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КРЕДИТ НОВОМУ КРЕДИТОДАВЦЮ 
 

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит 
здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням 
особливостей, встановлених Законом України «Про споживче 
кредитування».  

Рішення про відступлення правa вимоги за договором про споживчий 
кредит приймається Кредитним комітетом Товариства. За кредитами із 
забезпеченням, одночасно з укладанням договору про відступлення права 
вимоги про споживчий кредит, укладається договір про відступлення прав за 
іпотечним договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, а також за 
іншими договорами забезпечення, в тому числі поруки. 

Відступлення права грошової вимоги за кредитним договором 
допускається фінансовій установі, яка відповідно до закону має право 
надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або 
послуги з факторингу.  

У разі відступлення права вимоги за кредитним договором новому 
кредитору Товариство повідомляє про це Позичальника у спосіб, визначений 
частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» 
та кредитним договором, та повідомляє про передачу новому кредитору 
персональних даних Клієнта, а також надає Клієнту інформацію про нового 
кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань України, місцезнаходження, інформацію для 
здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). 
Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого 
відступлення права вимоги за відповідним договором.  

У разі відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит 
Товариством, новий кредитор набуває усі права та обов’язки Товариства за 
договором про споживчий кредит у повному обсязі або в частині. У будь-
якому випадку до нового кредитора переходять лише ті права, що має 
Товариство за договором про споживчий кредит, а зобов’язання споживача 
не змінюється, крім реквізитів для оплати боргу.  

Новий кредитор має права вимагати від споживача виконання лише тих 
обов’язків, які споживач мав виконувати за договором про споживчий 
кредит, укладеним з Товариством. 

Відступлення права вимоги за кредитним договором здійснюється не 
залежно від факту наявності простроченої заборгованості у Позичальника.  

Відповідно до вимог ст. 516 Цивільного кодексу України, згода Клієнта 
на відступлення права вимоги за кредитним договором – не вимагається.  

 


