
   Кредитна спілка має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не 

настав, в повному обсязі у разі затримання споживачем сплати частини кредиту та/або 

процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим 

іпотекою, та за кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці. 

      Якщо кредитна спілка отримує право вимагати дострокового повернення кредиту, то 

кредитна спілка зобов’язана у письмовій формі повідомити споживача про затримку 

сплати частини кредиту та/або процентів 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 кредиту, такі платежі 

або повернення кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за 

споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за 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. 

      Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про 

споживчий кредит відмовитися від цього договору 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 до закінчення вищевказаного 

строку. 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 у цьому договорі.                

        Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від 

договору про споживчий кредит. Право на відмову від договору про споживчий кредит не 

застосовується щодо: 

– договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом 

укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 

– споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до 

закінчення строку відмови від  цього договору; 

– комерційних кредитів. 

 

 

Інші питання відмови споживача від договору про споживчий кредит регулюються 

законодавством України. 


