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Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий
кредит новому кредитодавцю:
Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно
до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених ЗУ «Про споживче
кредитування». Частиною 1 статті 512 Цивільного кодексу України визначено, що кредитор
у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:
передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);
правонаступництва;
виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);
виконання обов’язку боржника третьою особою.
В разі відступлення права вимоги за договором про надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту, новому кредитору або залучення колекторської(их)
компанії(й) до врегулювання простроченої заборгованості, Кредитодавець зобов'язаний
протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за цим договором новому кредитору
або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити
Позичальника про такий факт та про передачу персональних даних Позичальника, 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) використовуючи на власний розсуд один з таких способів: особисто, під час
телефонних, відеопереговорів, шляхом надсилання текстових, голосових та інших повідомлень
через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, шляхом
використання програмного забезпечення або технологій, надсилання поштових відправлень
із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи
Позичальника.
Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права
вимоги за відповідним договором.
Відповідно до ст.25 ЗУ «Про споживче кредитування» :
«Стаття 25. Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні
простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)
1. Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії із споживачем, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або
третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали
згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості може здійснюватися
виключно шляхом:
1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення
особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється
взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту
зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі
підлягають обов’язковому попередньому узгодженню;
2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому
числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії,
шляхом використання програмного забезпечення або технологій;
3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи
перебування або за місцем роботи фізичної особи.»

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають
діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють
відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому
кредитодавцю
У випадку порушення Споживачем строків повернення Кредиту, Кредитодавець з метою
захисту свого порушеного права може звернутись до будь-яких третіх осіб, зокрема залучати
колекторську компанію для врегулювання простроченої заборгованості Клієнта, розкриваючи
при цьому всю наявну інформацію про Клієнта, відповідно до положень Законодавства.
Споживач, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним,
має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням
особливостей, визначених статтею 21 ЗУ «Про споживче кредитування».
Врегулювання простроченої заборгованості - здійснювані кредитором, новим кредитором,
колекторською компанією заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку
заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов’язання (прострочена
заборгованість) за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим
частиною другою статті 3 ЗУ « Про споживче кредитування».
Заборгованість – сума позики, нарахованих, але не сплачених відсотків від суми позики
та неустойки пені та/або штрафу (якщо такі будуть нараховані), у випадку порушення умов
Договору.
Відповідно до пункту 9 статті 9 ЗУ «Про споживче кредитування»: «Попередження про
наслідки прострочення виконання зобов’язань із сплати платежів, у тому числі розмір неустойки,
процентної ставки, інших платежів, що застосовуються чи стягуються у разі невиконання
зобов’язань за договором про споживчий кредит, а також про право кредитодавця та/або нового
кредитора залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію.
Попередження про право кредитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості
колекторську компанію обов’язково має включати інформацію про встановлені законодавством
вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги
щодо етичної поведінки), про право споживача на звернення до Національного банку України
щодо недотримання зазначених вимог кредитодавцем та/або новим кредитором, та/або
колекторською компанією, а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди,
завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості, та інформацію про
кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за
незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх
осіб.»
Позичальник, в момент укладання договору про надання коштів у позику, у тому числі
і на умовах фінансового кредиту, надає Позикодавцю (його довіреним особам та/або третім
особам) дозвіл телефонувати та/або направляти йому інформаційні повідомлення, вимоги про
сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали зв'язку з Позичальником,
включаючи телефон, акаунти, електронну пошту.
Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії із споживачем, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем
або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які
надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості може
здійснюватися виключно шляхом:
1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення
особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється
взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту
зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі
підлягають обов'язковому попередньому узгодженню;
2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації,
у тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської
компанії, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;
3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання
чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

Під час першої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником,
спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими
передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у рамках
врегулювання простроченої заборгованості кредитодавець, новий кредитор, колекторська
компанія зобов'язані повідомити:
1) повне найменування кредитора (у разі якщо взаємодію здійснює новий кредитор або
колекторська компанія), своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв'язку
та адресу (електронну або поштову) для листування;
2) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює взаємодію
із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим
поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий
кредит та які надали згоду на таку взаємодію, або ім'я та індекс, за допомогою якого
кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія однозначно ідентифікують особу,
яка здійснює взаємодію, або зазначення про використання для взаємодії програмного
забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється без залучення працівника
кредитодавця, нового кредитора чи колекторської компанії;
3) правову підставу взаємодії;
4) розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом,
розмір комісії та інших платежів, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням
кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов'язання
за договором про споживчий кредит або відповідно до закону. У разі звернення відповідно
до договору про споживчий кредит до третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про
споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у тому числі до близьких осіб,
відповідно до частини шостої цієї статті інформація про розмір простроченої заборгованості
повідомляється лише за наявності згоди споживача на передачу інформації про наявність
простроченої заборгованості таким особам. Розрахунок розміру простроченої заборгованості для
колекторської компанії здійснюється кредитодавцем або новим кредитором.
Інформування Позичальника про залучення колекторської компанії до врегулювання
простроченої заборгованості або відступлення права вимоги за Договором здійснюється шляхом
направлення повідомлення на електронну пошту Позичальника, що зазначена у Договорі та/або
шляхом розміщення повідомлення в особистому кабінеті Позичальника на сайті koshelok.net.
Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія для донесення до Позичальника
інформації про необхідність виконання зобов’язань за цим договором при врегулюванні
простроченої заборгованості мають право звертатись та взаємодіяти з третіми особами,
персональні дані яких передані Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії
Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення цього договору, у т.ч.
повідомляти їм інформацію про укладення Позичальником цього договору, його умови, стан
виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір.
До моменту передачі Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії
персональних даних третіх осіб з метою взаємодії з питань простроченої заборгованості,
Позичальник має отримати згоду таких осіб на взаємодію та обробку їхніх персональних даних,
і розуміти, що порушення цього запевнення може мати наслідком кримінальну відповідальність
Позичальника, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання,
зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
Особистий кабінет – частина Сайту Кредитодавця, доступ до якої надається Заявнику після
виконання ним умов, зазначених цими Правилами та Договором. Доступ до Особистого кабінету
здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна і Пароля Особистого кабінету
на Сайті Кредитодавця.
За користування позикою Позичальник сплачує Кредитодавцю відсотки за користування
позикою, розрахунок яких зазначається у Договорі і Додатках до нього. Актуальна заборгованість,
розрахунок заборгованості за Кредитом та кінцева дата повернення Кредиту щоденно
оновлюються в Особистому кабінеті Клієнта.
Позичальник зобов’язаний повернути видану суму позики та нараховані відсотки від суми
позики за його користування відповідно до Договору. Повернення позики та сплата відсотків від
суми позики здійснюється відповідно у строк, який зазначений в Договорі.

Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом
шляхом Позичальник повертає Зобов’язання/Заборгованість шляхом перерахування грошових
коштів на рахунок Кредитодавця, вказаний в Договорі, у строк, встановлений Договором.
У випадку користування Кредитом понад строк, встановлений відповідними Спеціальними
умовами (за умови відсутності чинних Угод про продовження) або Угодами про продовження (у
разі укладання), більш ніж на 3 календарних дня, особливі умови, встановлені для Клієнта
Програмою лояльності, втрачають силу, застосовується Базова процентна ставка, а нараховані
проценти за весь строк користування Кредитом (у разі наявності Угоди про продовження –
за період останньої Угоди про продовження) підлягають перерахуванню за Базовою процентною
ставкою. При цьому, застосування процентної ставки без знижки не можливо вважати зміною
процентної ставки, порядку її обчислення та порядку сплати у бік погіршення для Клієнта,
оскільки надання Кредиту за Договором здійснюється саме на умовах процентної ставки,
передбаченої Договором, а можливість отримання знижки забезпечена для Клієнта лише як для
учасника Програми лояльності та лише за умови виконання вимог для її застосування,
передбачених Договором.
Відповідно до статті 19 ЗУ «Про споживче кредитування»:
« Черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит
1. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором
про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені
проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про
споживчий кредит.»
Відповідно до статті 17 ЗУ «Про споживче кредитування» :
«Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит
1. Кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію
зобов’язань за договором про споживчий кредит.
Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит - це зміна істотних умов
договору про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах
із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту.»

