
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим 

кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про 

споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі 

сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших 

платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання 

зобов'язання за договором про споживчий кредит, а саме: 

Споживач повертає суму кредиту, сплачує нараховані проценти за 

користування кредитом відповідно до умов договором про споживчий 

кредит та вимог законодавства України. Дострокове погашення кредиту 

відбувається без застосування штрафних санкцій.  

У випадку прострочення повернення суми кредиту та/або сплати 

процентів за користування кредитом ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП», 

починаючи з 4 дня прострочення має право нараховувати пеню у розмірі, 

зазначеного в договорі про споживчий кредит.  

У будь-якому випадку граничний розмір сукупної суми неустойки 

(штрафів), нарахованої за порушення Споживачем зобов’язань за 

Договором про надання онлайн кредитів, обмежується сумою, визначеною 

у відповідності до Закону України «Про споживче кредитування».  

Неустойка (штраф, пеня) не нараховується з 01.03.2020 року по останній 

календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з 

метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

Інші наслідки невиконання Споживачем обов’язків згідно з договором 

про споживчий кредит:  

- ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» має право у випадках, визначених 

договором про споживчий кредит, вимагати дострокового повернення 

кредиту, строк виплати якого не настав, у повному обсязі; 

- порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого 

кредиту може вплинути на кредитну історію Споживача та ускладнити 

йому отримання споживчого кредиту в майбутньому; 



 

ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» не має права  вимагати від 

Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «ФК «ЕЛІТ 

ФІНАНС ГРУП» або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову 

умову надання споживчого кредиту; 

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого 

кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути 

альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ; 

ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» має право вносити зміни до 

укладених зі Споживачами договорів про споживчий кредит тільки за 

згодою сторін; 

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів 

засобами дистанційних каналів комунікації; 

В залежності від обраного Споживачем каналу та способу сплати 

можливі додаткові витрати на сплату Споживачем платежів за 

користування споживчим кредитом. Вартість додаткових витрат 

встановлюється незалежно від ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» банками 

та фінансовими сервісами з прийому платежів. Розмір додаткових витрат 

визначається згідно з тарифами обраного сервісу. 

Ініціювання Споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку 

погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового 

зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий 

кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік 

погіршення для Споживача. 

 

 


