
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Основною умовою за якою спілка розпочинає діяльність із врегулювання 

заборгованості – це наявність простроченої заборгованості та/або невиконання, 

недобросовісне виконання боржником своїх зобов’язань згідно укладеного 

кредитного договору. 

Повернення потенційно проблемної заборгованості за кредитними операціями та 

проведення заходів і дій з метою погашення такої заборгованості, комунікацій з 

боржниками на кожному етапі визначено «Порядком ведення претензійно-позовної 

роботи КС «АКТИВ», іншими внутрішніми документами нормативного характеру у 

відповідності до чинного законодавства України, Постанов НБУ, та інших 

законодавчих актів. 

  Порядок погашення простроченої заборгованості: 

– одним платежем або кількома платежами, кількість яких не обмежується; 

 – розмір окремого платежу не обмежується, загальна сума всіх платежів на 

погашення простроченої заборгованості має дорівнювати сумі простроченої 

заборгованості;  

– періодичність внесення, 

 – як найшвидше від виникнення прострочення (оскільки заборгованість є 

простроченою, відповідно строк сплати цих коштів вже порушено).  

Спосіб погашення простроченої заборгованості: 

1) шляхом перерахування коштів на рахунок КС: 

 Наші реквізити: 

 Банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м.Київ 

 Одержувач: КС «АКТИВ»  

Код ЄДРПОУ одержувача: 26338914  

Рахунок IBAN: UA83 3808 0500 0000 0000 2650 0100 2  

Або 

 Банк: ФЗО АТ «ОЩАДБАНК» м.Запоріжжя 

 Одержувач: КС «АКТИВ» Код ЄДРПОУ одержувача: 26338914  

Рахунок IBAN: UA03 3139 5700 0002 6508 3000 9376 0 

 2) через онлайн сервіси такі як: «Приват24», «Ощад24/7»; 

 3) готівковий спосіб погашення простроченої заборгованості через каси 

кредитної спілки та філій кредитної спілки допустимий, якщо при цьому не 

перевищуються обмеження Національного банку України щодо готівкових 

розрахунків та відповідні готівкові операції узгоджуються із вимогами по 

фінансовому моніторингу;  

4) здійснити погашення простроченої заборгованності можна за лічені хвилини, 

виконавши декілька простих дій:  

1. Зайти на веб-сайт http://ksa.zp.ua/ 

2. Перейти на сторінку «Оплата послуг КС АКТИВ» онлайн» 

3. Вказати необхідні дані платника (П.І.Б, індивідуальний податковий 

номер, номер кредитного договору з КС АКТИВ (без літерів), дата договору, сума 

сплати  

4. Ввести дані платіжної картки, з якої буде зніматися оплата (номер картки, 

вказаний на лицьовій стороні картки, термін дії, вказаний на лицьовій стороні картки, 

CVV2/CVC2 код, останні 3 цифри на зворотній стороні картки, П.І.Б платника) 

5. Натиснути «Сплатити» і підтвердити проведення платежу.  

http://ksa.zp.ua/

