
           

  

          

 

 

Як відмовитись від договору. Можливість, умови та спосіб 

дострокового розірвання договору. 

 

 

Розірвання за ініціативою клієнта: 

 

Згідно ст.15 Закону України «Про споживче кредитування» клієнт має 

право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про 

споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без 

пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. 

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач 

повідомляє банк у письмовій формі до закінчення вказаного вище строку.  

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового 

повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит клієнт 

зобов’язаний повернути банку 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.  

Право на відмову від договору про споживчий кредит не 

застосовується щодо договорів про споживчий кредит, виконання 

зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально 

посвідчених договорів (правочинів) та споживчих кредитів, наданих на 

придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку 

відмови від договору про споживчий кредит, вказаного вище.  

Згідно ст.16 Закону України «Про споживче кредитування» клієнт має 

право в будь-який час повністю або частково достроково повернути 

споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних 

платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено 

обов’язок повідомлення банку про намір дострокового повернення 

споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. 

 

Розірвання за ініціативою Банку: 

 

У випадках розірвання договору за ініціативою Банку (в т.ч. у 

випадках, передбачених ст. 15 Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення»),  Банк має право в односторонньому порядку 

відмовитися у повному обсязі від договору, письмово попередивши 

Клієнта. Такий договір вважається розірваним після спливу 10-денного 

строку з дати направлення такого попередження (якщо інший порядок не 

передбачений укладеним договором). 

 



           

  

          

 

 

Розірвання за згодою Сторін: 

 

Дія договору  банківського рахунку  припиняється  за згодою Клієнта 

та Банку (Сторін такого договору), про що Сторони укладають відповідну 

угоду (якщо інший порядок не передбачено  умовами укладеного 

договору). 

 

Розірвання внаслідок прострочення боргу: 

 

У разі невиконання Клієнтом вимог відповідного договору щодо 

погашення заборгованості по нарахованим процентам та комісіям в 

повному обсязі, станом на 92 день прострочення, термін повернення 

кредиту (овердрафту) вважається таким, що настав за згодою Сторін, якщо 

інше не  передбачено умовами  укладеного договору. Така зміна терміну 

повернення кредиту (овердрафту) не потребує укладання окремої 

додаткової угоди.  

 


