
Інформація для Споживача, який прострочив виконання зобов’язань за 

Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, 

що укладений з  ТОВ «СІМПЛ МАНІ» (далі – Товариство)  

 

 

1.Умови, за яких Товариство розпочинає діяльність із врегулювання 

простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за 

Договором надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту новому 

кредитодавцю 

 

1.1. Врегулювання простроченої заборгованості – здійснювані Товариством 

заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості 

Споживача, який прострочив виконання грошового зобов'язання (прострочена 

заборгованість) за Договором про надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту, укладеним між Споживачем та Товариством.  

1.1.1. Відповідно до норм чинного законодавства, внутрішніх Правил про 

порядок надання коштів у позику, в тому числі і на  умовах фінансового кредиту, 

а також на підставі укладеного між Споживачем та Товариством Договору про 

надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту умовою, за якою 

Товариство розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості 

є порушення Споживачем своїх обов’язків щодо сплати будь-якого з платежів (їх 

частини), передбаченого Договором про надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту у строки та в порядку, передбаченого таким Договором про 

надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту. Товариство з першого 

дня такого порушення має право розпочати діяльність із врегулювання 

простроченої заборгованості.  

1.2. Товариство має право врегульовувати прострочену заборгованість шляхом:  

1.2.1. Залучення до такого врегулювання колекторської компанії, включеної до 

реєстру колекторських компаній, з якою у Товариства укладено відповідний 

договір та інформація щодо якої наведена на сайті Товариства;  

1.2.2. Відступлення права вимоги за Договором про надання коштів у позику на 

умовах фінансового кредиту у порядок та спосіб, передбачені Законом України 

«Про споживче кредитування» та укладеним між Товариством та Споживачем 

Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.  

Відступлення права вимоги за Договором про надання коштів у позику на 

умовах фінансового кредиту допускається фінансовій установі, яка відповідно 

до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах 

фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу. 

До нового кредитора переходять передбачені цим Законом зобов’язання 

кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із Споживачами при врегулюванні 

простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). 

Товариство, у випадку відступлення права вимоги за Договором про надання 

коштів у позику на умовах фінансового кредиту новому кредитору, повідомляє 

Споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України 



«Про споживче кредитування» та передбачений Договором про надання коштів 

у позику на умовах фінансового кредиту, про такий факт та про передачу 

персональних даних Споживача, протягом 10 робочих днів з дати такого 

відступлення, а також надає Споживачу інформацію про нового кредитора, 

згідно наступного переліку: 

- найменування; 

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному 

реєстрі підприємств і організацій України; 

- місцезнаходження; 

- інформацію для здійснення зв'язку - номер телефону, адресу, адресу 

електронної пошти. 

До нового кредитора переходять права вимоги до Споживача та передбачені 

Законом України «Про споживче кредитування» зобов'язання Товариства, 

зокрема щодо взаємодії із Споживачами при врегулюванні простроченої 

заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). 

До уваги! 

 

 

 

1.2.3. Безпосередньої взаємодії із Споживачем, його близькими особами, 

представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми 

особами (у випадку, якщо така взаємодія передбачена Договором про надання 

коштів у позику на умовах фінансового кредиту) та за умов дотримання вимог 

Закону України «Про споживче кредитування» та Положення про вимоги до 

кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при 

здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 9 липня 2021 року № 

79. 

 
2. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості. 

2.1.Погашення заборгованості за користування кредитом відбувається в такому 

порядку: першочергово –  прострочені річні та щомісячні проценти, в другу 

чергу –  прострочені зобов’язання зі сплати щомісячної частини від загальної 

суми кредиту, в третю чергу –   поточні річні та щомісячні проценти, в четверту 

чергу сплачується поточна частина суми кредиту до повернення, в п’яту чергу – 

неустойка, і в останню чергу – інші непрострочені зобов’язання по сплаті 

щомісячної частини від загальної суми кредиту.  Товариству належить право в 

односторонньому порядку змінювати черговість погашення Споживачем 

платежів за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового 

кредиту, якщо це не порушує права Споживача за законодавством України. 

Відповідно до положень ст. 516 Цивільного кодексу, заміна кредитора 

у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено 

договором або законом. 

 



 

2.2.Повернення простроченої заборгованості за Договором про надання коштів 

у позику на умовах фінансового кредиту здійснюється Споживачем, шляхом 

перерахування коштів у валюті кредиту на поточний рахунок Товариства за 

наступними реквізитами: 

Отримувач платежу - ТОВ «СІМПЛ МАНІ» 

Рахунок Отримувача - UA 38 300346 0000026503014898501 

Код Отримувача - 40117839 

Установа Банку - АТ «Альфа-Банк» 

МФО Банку - 300346.  

Призначення платежу: Погашення кредиту; дог. № ____________ від 

________ р.; ПІБ; РНОКПП __________; без ПДВ. 

 

У випадку зміни платіжних реквізитів Товариства та/або відступлення 

Товариством прав вимог, нові реквізити для сплати заборгованості доводяться 

Товариством до відома Споживача будь-якими доступними способами. 

2.3.Платежі в погашення заборгованості за Договором про надання коштів у 

позику на умовах фінансового кредиту на користь Товариства можуть бути 

внесені через: 

- сервіси доступні Споживачу в Особистому кабінеті, які забезпечують 

перерахування коштів в погашення заборгованості перед Товариством з 

використанням реквізитів платіжної картки; 

- платіжні термінали банків, фінансових установ, з якими у Товариства є 

відповідні домовленості про приймання платежів та переказ коштів на 

поточний рахунок Товариства; 

- банківську чи іншу фінансову установу; 

- інше. 

До уваги! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заборгованість за Договором про надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту вважається погашеною в день отримання Товариством 

коштів в погашення кредитної заборгованості. 

Послуги банківської чи іншої установи за перерахування грошових коштів 

за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту на 

рахунок Товариства оплачуються Споживачем самостійно, крім випадків 

існування домовленостей Товариства з банківськими та іншими установами 

щодо оплати таких послуг Товариством. 


