
ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ 

НОВОМУ КРЕДИТОДАВЦЮ 

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог ст. 25 Закону України «Про споживче 

кредитування», підпункту 3 пункту 26 розділу V 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. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР 

ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (далі – Кредитодавець) відповідно до умов Кредитного 

договору, укладеного із Позичальником має право відступити право вимоги за Кредитним 

договором за рішенням уповноваженого органу Кредитодавця. 

 

3. Кредитодавцеь має право відступити своє право вимоги до Позичальника за Кредитним 

договором як повністю, так і частково.  

 

4. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно 

до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України 

«Про споживче кредитування».  

 

5. Кредитодавець, який відступив право вимоги за Кредитним договором новому кредитору 

зобов’язаний повідомити споживача у строки та у спосіб, визначений Законом України 

«Про споживче кредитування», та передбачений Кредитним договором про такий факт, та 

про передачу персональних даних споживача, а також надати інформацію про нового 

кредитора (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).  

Строк інформування Позичальника про відступлення права вимоги: 10 робочих днів з дати 

відступлення права вимоги за Кредитним договором. 

Спосіб повідомлення Позичальника про факт відступлення права вимоги: шляхом 

направлення повідомлення на електронну пошту Позичальника, що зазначена у Договорі, 

шляхом розміщення повідомлення в особистому кабінеті Позичальника на сайті 

Кредитодавця та/або надсилання смс повідомлення/голосових повідомлень на фінансовий 

номер Позичальника та/або надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити 

особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи. 

Відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» відступлення права вимоги 

за договором про споживчий кредит 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. У разі відступлення права вимоги за Кредитним договором 

Кредитодавцем, новий кредитор набуває усі права та обов’язки Кредитодавця за Кредитним 

договором у повному обсязі або в частині. До нового кредитора переходять передбачені 

Законом України «Про споживче кредитування» зобов'язання кредитодавця, зокрема щодо 

взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо 

етичної поведінки). 


