
 
 
 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ЮРКОНСАЛТ»  
ЧЕРКАСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ДВНЗ  

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»  
 

Інтерактивний урок за методикою Street Law  
на тему: 

«Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг» 
 
Мета: створити комфортні умови, сфокусувати увагу громадян на проблемі та викликати 
інтерес до теми й спільно знайти вирішення ситуації, в яку потрапила людина. 
 

Етапи інтерактивного уроку: 
І. Бліц-опитування громадян щодо основ фінансової грамотності 
ІІ. Визначення загальних проблем, що виникають у сфері фінансових послуг 
ІІІ. Питання-відповідь за зверненням громадян 
ІV. З яких питань Ви б хотіли отримати інформацію на майбутнє (буклети, презентація) 
 

І. Бліц-опитування щодо основ фінансової грамотності: 
1. Вміння грамотно розприділяти власні фінанси, враховуючи свої прибутки: 

- Як Ви розприділяєте власні кошти?  
- Чи достатньо Ви заробляєте для задоволення власних потреб? 
- Як Ви вважаєте, чи ефективно та грамотно розпоряджаєтеся власними 

коштами? 
- Чи вистачає Вам ваших фінансів? 
- Чи володієте Ви інформацією про залучення коштів із фінансових установ? 
- Чи маєте досвід співпраці з фінансовими установами за договором позики? 
 

2. Залучення коштів фінансових установ (банки, кредитні установи): 
- Як Ви вважаєте, чи доцільно залучати кошти фінансових установ для власних 

потреб чи піти позичити у друга (обґрунтуйте)? 
- За якими критеріями Ви обираєте фінансову установу (з фінансової та правової 

точки зору)? Наприклад, застава (іпотека), гарантії, ломбард, банк чи спілка? 
- Якому виду позики (кредиту) Ви надаєте перевагу? (Оформлення офіційного 

кредиту; кредитна карточка та договір розстрочки, коли сам продавець надає Вам 
можливість оплатити товар за декілька платежів). В залежності від того, яку фізична особа 
обирає установу і виникають відповідного виду правовідносини. 

Банківські установи. Кредитування здійснюється відповідно до чинного 
законодавства (Цивільне право, Господарське право – матеріальні норми). При умові, що 
особа чітко дотримується умов договору і вчасно вносить платежі. У випадку невиконання 
умов можуть бути застосовані санкції відповідно до умов договору та Закону. 

Фінансові установи у своїй діяльності можуть встановлювати відсотки, які не 
відповідають вимогам чинного законодавства (неконтрольований ринок фінансових 
послуг можуть змінювати в односторонньому порядку умови договору або не 
повідомляти про приховані платежі та страхування). 



 
 
 

 

Продаж товару із розстроченням платежу (договір розстрочки). Цей спосіб надання 
фінансових послуг відповідно до договору залежить від волі продавця та його 
фідуціарних правовідносин з особою (заснований на довірі між особами). Цей договір був 
поширений в період Радянського Союзу при продажі товару, тому що кредитних 
правовідносин в той період не існувало з боку держави. 

 
3. Виникнення проблем у громадян під час обслуговування кредиту: 

Які у Вас виникли проблеми і чому на Вашу думку вони виникли: 
1) від Вас приховали інформацію чи Ви неуважно прочитали договір; 
2) Вам неповністю надали інформацію (забувши вказати інформацію про кредитування та 
приховані платежі; страхування, додаткові відсотки за обслуговування); 
3) у Вас виникли проблеми у зв’язку із загальними знаннями використання коштів та 
співпраці з фінансовими установами? 
 

ІІ. Проблеми, які виникають у зв’язку із поверненням коштів: 
- Чи були у Вас випадки, коли Ви отримавши кошти за договором позики не могли 

їх вчасно та в повному обсязі повернути? Які були Ваші дії? 
- Звернення до фінансової установи про відстрочку чи розстрочку повернення 

боргу. 
- Намагання отримати ще один кредит для погашення попереднього кредиту в 

тому самому банку чи вже в іншому. 
 

IІІ. Питання-відповідь за зверненням громадян 
1. Що від мене хоче колекторська компанія? 
Банк вправі укладати з третіми особами договори, предметом, яких є отримання 

послуг з повернення існуючої заборгованості від його боржників. 
При вчинення колекторською компанією дій по стягненню кредитної заборгованості, 

такі дії, як правило, вчиняються від імені та за рахунок банку, а також у обсязі 
визначеному договором, укладеним між банком та компанією. 
При цьому вчинення таких дій не повинно суперечити умовам кредитного договору, 
невиконання якого обумовило настання відповідних правових наслідків для боржника 
банку. 

Колекторська компанія не є банківською установою, здійснення контролю за її  
діяльністю не відноситься до компетенції Національного банку України.  

Ви маєте право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 
права і свободи від порушень і протиправних посягань. 

 
2. Куди звертатися, якщо вважаєте, що банк порушує Ваші права? 
Найперше слід звернутися безпосередньо до банку — зателефонувати на «гарячу» 

лінію чи написати листа на адресу центрального офісу. Часто проблема вирішуються вже 
на цьому рівні. 
Якщо не вдалося вирішити питання на рівні банку, ви можете звернутися до 
Національного банку. 



 
 
 

 

Громадяни можуть звернутися письмово, надіславши лист  електронною поштою 
на адресу nbu@bank.gov.ua, прикріпивши всі необхідні документи. Важливо вказати свої 
прізвище та ім’я, поштову адресу, а також фінансову установу, до якої є претензії. 

Також для громадян працює «гаряча» лінія, дзвінки є безкоштовними . Через 
ситуацію в країні зараз маємо велику кількість дзвінків на «гарячу лінію», тому очікування 
може тривати довше, ніж зазвичай. Тому Ви можете залишити повідомлення на 
автовідповідач після 40 секунд очікування, фахівці НБУ обов’язково Вам 
перетелефонують. 

 
3. Що робити, якщо колектори стали контактувати з вами з приводу кредиту, який 

ви вже давно погасили? 
В першу чергу необхідно написати і відправити рекомендований лист з 

повідомленням про вручення. У самому листі слід пояснити ситуацію і вкласти копії всіх 
наявних квитанцій про оплату, а також копію довідки про відсутність кредитної 
заборгованості. За інструкцією Національного банку України, таку довідку зобов'язані 
видавати при закритті кредитної заборгованості перед банком. Для старих кредитів, а 
також кредитів, які були взяті в інших фінансових установах, такі довідки могли не 
видаватися, що додає проблем при спілкуванні з колекторської компанією. 

Згідно з Цивільним кодексом України, колекторська компанія зобов'язана 
відправити письмове повідомлення, в якому повідомляється сума боргу і найменування 
кредитора, який купив борг. 

Користуючись тим, що в договорі вказана можливість дострокового погашення, Ви 
повністю розрахувалися за кредит ще в минулому році, але все ще приходить лист про те, 
що у Вас був борг, який кредитний союз продав колекторам і тепер Ви повинні заплатити 
безпосередньо колекторській компанії. На Вашу адресу надходять листи з вимогою 
погасити заборгованість. В них колектори погрожують: подати в суд, направити виїзну 
групу для опису майна, передати відомості про мене в Прикордонну службу (заборона 
виїзду за кордон), в міжбанківський реєстр шахраїв (заборона видачі кредитів), відібрати 
закордонний паспорт. Навіть пропонували заповнити анкету, в якій Вам пропонувалося 
добровільно вказати все наявне цінне майно (квартира, машина, телевізор, комп'ютер, 
холодильник, пральна машина), місце роботи, займану посаду, зарплату мою і членів 
моєї сім'ї. 

В даному випадку колекторська компанія порушує цілий ряд статей Цивільного 
кодексу України. Зокрема: статті 257, 258, 261, 262 (пропущено строк позовної давності), 
517, 518 (не подано доказів переходу прав до нового кредитора). І якщо раптом колишній 
позичальник вирішить виплатити їм будь-яку суму, це означає визнання всієї суми боргу, 
причому термін позовної давності починається з моменту сплати (ст. 264, 267 ЦК України). 

Цілком ймовірно, колекторська компанія розглянула лист, однак просто забула 
виключити випадкового позичальника з бази даних для контакту. Інакше після певного 
часу дзвінки б припинилися і з позичальником почали працювати field-колектори. Коли 
досудове стягнення не допомагає, справу передано на розгляд Суду (legal collection). 

 
4. Якщо Ви ніколи не брали кредитів, але дзвінки від колекторів не 

припиняються?! 



 
 
 

 

Зі справжніми колекторами справ ніколи не мали або просто не любите брати в 
борг. Когось із Ваших членів сім’ї по мобільному телефону колектори дістають дзвінками 
щодо Вашої заборгованості, а у Вашому в місті навіть банку такого немає. Що діяти в таких 
ситуаціях?! 

Якщо борг, про який повідомляє колекторська компанія, ніколи не був вашим, не 
варто просто викидати лист в сміттєвий бак. Буде хорошою ідеєю написати у відповідь 
лист, де повідомити про відсутність заборгованості і попросити колекторів більше не 
контактувати з вами. Якщо дзвінки тривають, а колектор не може довести наявність 
Вашого боргу перед компанією, потрібно звернутися з листом до Комісії із захисту прав 
споживачів.  

Крім цього, настійно рекомендуємо оскаржити дії колекторів в Генеральній 
Прокуратурі, адже згідно зі статтею 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте і сімейне життя. А протиправні дії колекторів можна 
розцінювати як безпідставне втручання в особисте життя, яке є порушенням 
конституційних прав громадян. Втім, більшість громадян вважає за краще не зв'язуватися 
з юридичною тяганиною і терпляче чекати, коли колекторська компанія "виснажиться" і 
телефонні дзвінки припиняться. 

Останнім часом з'явилася одна цікава можливість вирішити проблему неетичної 
поведінки колекторів "безкровно" за допомогою звернення до незалежної асоціації, в 
якій перебуває дана компанія. 

 
5. Що можна зробити, якщо колектори прийшли додому до позичальника? 
Чи можуть колектори приїхати додому? Можуть! Але запрошувати їх до будинку чи 

ні — це виключно ваше рішення. Таким чином, щоб співробітник колекторської компанії 
залишив вас у спокої, варто дотримуватися наступних рекомендацій:  

1) якщо до вас приїхав колектор, попросіть його пред'явити документи, які 
підтверджують його особу та право представляти інтереси фінансової компанії; 

2) усі надані документи повинні бути тільки оригінальними і завіреними 
нотаріально. Якщо співробітник колекторської фірми вам показує копії, можете їх навіть 
не розглядати; 

3) перед тим, як ставити питання, колектор повинен представитися і надати контакти 
організації, на яку працює. Ці дані можна просто перевірити, зателефонувавши на 
контактний номер телефону; 

4) не потрібно розмовляти з колектором, який є співробітником нелегальної 
контори. Пред'явити будь-які вимоги при усному спілкуванні можуть тільки ті 
співробітники колекторських фірм, які внесені до єдиного реєстру. Що стосується інших 
осіб, з ними спілкування може бути тільки в письмовій формі або під час судового 
розгляду. 

Якщо ви не знаєте, що робити, коли вам погрожують колектори, просто не реагуйте 
на ці загрози. У більшості випадків співробітники колекторських компаній пояснюють свій 
візит тим, що ви не відповідаєте на телефонні дзвінки і письмові повідомлення. 

 
6. Як притягнути колекторів до відповідальності при неправомірних діях з їхнього 

боку? 



 
 
 

 

Спочатку необхідно пояснити колекторам, що ви вільно йдете на контакт і 
відповідаєте на телефонні дзвінки. Підтвердити це можуть свідки і роздруківки 
телефонних розмов, які можна запросити у оператора мобільного зв'язку. 

Варто також дати зрозуміти, що розшук людини здійснюється тільки в тому випадку, 
коли вчинений злочин. Необхідно поцікавитися, яке правопорушення допустили саме ви і 
в чому вас підозрюють. 

На цьому етапі можна повністю припинити спілкування, мотивуючи це тим, що 
немає судового рішення. Крім цього, варто розповісти людині, яка стала вашим 
непроханим гостем, що її візит є правопорушенням і вона обов'язково понесе 
відповідальність. Після цього можна сміливо звертатися до правоохоронців. 

Можна купити диктофон для запису вашої розмови з колектором. Варто ставити 
якомога більше запитань і ні в жодному разі не сперечатися з гостем. У тому випадку, 
якщо під час розмови до вас надходили будь-які загрози з його боку, можете одразу 
звертатися в прокуратуру за місцем реєстрації. 

 
7. Чи обов’язково потрібно здійснювати платежі в той день, що прописано в 

кредитному договорі?  
Відсутність належних правових знань у громадян та бажання якнайшвидше 

отримати кошти, часто призводять до потрапляння споживача у «боргове рабство». 
Нарахування надвеликих відсотків за кредитами, жорсткі санкцій за прострочення 
виконання зобов’язання являються негативними наслідками неуважності позичальників, 
яких би можна було уникнути при ретельному вивченні усіх умов кредитного договору. 

Тож, при укладенні кредитного договору, Вам необхідно дослухатись до наведених 
нижче порад: 

1. Перш за все, не потрібно поспішати підписувати кредитний договір. Слід уважно 
ознайомитися з усіма умовами договору, щоб уберегти себе від серйозних проблем у 
подальшому. Для цього ви маєте право взяти копію договору для попереднього 
ознайомлення та звернутись до незалежного досвідченого фахівця для роз’яснення всіх 
незрозумілих питань. 

2. Надалі потрібно звернути увагу на зміст і форму кредитного договору. Кредитний 
договір завжди укладається в письмовій формі. У договорі обов’язково мають бути 
зазначені сторони (кредитор і боржник), сума коштів, які надаються за кредитним 
договором, відсоткова ставка за кредитом, санкції у разі невиконання договору, права і 
обов’язки сторін, умови забезпечення виконання зобов’язання за договором, строк дії 
договору, реквізити сторін, їхні підписи та інші істотні умови, за недотримання яких 
договір можна буде визнати недійсним. 

3. Одним із найбільш важливих пунктів кредитного договору є відсоткова ставка за 
кредитом. Розмір та особливості нарахування відсоткової ставки мають бути прописані 
доступно для розуміння. Існує декілька видів відсоткових ставок за кредитом – фіксована і 
змінна. Фіксована ставка – це ставка, що не змінюється протягом всього терміну дії 
кредитного договору, та в жодному разі не може бути збільшена кредитором в 
односторонньому порядку. Змінна ставка може збільшуватись або зменшуватись 
протягом певних періодів незалежно від волі сторін, проте у спеціально визначеному 
кредитним договором порядку. Детально вивчивши всі тонкощі наведених вище 



 
 
 

 

кредитних ставок ви зможете визначити найбільш підходящу саме для вас і не будете 
неприємно здивовані «несподівано збільшеними» відсотками по кредиту. 

4. Ще однією важливою умовою кредитного договору, якій потрібно приділити 
особливу увагу є штрафні санкції, що застосовуються у випадку прострочення виконання 
зобов’язань за кредитним договором. Найбільш розповсюдженими штрафними 
санкціями за кредитним договором є пеня, яка обчислюється у відсотках від суми 
несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення 
виконання. Розмір штрафних санкцій та умови їх нарахування обов’язково мають бути 
вказані у договорі, тому неодмінно зверніть на це увагу при вивченні умов кредитного 
договору і, у випадку труднощів, зверніться за роз’ясненням до працівника банку чи 
компетентного юриста. 

5. Неодмінно слід звернути увагу на наявність у кредитному договорі загальної 
вартості кредиту для споживача, що складається із загального розміру кредиту та 
загальних витрат за споживчим кредитом, включаючи проценти за користування 
кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги банку 
(фінансової компанії), для отримання, обслуговування і повернення кредиту. Саме 
інформація про загальну вартість кредиту дає можливість зробити висновки про 
кінцеву загальну суму коштів, яку має сплатити позичальник банку, погашаючи 
кредит у порядку, визначеному договором. Законодавством забороняється у будь-який 
спосіб ускладнювати прочитання споживачем реальної річної процентної ставки та 
загальної вартості кредиту, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого 
розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону. 

6. У кредитному договорі обов’язково має бути зазначений порядок дострокового 
повернення кредиту. У разі укладення договору про споживчий кредит у ньому має бути 
передбачено, що кредитодавець має право в будь-який час повністю або частково 
достроково повернути кредит, також може бути передбачено обов’язок повідомлення 
позичальником кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з 
оформленням відповідного документа.  

 
8. Чи потрібно вимагати в банку довідку про погашення кредиту? 
Закриваючи споживчі кредити (від кредитів на купівлю техніки в магазині до 

іпотеки), позичальнику необхідно звернутися у відділення до спеціаліста, який за 
допомогою банківських комплексів надасть суму для повного погашення. Після внесення 
коштів на рахунок кредиту, протягом  2-3 банківських днів кредит закривають. Після цього 
потрібно звернутися у відділення до будь-якого спеціаліста з обслуговування 
фізичних осіб і роздрукувати в нього довідку про повне погашення кредиту (у разі 
закриття кредиту на автомобіль - видається довідка для Головного сервісного центру 
Міністерства внутрішніх справ України для подальшої можливості зняття авто з обліку; 
при іпотечному кредиті - довідка для нотаріуса). При закритті кредитної картки дії 
позичальника аналогічні. 

Окрім цього, клієнт може замовити у відділенні довідку про стан заборгованості 
перед банком, у якій будуть зазначені всі наявні кредитні зобов’язання.  У нашому банку 
отримання всіх цих довідок  безкоштовне. Їх навіть можна отримати через систему 
Інтернет-банкінгу у мережі.  



 
 
 

 

Під час закриття  рахунків, і під час повного погашення кредиту потрібно 
вимагати від банку довідку про відсутність заборгованостей перед банком. Саме цей 
документ і є підтвердженням того, що станом на цей день не маєте заборгованостей 
перед банком і ваш рахунок закривають. 

Переважно фінансові установи видають такі папери безкоштовно, але є й такі, які 
намагаються заробити на цій процедурі. Наша порада – отримайте цю довідку, навіть 
якщо вона платна, це може в майбутньому зберегти вам чимало нервів і навіть грошей. 
Більше того, є такі банки, які взагалі відмовляються надати письмове підтвердження того, 
що рахунок закрили. В такому разі довідку потрібно вимагати, аргументуючи необхідність 
тим, що без нього у вас немає підтвердження слів банку про те, що ви не маєте 
заборгованості. 

 
ІV. З яких питань Ви б хотіли отримати інформацію на майбутнє (буклети, презентація) 

 



«Фінансова грамотність та 

захист прав споживачів

фінансових послуг»

вул. В.Чорновола,  164,  м. Черкаси



Мета:

 створити комфортні умови,

 сфокусувати увагу громадян на

проблемі,

 викликати інтерес до теми й спільно

знайти вирішення ситуації, в яку

потрапила людина.



І. Бліц-опитування громадян щодо основ 
фінансової грамотності

ІІ. Визначення загальних проблем, що
виникають у сфері фінансових послуг

ІІІ. Питання-відповідь за зверненням
громадян

ІV. З яких питань Ви б хотіли отримати
інформацію на майбутнє (буклети, 

презентація)

Етапи інтерактивного уроку:





- Як Ви розприділяєте власні кошти?

- Чи достатньо Ви заробляєте для задоволення власних потреб?

- Як Ви вважаєте, чи ефективно та грамотно розпоряджаєтеся

власними коштами?

- Чи вистачає Вам ваших фінансів?

- Чи володієте Ви інформацією про залучення коштів із фінансових

установ?

- Чи маєте досвід співпраці з фінансовими установами за договором

позики?

1. Вміння грамотно розприділяти

власні фінанси, враховуючи свої

прибутки:



2. Залучення коштів фінансових

установ (банки, кредитні установи):

- Як Ви вважаєте, чи доцільно залучати кошти фінансових установ для

власних потреб чи піти позичити у друга (обґрунтуйте)?

- За якими критеріями Ви обираєте фінансову установу? (з фінансової

та правової точки зору)

- Якому виду позики (кредиту) Ви надаєте перевагу?

(Оформлення офіційного кредиту; кредитна карточка та договір

розстрочки, коли сам продавець надає Вам можливість оплатити товар за

декілька платежів).

В залежності від того, яку фізична особа обирає установу

і виникають відповідного виду правовідносини.



3. Виникнення проблем у громадян

під час обслуговування кредиту:

• які у Вас виникли проблеми і чому на Вашу думку вони виникли?

• від Вас приховали інформацію чи Ви неуважно прочитали 
договір;

• Вам неповністю надали інформацію (забувши вказати
інформацію про кредитування та приховані платежі);

• у Вас виникли проблеми у зв’язку із загальними знаннями
використання коштів та співпраці з фінансовими установами?



ІІ. Проблеми, які виникають у зв’язку із

поверненням коштів:



- Чи були у Вас випадки, коли Ви 
отримавши кошти за договором 
позики не могли їх вчасно та в 
повному обсязі повернути? Які

були Ваші дії?

- Звернення до фінансової
установи про відстрочку чи

розстрочку повернення боргу.

- Намагання отримати ще один 
кредит для погашення 

попереднього кредиту в тому 
самому банку чи вже в іншому.



Питання-відповідь за зверненням

громадян



1. Що від мене хоче колекторська

компанія?

Банк вправі укладати з третіми особами договори, предметом,

яких є отримання послуг з повернення існуючої заборгованості

від його боржників.

При вчинення колекторською компанією дій по стягненню

кредитної заборгованості, такі дії, як правило, вчиняються від

імені та за рахунок банку, а також у обсязі визначеному

договором, укладеним між банком та компанією.

Ви маєте право будь-якими не забороненими

законом засобами захищати свої права і свободи

від порушень і протиправних посягань.



2. Куди звертатися, якщо вважаєте, що банк 

порушує Ваші права?

Найперше слід звернутися безпосередньо до банку —

зателефонувати на «гарячу лінію» чи написати листа на

адресу центрального офісу. Часто проблема вирішуються вже

на цьому рівні.

Якщо не вдалося вирішити питання на рівні банку, ви

можете звернутися до Національного банку України.

Громадяни можуть звернутися письмово, надіславши

лист електронною поштою на адресу nbu@bank.gov.ua,

прикріпивши всі необхідні документи. Важливо вказати свої

прізвище та ім’я, поштову адресу, а також фінансову установу,

до якої є претензії.



3. Що робити, якщо колектори стали 

контактувати з вами з приводу кредиту, який ви

вже давно погасили?

В першу чергу необхідно написати і відправити

рекомендований лист з повідомленням про вручення.

У самому листі слід пояснити ситуацію і вкласти копії всіх

наявних квитанцій про оплату, а також копію довідки про

відсутність кредитної заборгованості.

За інструкцією Національного банку України, таку довідку

зобов'язані видавати при закритті кредитної заборгованості перед

банком.

Цілком ймовірно, колекторська компанія розглянула лист, однак просто 

забула виключити випадкового позичальника з бази даних для контакту. 



4. Якщо Ви ніколи не брали кредитів, але дзвінки

від колекторів не припиняються?!

Якщо борг, про який повідомляє колекторська компанія, ніколи

не був вашим, не варто просто викидати лист в сміттєвий бак.

Буде хорошою ідеєю написати у відповідь лист, де повідомити

про відсутність заборгованості і попросити колекторів більше не

контактувати з вами. Якщо дзвінки тривають, а колектор не може

довести наявність Вашого боргу перед компанією, потрібно

звернутися з листом до Комісії із захисту прав споживачів.

Згідно зі статтею 32 Конституції

України, ніхто не може

зазнавати втручання в його

особисте і сімейне життя.



5. Що можна зробити, якщо колектори

прийшли додому до позичальника?

Таким чином, щоб співробітник колекторської компанії

залишив вас у спокої, варто дотримуватися наступних

рекомендацій: 

Чи можуть колектори приїхати

додому? Можуть! 

Але запрошувати їх до будинку чи ні —

це виключно ваше рішення. 

1) якщо до вас приїхав колектор, попросіть його пред'явити документи, які

підтверджують його особу та право представляти інтереси фінансової компанії;

2) усі надані документи повинні бути тільки оригінальними і завіреними

нотаріально;

3) не потрібно розмовляти з колектором, який є співробітником нелегальної

контори.



6. Як притягнути колекторів до відповідальності

при неправомірних діях з їхнього боку?

Спочатку необхідно пояснити колекторам, що ви вільно йдете

на контакт і відповідаєте на телефонні дзвінки. Підтвердити це

можуть свідки і роздруківки телефонних розмов, які можна

запросити у оператора мобільного зв'язку.

Варто також дати зрозуміти, що розшук людини здійснюється

тільки в тому випадку, коли вчинений злочин. Необхідно

поцікавитися, яке правопорушення допустили саме ви і в чому

вас підозрюють.

На цьому етапі можна повністю припинити спілкування, 

мотивуючи це тим, що немає судового рішення. Після цього

можна сміливо звертатися до правоохоронців.



7. Чи обов’язково потрібно здійснювати платежі в 

той день, що прописано в кредитному договорі? 

Відсутність належних правових знань у громадян та бажання

якнайшвидше отримати кошти, часто призводять до потрапляння

споживача у «боргове рабство».

Нарахування надвеликих відсотків за кредитами, жорсткі

санкцій за прострочення виконання зобов’язання являються

негативними наслідками неуважності позичальників, яких би

можна було уникнути при ретельному вивченні усіх умов

кредитного договору.

Тож, при укладенні кредитного

договору, Вам необхідно дослухатись до

наведених нижче порад:



1. Перш за все, не потрібно поспішати

підписувати кредитний договір. Слід уважно

ознайомитися з усіма умовами договору, щоб

уберегти себе від серйозних проблем у

подальшому.

2. Надалі потрібно звернути

увагу на зміст і форму

кредитного договору. Кредитний

договір завжди укладається в

письмовій формі. У договорі

обов’язково мають бути

зазначені сторони (кредитор і

боржник), сума коштів, які

надаються за кредитним

договором, відсоткова ставка за

кредитом.



3. Одним із найбільш важливих пунктів кредитного

договору є відсоткова ставка за кредитом. Розмір та

особливості нарахування відсоткової ставки мають

бути прописані доступно для розуміння.

Детально вивчивши всі тонкощі наведених вище

кредитних ставок ви зможете визначити найбільш

підходящу саме для вас і не будете неприємно

здивовані «несподівано збільшеними» відсотками по

кредиту.

4. Розмір штрафних санкцій та

умови їх нарахування обов’язково

мають бути вказані у договорі,

тому неодмінно зверніть на це

увагу при вивченні умов

кредитного договору і, у випадку

труднощів, зверніться за

роз’ясненням до працівника

банку чи компетентного юриста.



5. Неодмінно слід звернути увагу на наявність у

кредитному договорі загальної вартості кредиту

для споживача, що складається із загального

розміру кредиту та загальних витрат за

споживчим кредитом, включаючи проценти за

користування кредитом, комісії та інші

обов’язкові платежі.

6. У кредитному договорі

обов’язково має бути зазначений

порядок дострокового повернення

кредиту.



8. Чи потрібно вимагати в банку 

довідку про погашення кредиту?

Під час закриття рахунків, і під час повного

погашення кредиту потрібно вимагати від банку

довідку про відсутність заборгованостей перед

банком. Саме цей документ і є підтвердженням

того, що станом на цей день не маєте

заборгованостей перед банком і ваш рахунок

закривають.



«Озброєний, а значить -

попереджений!» 

Знайте свої права та захищайте їх

у встановлений Законом спосіб!




