
Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках 
гранту, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору»

ОНЛАЙН-КРЕДИТИ

Чи дійсно Вам потрібен кредит?1

Чи дійсно Вам вистачить доходів 
для його повернення?2

Якими є прийнятні для Вас орієнтовні 
умови кредиту (тіло, строк, відсотки)?3

Яким є Ваш сімейний бюджет?4
Яке ставлення Вашої родини до 
оформлення кредиту?5

Які кредитні програми пропонують 
різні фінансові установи?6

Якщо Ви задумуєтеся над оформленням кредиту - поміркуйте
над такими питаннями:



Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USАID) в рамках гранта, 
наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Погляди та думки, що можуть бути висловлені тут, не 

обов’язково збігаються з поглядами Проекту, USАID чи Уряду США.

5 ПИТАНЬ, на які Вам потрібно
відповісти перед оформленням онлайн кредиту

1

Чи маєте ви змогу ознайомитися з умовами кредитного 
договору, правилами надання грошових коштів, паспортом 
споживчого кредиту?
Не погоджуйтесь не отримання позики, якщо Ви не маєте змоги 
ознайомитись з умовами (договором, правилами, паспортом споживчого 
кредиту). Обов’язково вимагайте у Вашого кредитного менеджера/оператора 
примірник договору (в електронній або письмовій формі). Якщо у ньому 
відсутні або незрозуміло викладені окремі положення - вимагайте їхнього 
роз’яснення! Пам’ятайте: яскрава реклама = умови договору.

3
Чи належно укладений електронний договір?
Ознайомтеся з етапами укладення електронних договорів. Ви маєте 
усвідомлювати, що саме, який документ Ви підписали. Лише визначений 
порядок з вказаними етапами укладення є правильним. У разі, якщо всіх 
етапів не дотримано, такий договір може бути визнано неукладеним.

2
Які додаткові послуги Вам доведеться оплачувати 

при оформленні онлайн кредиту?
Перед підписанням кредитного договору вимагайте у менеджера компанії 
надати Вам повну інформацію про всі платні послуги, які надає компанія або 
треті особи у зв’язку з оформленням онлайн кредиту. Обов’язково довідайтеся 
про саму суть послуги, а також про те, чому вона надається та скільки коштує.

5
Контакти яких осіб ви вказуєте при оформленні договору?
Перш, ніж надавати контакти будь-кого з Ваших знайомих чи рідних кредитору, 
обов’язково попередьте таку особу та заручіться її згодою. Майте на увазі, що у разі 
прострочки так звані “колектори” шукатимуть інформацію про контакти з різних 
джерел, тому дбайте про ваші персональні дані і обачно розкривайте їх.

Чи маєте Ви змогу ознайомитися з даними про кредитора?
Якщо інформації обмаль, не зволікайте! Самостійно перевірте дані про 
Вашого контрагента у таких реєстрах:
1. https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch - Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
2. https://kis.nfp.gov.ua - Державний реєстр фінансових установ. В цьому 
реєстрі ви можете перевірити, чи установа має ліцензію на провадження 
господарської діяльності з надання коштів у позику.

4



Чек-лист обов’язкових умов
онлайн кредитування

Перед отриманням онлайн кредиту обов’язково перевірте наявність та обґрунтованість цих положень. 
Відсутність або нечітке формулювання будь-якого з пунктів є підставою задуматись про доцільність 

оформлення такого кредиту, через можливі негативні наслідки для Вас.

Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого 
Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

1

2

3

Для одержання кредиту Ви маєте спочатку  ознайомитись з 
умовами кредитування, які, окрім договору, можуть бути 
прописані в Правилах надання кредитів, Спеціальних 
умовах, Паспортах тощо. Часто, вони розташовані не дуже 
зручно та їх складно знайти на сайті. Пам’ятайте, що яскрава 
реклама з привабливими цифрами, акціями не є умовами 
договору, згідно яких ви потім повертатимете кредит. 

Умови 
надання 
кредиту 

Мінімальна сума кредиту становить 100 грн., максимальна - 
25 000 тис. грн. Саме від цієї суми мають нараховуватися 
проценти.

Сума 
кредиту 

Кредит надається на строк від 1 до 30 днів. Саме на 
кредитні договори, що укладаються на строк до одного 
місяця, не поширюється дія закону “Про споживче 
кредитування”. Метою закону є захист прав та законних 
інтересів споживачів. 

Строк 
кредиту

4
Процентні ставки при онлайн кредитуванні, як правило, 
є фіксованими. Розмір процентної ставки становить від 
0,01% до 1.9% від суми кредиту. Фіксована процентна 
ставка не може бути змінена протягом усього строку 
кредитного договору.

Розмір та тип 
процентної 
ставки

5 Розмір реальної річної процентної ставки 
залежить від суми кредиту і може становити від 
3,65% до 726% річних.

Реальна річна 
процентна 
ставка

6 За порушення строку погашення кредиту 
застосовується пеня в розмірі від 1,5 % до 3,8% від 
суми виданого кредиту за кожен день прострочення.

Відповідальність 
за прострочення

7 Договори на сайтах компаній швидкого кредитування, 
як правило, передбачають можливість пролонгації 
договору за окрему плату, яка залежить від її терміну.

Умови 
пролонгації 
договору

Пункт договору Зверніть увагу
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Як перевірити інформацію
при погрозах колекторів

1
Ми подали на Вас до суду. По вашій справі винесено рішення і 
тепер можемо забрати ваше майно
     Де перевірити?
Офіційний сайт судової влади court.gov.ua/fair
Ви можете вписати свої ПІБ і побачити, чи дійсно щодо Вас відкрито судове 
провадження. Дуже часто інформація про подачу позову проти Вас до суду є 
неправдивою, але все ж перевірити її необхідно.

3
Справа передана виконавцю і він завтра приїде до вас 
описувати майно
      Де перевірити? 
Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Впишіть в графу боржника свої дані і побачите, чи дійсно щодо Вас відкрито 
виконавче провадження і які заходи в рамках цього провадження 
здійснюються. Після того, як ви з’ясували інформацію, радимо наступні 
кроки:
   1) Якщо інформація не підтвердилась - все гаразд.
   2) Якщо інформація підтвердилась, радимо звернутись за правовою 
допомогою, особливо, якщо відкрито судове провадження у справі. 

2
Вам обмежено виїзд за кордон або наклали інші 

обмеження через несплату боргу
Де перевірити?

Єдиний реєстр боржників erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Для перевірки інформації на цьому сайті Вам потрібно зазначити ПІБ та 

реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо за Вашим запитом 
немає інформації, це означає, що жодних обмежень щодо Вас не застосовано.

Інформація про наявні кредити
Де перевірити? 

Бюро кредитних історій: www.nfp.gov.ua/files/reestry/Reestr-BKI/17_10_2019-bki.ods 
(тут ви можете ознайомитися з переліком БКІ, що діють в Україні)

Тут міститься інформація про всю Вашу кредитну історію. Також у Бюро можна перевірити 
кількість кредитів і розмір заборгованості. Один раз на рік кожен громадянин України має 

право на безкоштовне отримання інформації з БКІ.

погроза

погроза

погроза
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ НЕ МАЄТЕ  ЗМОГИ
ВИПЛАТИТИ КРЕДИТ?

1 варіант

У яких випадках можлива?
- кожна фінансова установа самостійно визначає умови реструктуризації;
- при простроченні кредиту на 6-7 місяців.
Куди звертатися?
До банку або фінансової 
установи, що видала 
кредит - із заявою про 
реструктуризацію боргу.

Що в результаті? 
Фінансова установа може прийняти рішення про:
- пролонгацію;
- кредитні канікули;
- дострокове погашення частини боргу для 
зниження процентної ставки;
- зниження процентної ставки.

Реструктуризація боргу

2 варіант

У яких випадках можлива?
- судом ухвалено рішення про примусове стягнення боргу за кредитним договором; 
- на підставі ухваленого рішення видано виконавчий документ та відкрито виконавче 
провадження;
- наявні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.
Куди звертатися?
До суду, який розглядав справу в 
першій інстанції - із заявою про 
відстрочку або розстрочку 
виконання рішення.

Що в результаті? 
У виняткових випадках суд 
може відстрочити або 
розстрочити виконання 
рішення.

Відстрочка або розстрочка виплати боргу

3 варіант

У яких випадках можлива?
- заборгованість становить не менше ніж 30 розмірів мінімальної зарплати;
- боржник припинив погашати кредити чи інші планові платежі в розмірі понад 50% 
впродовж останніх 2‑х місяців;
- позичальник не має майна, на яке можна звернути стягнення, що підтверджується 
постановою у виконавчому провадженні;
- існує загроза неплатоспроможності позичальника, що підтверджується реальними 
обставинами. 
Куди звертатися?
До господарського суду - із заявою 
про відкриття провадження у 
справі про неплатоспроможність.

Що в результаті? 
Господарський суд може ухвалити 
рішення про визнання особи 
банкрутом та ініціювати процедуру 
погашення боргів.

Визнання фізичної особи банкрутом


