
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ 
ПОСЛУГ: 

 
1) Наявність у клієнта права на відмову від Договору про надання 
фінансових послуг та строк, протягом якого клієнтом може бути 
використано право на відмову від Договору, а також інші умови 
використання права на відмову від Договору: 
 
Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення 
Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в 
разі отримання ним грошових коштів, сплативши при цьому відсотки за 
період фактичного користування грошовими коштами. 
Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку 
відмовою від Договору. 
Право на відмову від Договору не застосовується у разі якщо: 

- виконання зобов’язань за цим Договором забезпечено шляхом 
укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 

- кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких 
відбулося до закінчення строку відмови від Договору. 

 
2) Мінімальний строк дії Договору: 

Мінімальний строк дії Договору не застосовується. 
 
3) Наявність у Клієнта права розірвати чи припинити Договір, права 
дострокового виконання Договору, а також наслідки таких дій: 

Договір може бути достроково розірваний: 
В судовому порядку. 
За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору. 
За вимогою Кредитодавця в разі порушення Позичальником умов Договору 
та/або з інших підстав встановлених законодавством України. 
У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник 
зобов'язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту, 
нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, штрафні 
санкції, за умови їх наявності на день розірвання Договору. 
 
Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково 
повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних 
платежів. 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 споживача надати йому новий Графік платежів.  



Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитодавцю 
проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з 
обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного 
користування кредитом, відповідно до умов Договору. 
 

4) Порядок внесення змін та доповнень до договору: 

Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом 
підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі в такому 
порядку: 
Письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій 
Стороні листом або вручається під особистий підпис. 
Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 
(десяти) робочих днів з дня вручення листа чи вручення пропозиції під 
особистий підпис. 
Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у 
строк передбачений договором, пропозиція вважається не прийнятою. 
Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір 
укладається в письмовій формі протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання 
письмової відповіді. 
Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. 
Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома 
Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною. 
 
д) Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за Договором 
без письмової згоди споживача фінансової послуги; 
Збільшення фіксованої процентної ставки здійснюється лише за письмовою 
згодою Позичальника, зазначеною у Договорі або додаткових угодах до 
нього. 


