
Споживчий кредит, 

договір про 

споживчий кредит 

Грошові кошти, що надаються споживачу 

(позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) 

для задоволення потреб, не пов’язаних з 

підприємницькою, незалежною професійною 

діяльністю або виконанням обов’язків найманого 

працівника. 

Договір про споживчий кредит – вид кредитного 

договору, за яким кредитодавець зобов’язується 

надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, 

встановлених договором, а споживач (позичальник) 

зобов’язується повернути кредит та сплатити 

проценти за користування кредитом на умовах, 

встановлених договором. 

Прострочена 

заборгованість  

Несплачена заборгованість за кредитом та/або 

процентів у встановлений договором термін/строк.  

Сума зобов’язань щодо погашення кредиту та/або 

процентів з наступного за останнім для сплати днем 

вважається простроченою. Прострочена 

заборгованість повинна бути погашена у повному 

обсязі споживачем (Боржником/ Позичальником) 

Умови, за яких 

кредитодавець, 

новий кредитор 

розпочинають 

діяльність із 

врегулювання 

простроченої 

заборгованості, 

здійснюють 

відступлення права 

вимоги за 

договором про 

споживчий кредит 

новому 

кредитодавцю 

Якщо споживач прострочив виконання грошового 

зобов'язання (прострочена заборгованість) за 

договором про споживчий кредит, кредитодавець має 

право розпочати діяльність із врегулювання 

простроченої заборгованості. Відповідно до пункту 1 

частини першої статті 1 Закону України "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 цього Закону.  

 

 

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.  

Колекторська 

компанія  

юридична особа, включена до реєстру колекторських 

компаній, яка в інтересах кредитодавця (первісного 

кредитора) та/або нового кредитора (у разі заміни 

первісного кредитора) відповідно до договору з таким 

кредитодавцем та/або новим кредитором має право 

здійснювати врегулювання простроченої 

заборгованості. 

Порядок і спосіб 

погашення 

простроченої 

заборгованості 

Розрахунок розміру простроченої заборгованості для 

колекторської компанії здійснюється кредитодавцем 

або новим кредитором. 

Порядок та спосіб погашення простроченої 

заборгованості передбачено умовами договору про 

споживчий кредит. 

Споживач, який порушив своє зобов’язання щодо 

повернення кредиту та процентів за ним, здійснює 

відшкодування завданих цим збитків кредитодавцю 

або новому кредитору відповідно до умов договору 

про споживчий кредит. 

Про порядок сплати 

податків і зборів за 

рахунок фізичної 

особи в результаті 

отримання 

фінансової послуги. 

     Чинним законодавством України не передбачено 

стягнення податків та зборів при отриманні 

фінансового кредиту, його поверненні та сплаті 

процентів 

 


