
 До відома:  

Попередження про можливі наслідки для Споживачів ( Клієнтів)   у разі 

укладення з ТОВ «СІМПЛ МАНІ» Договору  про надання коштів у 

позику на умовах фінансового кредиту 

 

ТОВ «СІМПЛ МАНІ»  попереджає: 

У випадку укладання Договору про надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту Товариство надає  кошти у позику на умовах фінансового 

кредиту (надалі – кредит) Споживачу, а Споживач зобов'язується повернути 

кредит та сплатити проценти за користування кредитом в розмірі, порядку та 

на умовах, визначених  цим Договором. 

 

Можливі наслідки в разі невиконання Споживачем  обов’язків за 

Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту: 

Споживач несе наступну відповідальність за прострочення виконання та/або 

невиконання умов Договору про надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту: 

за порушення Споживачем строку погашення (повернення) кредиту, річних та 

щомісячних процентів, повного або часткового прострочення чергового 

платежу передбачених Договором, Споживач сплачує  ТОВ «СІМПЛ МАНІ» 

неустойку у вигляді штрафу, розмір якого становить : 

50,00 грн. - за кожне прострочення платежу/частини платежу, що триває від 

(одного) до 4 (чотирьох) днів включно;  

200,00 грн. - за кожне прострочення платежу/частини платежу, що триває 5 

(п’ять) днів та більше.  

 ТОВ «СІМПЛ МАНІ» має право у разі, якщо Споживач всупереч умовам 

Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту 

продовжує користуватись кредитом після спливу строку (дати) повернення 

кредиту, нарахувати Споживачу проценти за ставкою, передбаченою умовами 

Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, в 

якості процентів, передбачених ст. 625 Цивільного кодексу України. Ця умова 

Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту 

встановлює інший розмір процентів в розумінні ч. 2 ст. 625 Цивільного 

кодексу України, на рівні ставки, передбаченої умовами Договору про надання 

коштів у позику на умовах фінансового кредиту. 

 

Інші заходи: 

 

ТОВ «СІМПЛ МАНІ»  має право: 

- Вимагати дострокового повернення кредиту, а також сплати всіх належних 

процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку 

наявності хоча б однієї із зазначених обставин: 

а) затримання сплати Споживачем частини кредиту та/або річних та 

щомісячних процентів на строк, що перевищує один календарний місяць; 

б) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять 

відсотків; 

в) несплати Споживачем більше одного щомісячного платежу. 



- Відступити право вимоги за Договором про надання коштів у позику на 

умовах фінансового кредиту до Споживача третій особі без згоди Споживача 

(укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір 

факторингу з будь-якою третьою особою, з урахуванням вимог законодавства 

України). Право вимоги включає всі належні до сплати Споживачем платежі. 

- залучити до врегулювання простроченої заборгованості колекторську 

компанію (включення до реєстру колекторських компаній) з дотриманням 

вимог статті 25 Закону України «Про споживче кредитування».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Звернутися з позовом до суду за місцем проживання або реєстрації  

Споживача у встановленому законом порядку (у зв’язку з чим Споживач 

понесе додаткові збитки на відшкодування судових витрат). 

 

-Внести інформацію до кредитного бюро, формування негативної кредитної 

історії щодо Споживача, що може враховуватися фінансовою (-ими) 

установою (-ами) під час прийняття рішення щодо надання кредиту в 

майбутньому. 

 
 

Увага! Споживач має право на звернення до Національного банку України 

у разі порушення новим кредитором та/або колекторською компанією 

законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення 

вимог щодо взаємодії із Споживачами (Позичальниками)  при 

врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної 

поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування 

шкоди, завданої Споживачу (Позичальнику) у процесі врегулювання 

простроченої заборгованості. 
 


