ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі
користування фінансовою послугою або невиконання ним обов'язків згідно з
договором про споживчий кредит - кредити для ведення особистих селянських
господарств; кредити для придбання, будівництва, ремонту та реконструкції
нерухомого майна; споживчі кредити для придбання аудіо-, відео-побутової
техніки та комп'ютерів; споживчі кредити для придбання автотранспорту;
споживі кредити на інші потреби:
1. 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.
У разі правомірного користування споживчим кредитом споживач сплачує всі
платежі передбачені договором про споживчий кредит згідно графіку платежів,
інформація про нього вноситься до БКІ.
У разі порушення умов договору про споживчий кредит (включаючи
прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів) споживач сплачує всі
платежі передбачені договором про споживчий кредит зокрема:
1) Кредитодавець має право вимагати від Позичальника повернути борг за
кредитом (тіло кредиту та проценти за користування кредитом) з урахуванням
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення на підставі ст.625 ЦКУ.
2) Кредитодавець має право вимагати від Позичальника додатково сплатити на
користь Кредитодавця половину розміру відсоткової ставки, вказаної в п. 3.1.
Договору про споживчий кредит від простроченої суми кредиту за весь час
прострочення на підставі ст.625 ЦКУ.
3) У випадку звернення Кредитодавця до суду у зв’язку з виникненням
заборгованості, повним, або частковим невиконанням зобов’язання по Договору,
Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф. Розмір штрафу становить 50% від
суми залишку заборгованості за кредитом та нарахованих, але не сплачених
відсотків.
4) Сукупна сума неустойки (штраф) та інших платежів, що підлягають сплаті
Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору,
не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за
таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.
Кредитна спілка отримує право на розірвання договору та\або на дострокове
повернення кредиту з підстав та в порядку передбаченому договором про
споживчий кредит та законом. У споживача можуть виникнути податкові
зобов’язання щодо сплати до бюджету податків та зборів у разі неповернення

кредиту у розмір та з підстав передбачених ПК України. У разі забезпечення
споживчого кредиту заставою майна або майнових прав що належать споживачу
кредитна спілка отримує право на звернення стягнення на таке забезпечення.
2. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту
може вплинути на Вашу кредитну історію та ускладнити отримання споживчого
кредиту надалі;
3. Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких
товарів чи послуг від кредитної спілки або спорідненої чи пов'язаної з нею особи
як обов'язкову 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. Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачами
договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;
6. Споживача має можливість 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. Кредитна спілка не застосовує систему дистанційного обслуговування
(уключаючи особистий кабінет на вебсайті КС), в якій здійснюється ініціювання
споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення кредиту
(строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії
договору.
Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення
споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку
кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється в порядку
передбаченому договором про споживчий кредит. Зміни до договору вносяться за
взаємною згодою та на умовах погоджених сторонами.

