
Попередження для споживача! 

Кредитна спілка «АКТИВ»   Споживач/Позичальник 

1. Має право вимагати дострокового 

повернення кредиту та сплати 

процентів, а також достроково 

розірвати цей Договір, у разі 

наявності хоча б однієї із зазначених 

обставин: 

а) затримання сплати Позичальником 

частини кредиту та/або відсотків 

щонайменше на один календарний 

місяць, а за споживчим кредитом, 

забезпеченим іпотекою, та за 

споживчим кредитом на придбання 

житла (нерухомого майна) 

щонайменше – на три календарні 

місяці;  

б) надання Позичальником 

недостовірної інформації і 

документів, якщо такий факт 

виявлено після укладання договору; 

в) іншого істотного порушення умов 

кредитного Договору. 

1. Можливі витрати на сплату 

споживачем платежів за 

користування споживчим кредитом 

залежать від обраного споживачем 

способу сплати. 

 

2. У разі несвоєчасного надходження 

(прострочення) планового платежу 

(згідно графіка розрахунків) 

протягом чотирьох днів повністю або 

частково цей кредит визнається 

кредитом з підвищеним ризиком з 

дати планового платежу. Протягом 

строку визнання кредиту кредитом з 

підвищеним ризиком плата за 

користування кредитом – процентна 

ставка – становить 90% річних, а 

процентна ставка, вказана у п.1.1. 

Договору, не застосовується. 

2. Для прийняття усвідомленого 

рішення щодо отримання споживчого 

кредиту на запропонованих умовах 

споживач має право розглянути 

альтернативні різновиди споживчих 

кредитів та фінансових установ. 

 

3. Отримує та поширює  кредитну 

історію споживача через  бюро 

кредитних історій, уключене до 

Єдиного реєстру бюро кредитних 

історій. 

3. Має відмовитися від договору про 

споживчий кредит протягом 14 

календарних днів із дня укладення 

цього договору (у разі відмови від 

такого договору споживач сплачує 

відсотки за період із дня одержання 

коштів до дня їх повернення за 



процентною ставкою, установленою 

договором, та вчиняє інші дії, 

передбачені Законом України “Про 

споживче кредитування” або 

договором). 

4. Порушення виконання 

зобов’язання щодо повернення 

споживчого кредиту може вплинути 

на кредитну історію та ускладнити 

отримання споживчого кредиту 

надалі 

4.Має право достроково погасити 

кредит. 

 

5. Має право вносити зміни до 

укладених зі споживачами договорів 

про споживчий кредит тільки за 

згодою сторін 

5. Має право відмовитися від 

отримання рекламних матеріалів 

засобами дистанційних каналів 

комунікації. 

6.  Не продовжує  (не здійснює 

лонгацію,пролонгацію) строк дії 

кредитного договору без письмової  

заяви   споживача. 

 

7. Не має право  вимагати від 

споживача придбання будь-яких 

товарів чи послуг від фінансової 

установи або спорідненої чи 

пов’язаної з ним особи як 

обов’язкову умову надання 

споживчого кредиту. 

 

 


