
ПОРЯДОК І УМОВИ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА 
КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ 

Витяг із Закону України «Про споживче кредитування» (далі – Закон) 

«Стаття 18. Відступлення права вимоги за договором про споживчий 
кредит 

1. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит 
здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом. 

Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий 
кредит новому кредитору або залучив колекторську компанію до врегулювання 
простроченої заборгованості, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати 
відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому 
кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої 
заборгованості повідомити споживача у спосіб, визначений частиною першою 
статті 25 цього Закону та передбачений договором про споживчий кредит, про 
такий факт та про передачу персональних даних споживача, а також надати 
інформацію про нового кредитора або колекторську компанію відповідно 
(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному 
реєстрі підприємств і організацій 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. 

2. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит 
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 якщо особа, яка не є фінансовою установою, яка відповідно до закону 
має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, 
та/або послуги з факторингу, набуває право вимоги за договором про споживчий 
кредит у результаті правонаступництва або відповідно до закону, така особа не 
має права самостійно врегульовувати прострочену заборгованість та зобов’язана 
залучити до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію. 
Зазначена вимога не поширюється на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

3. До нового кредитора переходять передбачені цим Законом зобов’язання 
кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні 
простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). 

Новий кредитор не має права залучати колекторську компанію до 
врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про 
споживчий кредит, за яким набуто право вимоги, не передбачено таке право 
кредитодавця.. 



4. Положення цієї статті застосовуються до всіх подальших відступлень 
права вимоги за договором про споживчий кредит, які здійснюються новим 
кредитором». 

 

ПОРЯДОК І СПОСІБ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ, УМОВИ, ЗА ЯКИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Порядок погашення заборгованості визначено в кредитному договорі 
(нижче наведено витяг з актуальної редакції договору) 

«6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ, СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 

6.1. Сторони домовились, що повернення Кредиту та сплата процентів за 
користування Кредитом здійснюватимуться у терміни, зазначені у Спеціальних 
умовах. Якщо відбулося продовження строку користування Кредитом на підставі 
Угоди про продовження, то терміни сплати змінюються Кредитодавцем та 
надаються Позичальнику в Особистому кабінеті.. 

6.2. У разі направлення Позичальником коштів з метою повернення в повному 
обсязі або частково заборгованості за Кредитом, в тому числі але не виключно, 
достроково або при наявності прострочення, проценти за фактичний термін 
користування Кредитом повинні бути сплачені до моменту такого повернення. 
При цьому, якщо коштів що направляються на повернення Кредиту не достатньо 
для повної сплати процентів за його користування, то вважається що строк 
сплати таких процентів настав і кошти в першу чергу направляються на 
повернення цих процентів, з урахуванням черговості передбаченої пунктом 6.3. 
цього Договору. 

6.3. Повернення кредитної заборгованості Позичальником, усі платежі та 
розрахунки, зазначені у цьому Договорі, здійснюються шляхом перерахування 
грошових коштів на зазначені в цьому Договорі та/або на Веб-сайті банківські 
рахунки Кредитодавця в національній грошовій одиниці України - гривні. З 
метою повернення кредитної заборгованості Позичальник може 
використовувати: 

-   Сервіси, доступні Позичальнику в Особистому кабінеті та/або на Веб-сайті, 
які забезпечують перерахування коштів в погашення заборгованості перед 
Кредитодавцем з використанням реквізитів платіжної картки; 

-   платіжні термінали банків, фінансових установ, з якими у Кредитодавця є 
відповідні домовленості про приймання платежів та переказ коштів на 
банківський рахунок Кредитодавця. 

6.4.   У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання 
за цим Договором у повному обсязі, ця сума погашає вимоги Кредитодавця у 
такій черговості: 



6.4.1.    у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування 
Кредитом, прострочена до повернення сума Кредиту;  

6.3.2. у другу чергу сплачуються проценти за користування Кредитом, сума 
Кредиту;  

6.3.3. у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до 
цього  Договору. 

6.5.   Цим Сторони погоджуються, що повернення заборгованості за цим 
Договором може здійснюватися третьою особою. У даному випадку вважається, 
що Позичальник на таку особу поклав обов’язок щодо виконання зобов’язання 
за цим Договором. У такому випадку Сторони погоджуються, що: 

1)    Позичальник повідомив такій особі інформацію (в т.ч. конфіденційну) щодо 
себе (майнового стану, укладених правочинів та інше); та/або 

2)    Кредитодавець має право надати такій третій особі, інформацію (в т.ч. 
конфіденційну) щодо Позичальника (майнового стану, укладених правочинів та 
інше) 

При цьому, Позичальник також розуміє та погоджується, що виконання 
обов’язку за цим Договором третьою особою тягне для Позичальника всі правові 
наслідки, передбачені цим Договором, в тому числі, але не виключно, 
можливість застосування умов щодо здійснення продовження строку Кредиту, 
відповідно до Договору. 

6.6.   Цим Позичальник доручає Кредитодавцю ініціювати списання коштів з 
відповідного рахунку Позичальника з використанням реквізитів платіжних 
карток та/або з платіжної картки, що були зазначені Позичальником при 
отриманні/поверненні Кредиту (ів), сплаті процентів за його користування, та 
направляти їх на виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим 
Договором у сумі, що не перевищує фактичної заборгованості Позичальника на 
день списання, в тому числі в декілька етапів». 

Початок роботи з врегулювання 
простроченої заборгованості 

Розпочинається з 1-го дня прострочення 
зобов’язання за договором 

Способи погашення  https://cashberry.com.ua/ua/yak-povernuti  
Пролонгація  https://cashberry.com.ua/ua/dovidka  
Реструктуризація https://cashberry.com.ua/ua/dovidka  

  

 

 


