кредитом, розмір платежів за супровідні послуги фінансової установи,
кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], гривень;
 загальну вартість кредиту для споживача, гривень;
 реальну річну процентну ставку, відсотків річних.
2.8. Фінансова установа розміщує на сторінці з інформацією про послугу з надання
споживчого кредиту приклади результатів розрахунків калькулятора, до яких включає
інформацію про всі припущення, використані для розрахунку загальних витрат за
послугою з надання споживчого кредиту.
2.9. Фінансова установа не надає споживчі кредити у вигляді публічної частини договору про
надання споживчого кредиту, що укладається шляхом приєднання [далі - публічна
пропозиція (оферта), публічна частина договору].
2.10. Фінансова установа у разі здійснення інформування споживачів шляхом поширення
реклами здійснює таке поширення реклами з урахуванням вимог законодавства України
про рекламу, споживче кредитування та про регулювання діяльності з надання фінансових
послуг.
2.11. Фінансова установа розміщує на власному веб-сайті і іншу інформацію щодо отримання
споживчого кредиту, потрібну відповідно до законодавства України.
2.12. Інформація про умови споживчого кредиту та орієнтовну сукупну вартість кредиту
безоплатно надається Фінансовою установою Клієнту за спеціальною формою (Паспорт
споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до цього Положення, у письмовій формі
(у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з
вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний
документообіг", а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України
"Про електронну комерцію") із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її
актуальності.
2.13. Фінансова установа має право не надавати Паспорт споживчого кредиту на ознайомлення
Клієнту, у випадках, якщо Фінансова установа має підстави не продовжувати або не бажає
продовжувати процес укладання кредитного договору із Клієнтом.
2.14. Позичальник, який внаслідок ненадання йому визначеної у Паспорт споживчого кредиту
інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав
договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації,
має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною
інформацією шляхом направлення Фінансовій установі відповідного письмового
повідомлення.
2.15. При зверненні Клієнта до Фінансової установи з питань отримання споживчого кредиту
відповідальний співробітник Фінансової установи зобов’язаний надати Клієнту для
ознайомлення до укладання кредитного договору Паспорт споживчого кредиту у
письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) із
зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності.
Паспорт споживчого кредиту містить наступні відомості:
1) найменування та місцезнаходження Фінансової установи та його структурного
підрозділу, через який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії та/або
свідоцтва про внесення Фінансову установу до Державного реєстру фінансових
установ;
2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо);
3) суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту;
4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, у тому числі
порядок її зміни, а також індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної
процентної ставки. Індекс, що застосовується для розрахунку змінюваної процентної
ставки, повинен відповідати вимогам, встановленим Цивільним кодексом України;

5) види забезпечення за кредитом, необхідність проведення оцінки предмета
забезпечення за кредитом та про те, за чий рахунок така оцінка проводиться;
6) орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту
для споживача на дату надання інформації виходячи з обраних Клієнтом умов
кредитування.
Якщо пропонуються різні способи надання кредиту, надана Клієнту інформація має
містити застереження про те, що використання інших способів надання кредиту може
мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки.
Якщо платежі за послуги Фінансової установи, пов'язані з отриманням,
обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними, надана Клієнту інформація
має містити застереження про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватися
протягом строку дії договору про споживчий кредит;
7) необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, які є
обов'язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких Фінансова установа
визначила для надання відповідних послуг (за наявності), а також орієнтовну вартість
таких послуг.
У разі відсутності у Фінансової установи інформації щодо певної супровідної
послуги, що надаватиметься Клієнту третьою особою та є обов'язковою для
отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними,
вже укладеними Фінансовою установою договорами про споживчий кредит за
попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю
такої послуги, визначеною Фінансовою установою за результатами аналізу вартості
послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких
послуг;
8) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим
кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у
вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитної лінії графік
платежів може не надаватися);
9) попередження про наслідки прострочення виконання зобов’язань із сплати платежів, у
тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, що застосовуються
чи стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит, а
також про право Фінансової установи та/або нового кредитора залучати до
врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію. Попередження
про право Фінансової установи залучати до врегулювання простроченої
заборгованості колекторську компанію включає інформацію про встановлені
законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні
простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про право споживача
на звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог
Фінансовою установою та/або новим кредитором, та/або колекторською компанією, а
також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Споживачу
у процесі врегулювання простроченої заборгованості, та інформацію про кримінальну
відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за
незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації
про третіх осіб;
10) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;
11) порядок дострокового повернення кредиту.
Забороняється обмежувати Споживача в часі для ознайомлення з інформацією,
зазначеною у паспорті споживчого кредиту.
У паспорті споживчого кредиту має міститись і інша інформація, що визначена
законодавством.
2.16. Споживач зобов’язаний надати Фінансовій установі підтвердження про ознайомлення з
вищезазначеною інформацією, у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді
електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом
України "Про електронні документи та електронний документообіг").

2.17. Інформація, наведена в Паспорті споживчого кредиту, викладається шрифтом одного
розміру і типу та в одному форматі друку. Забороняється у будь-який спосіб
ускладнювати прочитання Клієнтом такої інформації, у тому числі шляхом її друкування
шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону
тощо. За бажанням споживача інформація, наведена в Паспорті споживчого кредиту, може
бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною
поштою.
2.18. На вимогу Клієнта Фінансова установа зобов’язана безоплатно надати йому копію
проекту Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту у паперовому або електронному вигляді (за вибором Клієнта).
2.19. Відповідальний співробітник Фінансової установи зобов’язаний проконтролювати
власноручне підписання Клієнтом Паспорту споживчого кредиту до моменту підписання
Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту і
долучити вищезазначений документ до кредитної справи. Паспорт споживчого кредиту за
підписом Клієнта зберігається в кредитній справі.
2.20. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно
до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України
«Про споживче кредитування».
2.21. Фінансова установа розміщує на власному веб-сайті (веб-сайтах), у програмному
застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання ним послуг, а також
у місцях надання фінансових послуг Споживачам інформацію про колекторські компанії
(у разі їх наявності), що діють у його інтересах при врегулюванні простроченої
заборгованості, а також інформацію про вимоги щодо взаємодії із Споживачами при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) у порядку,
строки та за формою, що визначені законодавством.
Фінансова установа, новий кредитор має право залучати до врегулювання простроченої
заборгованості виключно колекторську компанію, включену до реєстру колекторських
компаній, шляхом укладення відповідного договору. Договір, спрямований на
врегулювання простроченої заборгованості, укладений Фінансовою установою, новим
кредитором з юридичною особою, яка не включена до реєстру колекторських компаній, є
нікчемним.
3.

УМОВИ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НАУМОВАХ ФІНАНСОВОГО
КРЕДИТУ.

3.1. Відносини з надання фінансових послуг з приводу надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту між Фінансовою установою та Позичальником
визначаються на договірних засадах, шляхом укладення Договорів про надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, які укладаються Фінансовою
установою з метою надання фінансової послуги, повинні містити всі істотні умови
передбачені законодавством для такого виду Договорів.
3.2. Договори про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
укладаються виключно в письмовій формі у вигляді та шляхом згідно до чинного
законодавства України.
3.3. Кредитні кошти надаються Фінансовою установою на принципах платності, повернення,
строковості та забезпеченості (якщо це передбачено умовами кредитного договору).
3.4. Для одержання кредиту Клієнт звертається до Фінансової установи шляхом заповнення
заяви та анкети позичальника та надає Фінансовій установі наступні документи.
3.4.1. Фізичні особи подають такі документи:
- копія паспорта або документ, що його замінює;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру в ДРФО;
- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (для фізичних осіб-підприємців);

- інші документи, за вимогою Фінансової установи.
3.4.2. Юридичні особи подають наступні документи:
- копія виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб підприємців та громадських формувань;
- копія витягу з реєстру платників єдиного податку (тільки для фізичних осібпідприємців);
- копії засновницьких документів;
- копію ліцензії, якщо діяльність Клієнта підлягає ліцензуванню:
- фінансова звітність за останні 4 звітних періоди, копії балансу (форма №1), звіт про
фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма№3);
- документи (наказ, протокол загальних зборів, інші документи), що підтверджують
повноваження представника Клієнта;
- перелік пов’язаних осіб та структура власності;
- інші документи за вимогою Фінансової установи.
3.5. Ідентифікація осіб, яким надаються кредити.
Відповідальний працівник Фінансової установи, який проводить ідентифікацію, в
присутності Клієнта , робить копії документів, на підставі яких проводилась
ідентифікація. Копії засвідчуються підписом Клієнта з одночасним проставлянням напису
«згідно з оригіналом».
При виникненні підозри відносно того, що особа діє не від власного імені, працівнику
Фінансової установи забороняється вступати в договірні відносини з такою особою. Дана
вимога не стосується осіб, що діють на підставі довіреності.
Відповідальний працівник, з метою додаткового визначення Клієнта, має право
витребувати від Клієнта інші документи і відомості для з`ясування його особи, суті
діяльності, фінансового стану.
Документальне фіксування проведеної первісної ідентифікації на етапі встановлення
відносин з Клієнтом, зазначається у договорі та може бути викладено у відповідній анкеті
Клієнта, яка додається до його кредитної справи.
3.6. До укладення договору про споживчий кредит Фінансова установа, використовуючи свої
професійні можливості, оцінює кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема,
строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, доходи споживача, мету
отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов’язань за
кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями. Оцінка
кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації,
отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з
інших джерел.
У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан,
що вимагаються законодавством або внутрішніми документами Фінансової установи,
Фінансова установа має право відмовити такому споживачу в укладенні договору про
споживчий кредит.
3.7. Інформація про споживача, отримана фінансовою установою або кредитним
посередником (у разі його наявності) у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням
договору про споживчий кредит, може бути передана третім особам без згоди споживача
лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.
3.8. Споживач перед укладенням договору обов’язково має надати згоду на доступ до
інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та
поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних
історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України "Про
організацію формування та обігу кредитних історій". Відсутність такої згоди від Клієнта –
фізичної особи матиме наслідком відмову Фінансової установи в укладенні договору та
здійсненні кредитної операції.
3.9. Фінансова установа несе відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту
персональних даних згідно із чинним законодавством.

3.10. Для забезпечення ефективності кредитних вкладень і мінімізації ризику несвоєчасного
повернення кредитів, рішення про надання кредитів приймається Кредитним комітетом
Фінансової установи, що є колегіальним органам Фінансової установи та діє на підставі
Положення про Кредитний комітет.
3.11. У разі прийняття Кредитним комітетом Фінансової установи позитивного рішення про
надання кредиту, з Позичальником укладається Договір про надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту відповідно до вимог законодавства України.
3.12. Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
складається у письмовій формі і, якщо інше не передбачено законом, повинен містити
наступні умови:
- назву документа;
- назва, адреса та інші реквізити Фінансової установи (за наявності кредитного
посередника і ці ж реквізити кредитного посередника);
- відомості про Клієнта – фізичну особу: прізвище, ім`я і по-батькові, паспортні дані,
адресу проживання та інші реквізити Клієнта передбачені Договором про надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- відомості про Клієнта – юридичну особу: найменування, місцезнаходження та інші
реквізити Клієнта передбачені Договором про надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту;
- найменування фінансової операції;
- тип кредиту;
- розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його надання та
умови взаєморозрахунків;
- строк, на який надається позика (Фінансовий кредит);
- порядок нарахування процентів;
- умови забезпечення (за наявності);
- порядок зміни і припинення дії договору;
- права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання умов договору;
- відомості щодо надання, згоди Позичальником Фінансовій установі на доступ до
інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та
поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро
кредитних історій, інформації щодо Позичальника та цього Договору, визначеної
Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»( в разі
коли Позичальник – фізична особа);
- порядок дострокового повернення;
- інші умови за згодою сторін;
- юридичні адреси і реквізити сторін Договору;
- підписи сторін Договору;
- підтвердження, що Позичальнику надана інформація, зазначена в частині 2 статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»;
- підтвердження, що Позичальник ознайомлений з Правилами про порядок надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- підтвердження, що Позичальник (в разі коли Позичальник - фізична особа)
повідомлений Кредитором про те, що інформація для формування його кредитної
історії буде передаватися до бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру
бюро кредитних історій.
3.13. У договорі про надання споживчого кредиту зазначається:
- найменування та місцезнаходження Фінансової установи та кредитного посередника (за
наявності), прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника);
- - тип кредиту (кредит, кредитна лінія), мета отримання кредиту;
- - загальний розмір наданого кредиту;
- - порядок та умови надання кредиту;

-

-

-

-

-

-

3.14.

- строк, на який надається кредит;
необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з
отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності);
- види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання
забезпечення);
- процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення,
у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;
- орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту для
споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. У разі відсутності у
Фінансової установи інформації про вартість певної супровідної послуги, що надається
споживачу третьою особою під час укладення договору про споживчий кредит,
орієнтовна вартість такої послуги визначається відповідно до пункту 7 частини третьої
статті 9 Закону України «Про споживче кредитування». Усі припущення, використані
для обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або орієнтовної
загальної вартості кредиту, повинні бути зазначені;
порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом,
включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка
платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік
платежів може не надаватися);
інформація про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому
числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи
стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит;
порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;
порядок дострокового повернення кредиту;
відповідальність сторін за порушення умов договору;
відомості щодо надання Фінансовою установою Позичальнику, до укладення договору,
інформації, визначеною статтею 9 Закону України «Про споживче кредитування»;
відомості щодо ознайомлення позичальника з умовами Закону України «Про захист прав
споживачів»;
- згоду Споживача на доступ до інформації про нього, що складає кредитну історію, та
на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене
до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту,
визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"
(у разі укладення договору про споживчий кредит із Клієнтом - фізичною особою);
- право Споживача на звернення до Національного банку України у разі порушення
Кредитодавцем та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого
кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на
звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Споживачу у процесі
врегулювання простроченої заборгованості;
- у договорі про споживчий кредит можуть бути зазначені інші умови, визначені законом
та за домовленістю сторін.
Умови Договору, що обмежують права Клієнта порівняно з правами, встановленими
законодавством, є нікчемними.
Фінансова установа не має права залучати колекторську компанію до врегулювання
простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит не
передбачено таке право Фінансової установи. Фінансовій установі, колекторській
компанії забороняється повідомляти інформацію про укладення Споживачем договору
про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої
заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору. Така заборона не
поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам,
спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Споживача, третім особам, взаємодія
з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку
взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість

близьким особам Споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону
України «Про споживче кредитування», за умови наявності у договорі про споживчий
кредит волевиявлення Споживача щодо передачі зазначеної інформації.
Вимоги цього пункту застосовуються до договорів про споживчий кредит, укладених
після дня набрання чинності Законом України «Про споживче кредитування».
3.15. У разі, якщо це передбачено відповідно до умов Договору про надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту та за рішенням Кредитного комітету
Фінансової установи, для укладення договору Позичальником/Майновим поручителем
Фінансовій установі може бути надане забезпечення виконання зобов’язань за кредитним
договором у вигляді застави/іпотеки/поруки. В цьому випадку відносини сторін
регулюються відповідними двосторонніми договорами, що укладаються між
Позичальником/заставодавцем/іпотекодавцем/поручителем та Фінансовою установою.
3.16. Фінансова установа може надавати наступні види позик, у тому числі і на умовах
фінансового кредиту (фінансові кредити):
3.16.1. За строком користування:
- до одного року.
3.16.2. За порядком видачі:
- кредитна (позикова) лінія.
3.16.3. За забезпеченням кредити поділяються на:
- незабезпечені кредити (бланкові) – кредити без забезпечення, які надаються
Фінансовою установою тільки під зобов’язання позичальника повернути кредит.
- забезпечені кредити (майном, майновими та корпоративними правами, заставою,
іпотекою, порукою, гарантією та іншими видами забезпечення).
3.16.4. За порядком погашення:
- сплата основної суми позики (фінансового кредиту) в кінці строку та періодичною
сплатою відсотків (щомісячно).
3.16.5. За типом процентної ставки:
- фіксована.
3.16.6. За цільовим призначенням:
- на споживчі цілі (споживчі кредити);
- комерційні кредити;
- підприємницькі кредити;
- на поповнення обігових коштів;
- інші потреби.
3.17. Погашення позики (фінансового кредиту), внесення плати за користування ними
проводиться грошовими коштами в безготівковій формі або іншим чином, передбаченим
чинним законодавством України та у відповідності до умов Договору про надання коштів
у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
3.18. Позика, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надається Клієнту на платній
основі. Фінансова установа одержує від Позичальника проценти та може отримувати
комісію пов’язану з наданням, обслуговуванням і поверненням позики (фінансового
кредиту) (за умови передбачення такої комісії договором) в розмірі і порядку,
встановленому Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту. Розмір процентів та порядок їх сплати, розрахунок реальної
процентної ставки, загальної вартості кредиту та загальних витрат по кредиту (для
споживчих кредитів) встановлюються Договором про надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту, залежно від кредитного ризику, наданого
забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку
користування фінансовим кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.
3.19. Процентна ставка за Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту є фіксована. Фіксована – процентна ставка є незмінною протягом
усього строку дії договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки
не може бути збільшено в односторонньому порядку та може бути збільшено шляхом
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підписання Позичальником та Фінансовою установам додаткових угод до Договором про
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Позичальник сплачує Фінансовій установі відсотки за користування позикою (фінансовим
кредитом) за фактичний час користування грошовими коштами. Відсотки за користування
позикою (фінансовим кредитом) нараховуються виходячи із розміру відсоткової ставки,
встановленої в Договорі про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту, та фактичної кількості днів користування кредитом, на непогашену
суму кредиту (залишок заборгованості за кредитом), починаючи з дати видачі кредиту до
дати його повернення. При розрахунку відсотків за користування кредитом за кількість
днів у році приймається 360.
Нарахування відсотків провадиться за період з моменту списання позики (фінансового
кредиту) з поточного рахунку Фінансової установи до моменту повернення позики
(фінансового кредиту) в повному розмірі на поточний рахунок Фінансової установи.
Нарахування відсотків за день видачі позики (фінансового кредиту) провадиться як за
повний день, а за день повернення – нарахування відсотків не провадиться.
Якщо останній день користування Позичальником позикою (фінансовим кредитом) не є
робочим днем, то платежі повинні бути здійсненні Позичальником у наступний робочий
день.
Відсотки за користування позикою (фінансовим кредитом) нараховуються щомісячно в
останній робочий день поточного місяця на залишок заборгованості по позиці за період з
першого по останнє число поточного місяця. В останній місяць дії Договору про надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відсотки нараховуються за
строк фактичного користування грошовими коштами.
Фінансова установа не має права вимагати дострокового погашення несплаченої частини
боргу за позикою (фінансовим кредитом) та розривати в односторонньому порядку
Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, у разі
незгоди Позичальника з пропозицією Фінансової установи збільшити процентну ставку
або інший платіж, передбачений Договором про надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту.
В разі отримання споживчого кредиту (як це передбачено Законом України «Про
споживче кредитування»), Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня
укладення Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним
грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє
Фінансову установу у письмовій формі за адресою місця знаходження Фінансової
установи до закінчення 14-денного строку з дня укладення Договору. Якщо Позичальник
подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і
підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову
від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Фінансовій установі грошові кошти,
одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів
до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. Позичальник не зобов’язаний
сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від Договору.
Право на відмову від Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту 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 кредитного договору.
Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту діє до
повного виконання зобов`язань Сторін за договором, або до його дострокового
розірвання. Дію Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту та/або строк повернення кредиту може бути продовжено, про що
Сторони договору укладатимуть додаткові угоди. Зміна умов Договору про надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту в тому числі його
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пролонгація можлива тільки за згодою сторін. Умова Договору про надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту про можливість внесення до
договору змін в односторонньому порядку є нікчемною.
Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути
позику (фінансовий кредит).
У разі кредитування у вигляді кредитної лінії, графік платежів Фінансовою установою не
надається та у разі дострокового повернення позики (фінансового кредиту), наданого у
вигляді кредитної лінії, новий графік платежів Фінансовою установою Позичальнику
також не надається.
Позичальник у разі дострокового повернення позики (фінансового кредиту) сплачує
Фінансовій установі проценти за користування позикою (фінансовим кредитом) та
вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням позики (фінансового
кредиту), за період фактичного користування позикою (фінансовим кредитом).
У разі затримання Позичальником сплати частини позики (фінансового кредиту) та/або
процентів щонайменше на один календарний місяць (за споживчим кредитом,
забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на
три календарні місяці) Фінансова установа має право вимагати повернення позики
(фінансового кредиту), строк виплати якого ще не настав, та нарахованих процентів в
повному обсязі. Та в цьому випадку Фінансова установа має право звернути стягнення на
предмет іпотеки/застави у відповідності до чинного законодавства або вчинити інші дії,
передбачені чинним Законодавством України, з метою повного погашення боргу.
Фінансова установа має право відмовитись від надання Позичальнику передбаченої
договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
позики (фінансового кредиту) частково або в повному обсязі у разі порушення процедури
визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про
те, що наданий Позичальникові фінансовий кредит своєчасно не буде повернений.
Фінансова установа має право відмовитись від надання позики (фінансового кредиту)
Позичальнику у разі ненадання Позичальником забезпечення виконання зобов’язань (у
разі необхідності забезпечення) за Договором про надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту, надання недостовірної інформації необхідної для оцінки
кредитоспроможності Позичальника.
Фінансова установа відмовляє Клієнту-фізичній особі в укладенні договору про
споживчий кредит та здійснення кредитної операції у разі не надання таким Клієнтом
згоди на доступ до інформації, що складає кредитну історію, та на збір, зберігання,
використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру
бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом
України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».
Сума позики (фінансового кредиту) визначається з урахуванням кредитоспроможності
Позичальника.
Оцінка кредитоспроможності Позичальника за договором про споживчий кредит
здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від Позичальника, та, за
необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.
У випадку неповернення позики (фінансового кредиту) Фінансова установа має право
прийняти у заставу майно (у разі наявності) та реалізувати його у відповідності до
чинного законодавства або вчинити інші дії, передбачені законодавством України, з
метою повного погашення позики (фінансового кредиту).
Бухгалтерський та податковий облік операцій з надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту, на Фінансовій установі здійснюється відповідно до
законодавства України.
Основними джерелами формування ресурсів, які використовуються для надання позики
(фінансового кредиту) Фінансової установи є:
- власні кошти Фінансової установи;
- інші джерела, які не суперечать чинному законодавству України.

3.31. При споживчому кредитуванні відповідно до вимог Закону України «Про споживче
кредитування» та нормативно-правових актів Національного банку України здійснюється
обчислення реальної річної процентної ставки.
Реальна річна процентна ставка за договором про споживчий кредит розраховується в
процентах та в порядку визначеному нормативно-правовими актами НБУ.
3.32. Розрахунок загальної вартості кредиту для Споживача за договором про споживчий
кредит здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру
споживчого кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом.
Загальний розмір споживчого кредиту є сумою коштів, які надані та/або можуть бути
надані Споживачу за договором про споживчий кредит (основний борг за кредитом, тіло
кредиту).
Загальні витрати за споживчим кредитом, який надається Фінансовою установою,
включаючи такі витрати Споживача:
- доходи Фінансової установи у вигляді процентів;
- комісії Фінансової установи, пов`язані з наданням, обслуговуванням і поверненням
кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості,
розрахункове-касове обслуговування, юридичне оформлення тощо;
- інші витрати Споживача на супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь
кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб згідно з вимогами законодавства
України та/або умовами договору про споживчий кредит (платежі за послуги
кредитного посередника, страхові та податкові платежі, збори на обов’язкове державне
пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів,
нотаріусів, інших осіб тощо).
При цьому, сплата Споживачем комісій Фінансовій установі, пов`язаних з наданням,
обслуговуванням і поверненням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування
кредитної заборгованості, , юридичне оформлення тощо, передбачається лише у разі її
встановлення в договорі споживчого кредиту.
До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:
- платежі, що підлягають сплаті Споживачем у разі невиконання його обов’язків,
передбачених договором про споживчий кредит;
- платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Споживач зобов’язаний здійснити
незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів
Споживача чи за рахунок споживчого кредиту.
3.33. Завдання, які підлягають виконанню уповноваженими працівниками та підрозділами
Фінансової установи під час надання позик (фінансових кредитів) наступні:
1) реєстрація заявок;
2) отримання усіх необхідних згод та документів від Клієнта та аналіз Клієнта;
3) укладення Договорів про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту, їх облік та зберігання;
4) передачі інформації до бюро кредитних історій щодо споживчих кредитів;
5) надання інформації для Клієнтів при наданні позики (фінансового кредиту);
6) контроль за наданням коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
і використання позикових коштів;
7) моніторинг стану операцій;
8) інші завдання необхідні для успішного надання фінансової послуги.
3.34. Фінансова установа здійснює контроль за виконанням Позичальником умов Договору про
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, їх цільовим
використанням, своєчасним і повним поверненням позики (фінансового кредиту), сплатою
процентів. При цьому Фінансова установа протягом усього терміну дії Договору про
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, підтримує ділові
контакти з Позичальником.
3.35. У випадку виникнення тимчасових фінансових труднощів або інших ускладнень у
Позичальника, Фінансова установа має право (але не зобов’язана) за письмовою заявою
Позичальника прийняти рішення про відстрочку терміну повернення позики (фінансового

кредиту) або відсотків за користування позикою (фінансовим кредитом), а, також, щодо
призупинення нарахування відсотків, зменшення їх ставки, в тому числі і до 0%, за
Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, за
умови прийняття Позичальником заходів по усуненню цих фінансових труднощів.
Відстрочка повернення позики (фінансового кредиту) та відсотків, призупинення
нарахування або зменшення ставки відсотків та інше. Оформлюється додатковою угодою
до Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
що є невід`ємною його частиною.
3.36. Виконання договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, забезпечує відповідальний працівник Фінансової установи.
3.37. Відповідальний працівник Фінансової установи зобов’язаний доповідати директору
Фінансової установи про стан виконання такого договору.
В разі виявлення порушень у ході виконання Договору про надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідальний працівник зобов’язаний в
розумний термін вжити заходів щодо усунення причин, які призвели до порушення умов
договору та негайно сповістити директора про виявлені порушення.
4.

ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

4.1. Договори про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
зберігаються протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань або
припинення договору. Додатки до договорів зберігаються разом з відповідними
договорами.
Вилучення документа із справи постійного зберігання забороняється. У виняткових
випадках вилучення договору допускається з дозволу Директора з обов’язковим
залишенням у справі завіреної копії договору.
4.2. Визначення документів для знищення і складання провадиться після підготовки описів
справ постійного і тривалого зберігання за цей же період; акти про видалення
документів для знищення, що не підлягають зберіганню, розглядаються керівником
одночасно з описами справ.
5.

ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО
ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ.

5.1. Доступ та використання документів та іншої інформації в паперовому вигляді та
електронному вигляді у Фінансовій установі здійснюється відповідно до наступного
порядку.
Окремі документи Фінансової установи використовуються в роботі лише тих структурних
підрозділів Фінансової установи, які уповноважені здійснювати користування такими
документами відповідно до своїх службових обов’язків.
До документів з обмеженим доступом відносяться наступні документи, які не підлягають
опублікуванню та публічному поширенню:
- Рішення про надання фінансової послуги;
- Звітність до органів державної влади за винятком інформації, яка підлягає
опублікуванню, відповідно до вимог чинного законодавства;
- Договори з Клієнтами Фінансової установи та їх особові справи;
- Документи по фінансовому моніторингу відповідно до окремих внутрішніх положень
і документів Фінансової установи.
Документи з обмеженим доступом видаються виконавцям для тимчасового користування
тільки у приміщенні Фінансової установи. Документи Фінансової установи з обмеженим
доступом надаються у тимчасове користування тільки тим стороннім особам, які є
повноважними представниками компетентних органів державної влади з дотриманням
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вимог законодавства. На видану справу заводиться картка-замінник справи, у якій
зазначається номер справи, номер договору, дата його укладення, а також кому видана
справа, дата її повернення.
Всі документи повинні знаходиться в приміщення, а у випадках, передбачених
законодавством, - у сейфі, що унеможливлює їх викрадення, псування або знищення.
До службової інформації відноситься будь-яка інформація про укладені договори про
надання фінансових послуг або інформація, пов’язана із розглядом документів щодо
надання фінансових послуг, наявна у Фінансовій установі, що не є загальнодоступною, і
яка ставить осіб, що володіють такою інформацією в силу свого службового становища,
трудових обов'язків або договору, укладеного з Фінансовою установою, у переважне
становище в порівнянні з іншими особами (далі - службова інформація).
Особи, що володіють службовою інформацією, пов’язаною із наданням фінансової
послуги, не мають права передавати її третім особам.
Порядок роботи зі службовою інформацією, яка відноситься до відомостей
конфіденційного характеру, регламентується на підставі розпоряджень Керівника
Фінансової установи та здійснюється у відповідності до Статуту Фінансової установи та
чинного законодавства України.
Співробітники (посадовці) Фінансової установи не мають права використовувати в
особистих цілях і/або передавати не уповноваженим на те особам службову інформацію.
Процедура захисту робочих місць співробітників Фінансової установи і місць зберігання
документів, що містять службову інформацію, від безперешкодного доступу,
спостереження й неправомірного використання, передбачає наступні заходи:
- розміщення робочих місць співробітників Фінансової установи таким чином, щоб
виключити можливість несанкціонованого перегляду документів і інформації, відбитої
на екранах моніторів;
- використання надійних систем захисту службової інформації від неправомірного
використання, що охороняють від втрати інформації, витоку службової інформації;
- розміщення документів, що містять службову інформацію, у приміщеннях, доступ у які
обмежений технічними засобами;
- використання процедури здачі й приймання під охорону режимних приміщень по
закінченню робочого дня, а також використання для цього технічних засобів контролю
доступу;
- зберігання документів, що містять службову інформацію, у сейфах, шафах (як правило,
металевих), файл-боксах або в спеціально обладнаних приміщеннях, що виключають
несанкціонований доступ до службової інформації і її неправомірне використання;
- регулярне проведення перевірок дотримання заходів, що забезпечують
конфіденційність діловодства, у тому числі місць зберігання документів, що містять
службову інформацію;
- доставка документів, що містять службову інформацію засобами, що мінімізують
несанкціонований доступ до неї і її неправомірне використання.
Віднесення, порядок доступу та умови припинення доступу до інформації з обмеженим
доступом здійснюється у відповідності із рішеннями Керівника Фінансової установи у
порядку, встановленому законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, в межах
їх повноважень, визначених законодавством, на підставі письмового запиту, мають право
на отримання службової інформації виключно у відповідності до вимог чинного
законодавства України.
На вимогу Клієнта Фінансова установа зобов’язана в порядку, визначеному
законодавством, надати таку інформацію:
1) відомості про фінансові показники діяльності Фінансової установи та її економічний
стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
2) перелік керівників Фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також
перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Фінансової установи або належна їм
кількість акцій Фінансової установи перевищують 5 відсотків;
4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.
5.7. Посадові особи керівних органів та працівники Фінансової установи забезпечують
конфіденційність інформації, що надається Позичальником і становить його комерційну
таємницю та/або службову інформацію.
5.8. Уповноважена особа Фінансової установи зобов'язана надати інформацію Позичальнику
згідно з вимогами статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг", ст. 9 Закону України «Про споживче
кредитування», Закону України «Про інформацію» та інших законодавчих актів, щодо
надання інформації Позичальнику та/або розкриття інформації державним органам.
5.9. Уповноважена особа Фінансової установи зобов'язана ознайомити Клієнта з Правилами
про порядок надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту
належним чином.
6.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО
ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ
ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ.
6.1. Вищий орган управління Фінансової установи утворює структурний підрозділ або
визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту.
6.2. Внутрішній аудит передбачає:
1) нагляд за поточною діяльністю Фінансової установи;
2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління
Фінансової установи;
3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності Фінансової установи;
4) аналіз інформації про діяльність Фінансової установи, професійну діяльність її
працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Фінансової
установи;
5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та
контролем за діяльністю Фінансової установи.
6.3. Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит,
підпорядковується вищому органу управління Фінансової установи та звітує перед ними.
Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит, організаційно не залежить від
інших підрозділів Фінансової установи.
6.4. Ціль, порядок проведення внутрішнього аудиту передбачені Положенням про службу
внутрішнього аудиту Фінансової установи, затвердженими Загальними Зборами
Учасників.
6.5. Для перевірок фінансової діяльності Фінансової установи можуть залучатися
спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.
7.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯКИХ
НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА
ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ.

7.1. Посадові особи Фінансової установи, до посадових обов’язків яких належить
безпосередня робота з Позичальниками, укладання та виконання договорів зобов’язані:
- виконувати свої посадові обов’язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та
внутрішніх регламентуючих документів Фінансової установи;
- керуватись у свої роботі чинним законодавством України;

надавати органам контролю Фінансової установи документи, необхідні для контролю
відповідності здійснення ними своїх посадових обов’язків;
- надавати інформацію про виконання ними посадових обов’язків органам контролю
Фінансової установи;
- не завдавати шкоди інтересам Фінансової установи, не порушувати прав та інтересів
клієнтів Фінансової установи.
7.2. Посадові особи, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з
Позичальниками укладання та виконання договорів, несуть відповідальність за вчинювані
ними дії в порядку та в межах, передбачених чинним законодавством України та
Статутом Фінансової установи.
7.3. Ступінь відповідальності посадових осіб, до посадових обов’язків яких належить
безпосередня робота з Позичальниками, укладання та виконання договорів, визначається
відповідно до положень чинного законодавства.
-

8.

ВИМОГИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА, МОНІТОРИНГ
ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.

8.1. Фінансова установа під час здійснення фінансових послуг з надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту, діє у відповідності до норм Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
(далі – Закон) та інших норм чинного законодавства України.
8.2. Фінансова установа під час здійснення (надання) фінансових послуг не вступає в
договірні відносини з анонімними особами.
8.3. Фінансова установа не вступає в договірні відносини з Позичальниками - юридичними чи
фізичними особами у разі, коли виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від
власного імені.
8.4. Фінансова установа повинна здійснити ідентифікацію та верифікацію Позичальника
до/або під час встановлення ділових відносин, вчинення правочинів до проведення
фінансової операції.
8.5. Фінансова установа під час ідентифікації та верифікації Позичальників керується чинним
законодавством України та внутрішніми документами Фінансової установи щодо
фінансового моніторингу.
8.6. Фінансова установа відповідно до вимог чинного законодавства України, розробляє та
впроваджує правила проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення,
призначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.
8.7. Порядок проведення фінансового моніторингу встановлено та здійснюється у
відповідності до Правил фінансового моніторингу Фінансової установи. Відповідальним
за здійснення фінансового моніторингу є особа, яка призначена наказом директора
Фінансової установи на яку покладено обов’язки і здійснення фінансового моніторингу.
9.

ПОРЯДОК ОБЛІКУ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРІВ З НАДАННЯ
КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.

9.1. Фінансова установа має облікову та реєструючу систему договорів, укладених
Фінансовою установою, яка створюється відповідно до вимог, передбачених чинним
законодавством.
9.2. Реєстрація договорів здійснюється шляхом ведення Фінансовою установою журналу
обліку укладених і виконаних договорів (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених
та виконаних договорів (далі - картка обліку), відомості яких містять інформацію,
необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських
операцій.

Фінансова установа веде такий облік в електронному вигляді з обов`язковою можливістю
роздрукування інформації на будь-який момент, а також забезпечує можливість
відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної
сили.
9.2.1. Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) та
має обов’язково містити таку інформацію:
- номер запису за порядком;
- дата і номер укладеного договору в хронологічному порядку;
- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –
споживача фінансових послуг;
- ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи - споживача фінансових послуг (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта);
- розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання
фінансових послуг та дата зарахування (перерахування) фінансового активу на
поточний рахунок фінансової установи;
- дата закінчення строку дії договору (дата анулювання або припинення дії договору).
9.2.2. У картках обліку виконання договорів обов’язково зазначається така інформація:
- номер картки;
- дата укладення та строк дії договору;
- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи споживача фінансових послуг;
- ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи - споживача фінансових послуг (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта);
- вид фінансового активу, який є предметом договору;
- відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:
а) Дата отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;
б) Сума грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;
в) Сума винагороди;
г) Сума інших нарахувань згідно з умовами договору;
д) Загальна сума та/або розмір фінансових активів, одержаних (виданих) на дату
заповнення картки.
У разі необхідності Фінансова установа може доповнити журнал та картки обліку
додатковою інформацією.
9.3. Облікова та реєструюча система Фінансової установи забезпечує формування інформації
та складання звітності .
9.4. Фінансова установа веде облік своїх операцій та надає звітність відповідно до вимог
законів та нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.

Додаток 1 – Паспорт споживчого кредиту
до Правил про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту ТОВ «ФК «Народна позика»
Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий
кредит
(Стандартизована форма)
1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця та його
Товариство з обмеженою відповідальністю
структурного або відокремленого підрозділу, в
«Фінансова компанія «Народна позика»
якому поширюється інформація
Місцезнаходження кредитодавця та адреса
01021, м. Київ, вулиця Інститутська, 28
структурного або відокремленого підрозділу, в
якому поширюється інформація
Ліцензія/Свідоцтво
Надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту.
Номер Розп.163 від 26.01.2017 - безстрокова
Номер контактного телефону
+38 044 392 77 93
Адреса електронної пошти
office@pozyka.com.ua
Адреса офіційного веб-сайту
https://www.pozyka.com.ua
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*
Найменування кредитного посередника
Місцезнаходження
Номер контактного телефону
Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту*
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту
кредитна лінія
Сума / ліміт кредиту, грн.
Строк кредитування
Мета отримання кредиту
Спосіб та строк надання кредиту

Можливі види (форми) забезпечення кредиту
Необхідність проведення оцінки забезпечення
кредиту

____________________грн.____коп.
__________місяців
Для споживчих цілей
Безготівковим шляхом на підставі заяви
позичальника протягом трьох робочих днів від
дати заяви.
Іпотека, застава, бланковий
Проведення оцінки Фінансова установа не
вимагає, але якщо оцінка необхідна згідно
чинного законодавства для укладання
певних видів договорів, то оцінка
проводиться за рахунок Позичальника.
-

Мінімальний розмір власного платежу
(фінансової участі) споживача за умови
отримання кредиту на придбання
товару/роботи/послуги, %
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної
вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних
_______ %

Тип процентної ставки
Порядок зміни змінюваної процентної ставки
Платежі за супровідні послуги кредитодавця,
обов’язкові для укладання договору, грн:

фіксована
-

Платежі за послуги кредитного посередника,
що підлягають сплаті споживачем, грн.*
Загальні витрати за кредитом, грн.
_________________ грн.
Орієнтовна загальна вартість кредиту для
_________________ грн.
споживача за весь строк користування
кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки,
комісії та інші платежі), грн.
Реальна річна процентна ставка, відсотків
___________ %
річних
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної
загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних
споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про
споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і
споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та
інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться
протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших
вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної
річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
Платежі за супровідні послуги третіх осіб,
[зазначаються розмір платежу та база його
обов’язкові для укладення
розрахунку]
договору/отримання кредиту, грн:
1. послуги нотаріуса
2. послуги оцінювача
3. послуги страховика
….
[зазначаються інші обов’язкові послуги, за
наявності, та розмір платежу за них]
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність Кредитна лінія
внесення
6. Додаткова інформація*
Наслідки прострочення виконання та/або
невиконання зобов’язань за договором про
споживчий кредит:
пеня
За порушення Споживачем строку та
порядку погашення (повернення) ТОВ ФК
«Народна позика» загального розміру
Кредиту відповідно до умов Договору про
споживчий кредит, Споживач на вимогу ТОВ
ФК «Народна позика» сплачує ТОВ ФК
«Народна позика» пеню у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку
України, що діяла у період, за який
сплачується пеня, від загального розміру
кредиту за кожний день прострочки терміну

штрафи

процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов’язання щодо повернення
кредиту
інші платежі

здійснення (сплати) нарахованих відсотків.
Пеня не може бути більшою за 15 відсотків
суми простроченого платежу.
За порушення Споживачем терміну та
порядку здійснення (сплати) нарахованих
відсотків по кредиту відповідно до умов
Договору про споживчий кредит, Споживач
на вимогу ТОВ ФК «Народна позика»
сплачує ТОВ ФК «Народна позика» у розмірі
подвійної облікової ставки Національного
банку України, що діяла у період, за який
сплачується пеня, від загального розміру
кредиту, вказаного в Договорі про споживчий
кредит, за кожний день прострочки терміну
здійснення (сплати) нарахованих відсотків.
Пеня не може бути більшою за 15 відсотків
суми простроченого платежу.
За неповідомлення ТОВ ФК «Народна
позика» про зміну свого місця проживання,
місця
роботи,
кредитоспроможності,
сімейного стану та інших істотних
відомостей, що можуть вплинути на
повернення кредиту Споживачем, Споживач
на вимогу ТОВ ФК «Народна позика»
сплачує штраф у розмірі 2 (два) % від суми
Кредиту за кожен випадок.
10
(десять)
процентів
річних
від
простроченої суми (ст. 625 ЦК України)
За прострочення повернення Споживчого
кредиту
та/або
сплати
відсотків,
Позичальник на вимогу Кредитодавця
зобов’язаний сплатити суму боргу з
урахуванням встановленого індексу інфляції
за весь час прострочення (ст. 625 ЦК
України)
[так/ні]

Кредитодавець має право залучати до
врегулювання простроченої заборгованості
колекторську компанію.
Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості
(вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче
кредитування".
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у
письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі
відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від Позичальник має право протягом 14
договору про споживчий кредит протягом 14 календарних
днів з дня укладення
календарних днів у порядку та на умовах, Кредитного Договору відмовитися від
визначених Законом України "Про споживче Договору без пояснення причин, у тому
кредитування".
числі в разі отримання ним грошових
коштів.
Позичальник
зобов’язаний
повернути

Фінансовій
установі
грошові
кошти,
одержані згідно з Кредитним Договором, та
сплатити проценти за період з дня
одержання коштів до дня їх повернення за
ставкою,
встановленою
Кредитним
Договором.
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, встановленого
пунктом 2.10. цього Договору
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової
плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути
встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення
споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в
цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем
оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про
майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації:
Ця інформація зберігає чинність та є
актуальною до: строку закінчення договору
Директор ТОВ ФК « Народна позика»
_________________
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та
орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості
оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом
роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих
послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання
мною зобов’язань за таким договором.
Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до
врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною
зобов’язань за договором про споживчий кредит, про встановлені законодавством вимоги
щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо
етичної поведінки), про моє право на звернення до Національного банку України у разі
недотримання таких вимог кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про моє
право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі
врегулювання простроченої заборгованості.
Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу
України відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною
конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною
кредитодавцю.
Підпис споживача:
Дата, ПІБ, підпис.
* Інформація заповнюється за наявності.

