УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО
СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ, ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ПОРЯДОК ВІДМОВИ ВІД
ДОГОВОРУ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ.
Договір про надання споживчого кредиту може бути достроково
розірваний:
За рішенням суду.
У випадку дострокового повернення Позичальником суми кредиту
та усієї іншої заборгованості по ньому (зокрема процентів, комісій, штрафів).
За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткової угоди.
В інших випадках, передбачених законодавством.
Позичальник має право достроково розірвати Договір споживчий кредит лише
у порядку передбаченому чинним законодавством та за умови дострокового
повернення всієї суми кредиту, сплати всього розміру процентів за
користування кредитом, комісій та сплати всіх штрафних санкцій та інших
платежів згідно цього Договору.
Ніяких штрафних санкцій за дострокове розірвання договору про
споживчий кредит ТОВ ФК «Народна позика» не передбачено.
Порядок дострокового повернення кредиту (дострокового виконання
договору) за ініціативою Позичальника:
- Позичальник має право в будь-який час повністю або частково
достроково повернути кредит ТОВ ФК «Народна позика».
- Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує ТОВ ФК
«Народна позика» проценти за користування кредитом та вартість усіх
послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період
фактичного користування кредитом.
- Позичальник, який має намір достроково погасити заборгованість за
Кредитом у повному обсязі та/або своєчасно здійснити погашення
заборгованності за Кредитом, зобов’язаний звернутися до ТОВ ФК
«Народна позика» за остаточним розрахунком заборгованості за
Кредитом. У разі невиконання Позичальником вищезазначеної умови,
Позичальник несе ризик невірної сплати заборгованості за Кредитом.
Порядок відмови від Договору про споживчий кредит
Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення
Договору про Споживчий кредит відмовитися від Договору без пояснення
причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє ТОВ ФК
«Народна позика» у письмовій формі за адресою місця знаходження ТОВ ФК
«Народна позика» до закінчення 14-денного строку з дня укладення Договору
про споживчий кредит.
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 про споживчий кредит Позичальник
зобов’язаний повернути ТОВ ФК «Народна позика» грошові кошти, одержані
згідно Договором про споживчий кредит, та сплатити проценти за період з дня
одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором
про споживчий кредит. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші
платежі у зв’язку з відмовою від Договору про споживчий кредит.
Право на відмову від Договору про споживчий кредит 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.

