
 

Попередження 

Наслідками для споживача в разі користування кредитом (на підставі укладеного 
Договору про надання кредиту) є виникнення у споживача зобов’язань з повернення 
кредиту та сплати процентів за користування кредитом відповідно до строків та умов, 
передбачених Договором про надання фінансового кредиту та вимогами чинного 
законодавства України 

Можливі наслідки для споживача в разі невиконання ним обов’язків згідно з 
договором про надання фінансового кредиту, в тому числі прострочення виконання 
зобов’язань зі сплати платежів, включають в себе: 

- припинення дії щодо споживача програм лояльності та/або акцій, що 
пропонуються/проводяться ТОВ «Мікрокредит»; 

- можливість нарахування кредитодавцем відповідно до умов Договору про надання 
кредиту неустойки, розмір якої залежить від суми отриманого кредиту 
(максимальний розмір неустойки в будь-якому випадку не перевищує половину 
суми кредиту). Нарахування неустойки не здійснюється впродовж періоду, 
передбаченого законодавством (карантин, воєнний стан); 

- передача інформації про наявність простроченої заборгованості до бюро 
кредитних історій; 

- можливість залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої 
заборгованості; 

- можливість укладання ТОВ «Мікрокредит» договору відступлення права вимоги за 
договором про надання кредиту або договору факторингу з будь-якою третьою 
особою без попередньої згоди споживача; 

- можливість звернення ТОВ «Мікрокредит» до суду з метою стягнення 
простроченої заборгованості в судовому порядку або здійснення примусового 
стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

Порушення виконання споживачем зобов’язання щодо повернення кредиту може 
вплинути на його кредитну історію та ускладнити отримання кредиту надалі. 

ТОВ «Мікрокредит» дотримується встановленої заборони вимоги від споживача 
придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи 
пов’язаної з нею особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту, та, відповідно, 
не пред’являє до споживачів таких вимог. 

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання кредиту на запропонованих 
умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди кредитів та фінансових 
установ. 

ТОВ «Мікрокредит» має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів 
про надання кредиту тільки за згодою сторін 

Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами 
дистанційних каналів комунікації. 

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування кредитом залежать 
від обраного споживачем способу сплати. 

Умовами кредитування передбачено продовження (лонгації, пролонгації) строку 
погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання) / строку 
кредитування за заявою споживача. 

Нарахування процентів відбувається в межах строку, передбаченого Графіком 
платежів, а строк дії кредитного договору встановлюється до дати, визначеної у Графіку 
платежів як дата внесення останнього платежу, але в будь-якому випадку дія кредитного 
договору триває до повного виконання споживачем зобов’язань за ним. 

 

 


