
Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про 

надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, 

строки та умови повернення коштів 

 

Невиконання або виконання зобов’язання з порушенням умов, 

визначених його змістом (неналежне виконання) є порушенням зобов’язання 

(ст. 610 Цивільного Кодексу України). У разі порушення зобов’язання 

настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема 

розірвання договору (пп.1 п.1 ст.611 Цивільного Кодексу України). 

Розірвання договору про надання споживчого кредиту допускається 

лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 

однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в 

інших випадках, встановлених договором або законом. 

  Згідно з ч. 3, 4 ст. 653 ЦК України якщо договір змінюється або 

розривається в судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється 

з моменту набрання рішення суду про зміну або розірвання договору законної 

сили.  

   У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або 

частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, 

договір є відповідно розірваним або зміненим. 

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення 

договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий 

кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових 

коштів. 

 Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач 

повідомляє кредитну спілку у письмовій формі (у паперовому вигляді або у 

вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, 

визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний 

документообіг") до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору 

про споживчий кредит. 

Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене 

нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на 

вчинення таких дій. 

 Протягом семи календарних днів з дати подання письмового 

повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач 

зобов’язаний повернути кредитній спілці грошові кошти, одержані згідно з 

цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня 

їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. 

Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково 

повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми 

періодичних платежів.  

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту 

шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитна спілка зобов’язана 
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здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення 

та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів.  

Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує 

кредитній спілці проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, 

пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного 

користування кредитом. 

У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або 

процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим 

кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання 

житла - щонайменше на три календарні місяці кредитна спілка має право 

вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, 

в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором про споживчий 

кредит. 

Кредитна спілка зобов’язана у письмовій формі повідомити споживача про 

таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та 

строку, протягом якого вони мають бути здійснені. 

Якщо кредитна спілка відповідно до умов договору про споживчий кредит 

вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення 

споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту 

здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим 

кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання 

житла - 60 календарних днів з дня одержання від кредитної спілки 

повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне 

порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитної спілки 

втрачає чинність. 

 

 


