
МЕХАНІЗМ ДОСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ 
СПОРІВ, ЩОДО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ 
ПОСЛУГ 
Усі спори, що виникають між клієнтом та Товариством в ході договірних відносин вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

Клієнт має право звернутись до керівництва шляхом написання заяви на ім’я директора. Керівництво товариства протягом 10 робочих днів 

зобов’язане відреагувати на звернення. 

Також клієнт має право звернутися до регулятора ринку фінансових послуг Національного банку України. Допомога в оформленні звернення та 

інформація про розгляд звернень та скарг за посиланням: 

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection 
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Фінансова установа до укладання з клієнтом договору про надання фінансових послуг додатково надає йому 
інформацію про таке: 

1. 

Наявність у клієнта права на відмову від 

договору надання фінансових послуг (позика, 

в тому числі і на умовах фінансового кредиту) 

Клієнт має право відмовитись від договору (позика, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня 

укладання договору без пояснень причин, у тому числі в разі отримання ним 

грошових коштів. Про намір відмовитись від договору клієнт повідомляє 

фінансову установу 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 строку. Якщо клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути 

засвідчене нотаріально або подане і підписане представником, за наявності 

довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати 

подання письмового повідомлення про відмову від договору клієнт зобов’язаний 

повернути фінансовій установі грошові кошти, одержані згідно з договором, та 

сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення, за 

ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Клієнт не зобов’язаний 

сплачувати будь-які платежі у зв’язку з відмовою від договору. 

2. 

Строк, протягом якого клієнтом може бути 

використано право на відмову від укладання 

договору, а також інші умови використання 

права на відмову від договору 

Клієнт має право відмовитись від договору позики, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня 

укладання договору без пояснення причин, у тому числі у разі отримання ним 

грошових коштів. 

Інші умови використання права на відмову від договору можуть додатково 

передбачатись виключно за взаємною письмовою згодою сторін. 



3. 
Мінімальний строк дії договору надання 

фінансових послуг 

Мінімальний строк дії договору надання фінансових послуг складає один 

календарний день. 

4. 

Наявність у клієнта права розірвати чи 

припинити дію договору, права на дострокове 

виконання договору, а також наслідки таких 

дій 

Дострокове розірвання договору, зміна його умов допускається в порядку та на 

умовах, що визначаються чинним законодавством України. 

Про намір розірвати чи припинити договір, достроково виконати договір, клієнт 

повідомляє фінансову установу 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 строку. Якщо клієнт подає повідомлення не особисто, воно має 

бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником, за наявності 

довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати 

подання письмового повідомлення про припинення, дострокове 

розірвання/виконання договору, клієнт зобов’язаний повернути фінансовій 

установі грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за 

період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою 

договором.Клієнт не зобов’язаний сплачувати будь-які платежі у зв’язку з 

розірванням чи припиненням договору, дострокового виконання договору. При 

цьому фінансовою установою проводиться відповідне коригування зобов’язань 

клієнта і фінансової установи (за наслідками виконання повідомлення клієнта) 



5. 
Порядок внесення змін та доповнень до 

договору про надання фінансових послуг 

Внесення змін  та доповнень до договору про надання фінансових послуг 

оформлюється шляхом підписання сторонами додаткових договорів. Усі зміни, 

доповнення та додатки до договору, підписані обома сторонами, є його складовою 

і невід’ємною частиною з часу належного оформлення такого додаткового 

договору. 

6. 

Неможливість збільшення фіксованої 

процентної ставки за договорами без 

письмової згоди споживача фінансових 

послуг 

Без письмової згоди споживача фінансової послуги, не може бути збільшення 

фінансовою установою фіксованої процентної ставки по договору надання позики, 

в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

 

 

 

 

 

 


