
Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит 

здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» 

(далі - Закон). 1. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит 

допускається в будь-який момент, незалежно від наявності простроченої 

заборгованості за договором, фінансовій установі, яка відповідно до закону має право 

надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги 

з факторингу.  

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-КРЕДО» має ліцензію на надання 

коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та ліцензію на 

надання послуг з факторингу.   

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-КРЕДО» у власних інтересах 

здійснює врегулювання простроченої заборгованості, права на яку ТОВ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-КРЕДО» одержало як новий кредитор за 

договорами про споживчий кредит.  

2. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-КРЕДО» має право залучити для 

врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію на підставі 

договору. У разі укладення договору з колекторською компанією, відповідна 

інформація розміщується на сайті ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-

КРЕДО» не пізніше наступного робочого дня після укладення зазначеного договору.     

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-КРЕДО» не має права залучати 

Колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами 

договору про споживчий кредит, за яким набуто право вимоги, не передбачено таке 

право кредитодавця (заборона поширюється на договори, укладені не раніше 14 липня 

2021 року).  

3. У разі залучення колекторської компанії або відступлення права за договором 

про споживчий кредит іншій фінансовій компанії, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ІНВЕСТ-КРЕДО» протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за 

договором про споживчий кредит новому кредитору або залучення колекторської 

компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомляє споживача у 

спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону та передбачений договором 

про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних 

споживача, а також надає інформацію про нового кредитора або колекторську 

компанію відповідно (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, 

інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної 
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пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого 

відступлення права вимоги за відповідним договором.  


