
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СОС КРЕДИТ” (надалі - 

“Товариство”), на виконання п.3. ч.2. ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг”, інформує про наступне.  

 

Договір про надання фінансових послуг (надалі – Договір про надання коштів у позику, в 

тому числі і на умовах фінансового кредиту та/або Договір, та/або договір про споживчий 

кредит) містить наступну інформацію/положення:  

а) наявність у клієнта права на відмову від 

договору про надання фінансових послуг; 

 

Споживач має право відмовитися від 

договору про споживчий кредит протягом 

14 календарних днів у порядку та на 

умовах, визначених Законом України "Про 

споживче кредитування. 

(пункт 7. Паспорту кредиту) 

 

Клієнт має право відмовитися від 

одержання Кредиту частково або в повному 

обсязі, повідомивши про це Товариство у 

письмовій формі до моменту 

подання/надання Товариством банку 

платіжного 

доручення/запиту/розпорядження щодо 

здійснення переказу суми Кредиту з 

рахунка Товариства на банківський 

рахунок Клієнта. 

(пункт 6.3. Договору) 

 

б) строк, протягом якого клієнтом може 

бути використано право на відмову від 

договору, а також інші умови використання 

права на відмову від договору; 

 

Споживач має право відмовитися від 

договору про споживчий кредит протягом 

14 календарних днів у порядку та на 

умовах, визначених Законом України "Про 

споживче кредитування. 

(пункт 7. Паспорту кредиту) 

 

в) мінімальний строк дії договору (якщо 

застосовується); 

 

Договір набирає чинності з моменту його 

укладення і діє до повного виконання 

Клієнтом зобов’язань за Договором. 

(пункт 11.1. Договору) 

 

Суму Кредиту і строк повернення Кредиту 

Клієнт має зазначити у Системі/у своєму 

Особистому кабінеті самостійно шляхом 

вибору необхідних значень (із попередньо 

введених Товариством до Системи): 

щодо строку повернення Кредиту – від 1 до 

30 днів, також строк може бути змінений в 

залежності від типу продукту який 

видається Клієнту/Позичальнику. 

(підпункт 2) підпункту 2.5.2. пункту 2.5. 

Правил) 

 

г) наявність у клієнта права розірвати чи 

припинити договір, права дострокового 

Зміна або розірвання Договору 

допускається лише за згодою сторін, якщо 



виконання договору, а також наслідки 

таких дій; 

 

інше не встановлено Договором або 

законом. 

(пункт 12.1. Договору) 

 

У разі розірвання Договору зобов’язання 

припиняється з моменту досягнення 

домовленості про розірвання Договору або 

з моменту отримання Товариством від 

Клієнта повідомлення про розірвання 

Договору, яке надійшло Товариству до 

моменту видачі (надання) Товариством 

Кредиту Клієнту за Договором. 

Якщо Договір змінюється або розривається 

у судовому порядку, зобов’язання 

змінюється або припиняється з моменту 

набрання рішенням суду про зміну або 

розірвання Договору законної сили. 

(абзац 2. та абзац 3. пункту 12.7. Договору) 

 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до 

договору; 

 

Зміна або розірвання Договору 

допускається лише за згодою сторін, якщо 

інше не встановлено Договором або 

законом. 

(пункт 12.1. Договору) 

 

У разі зміни Договору зобов’язання Сторін 

змінюються відповідно до змінених умов 

щодо предмета, місця, строків виконання 

тощо. 

(пункт 12.3. Договору) 

 

У разі зміни Договору зобов’язання 

змінюється з моменту досягнення 

домовленості про зміну Договору, якщо 

інше не встановлено Договором чи не 

обумовлено характером його зміни.  

У разі розірвання Договору зобов’язання 

припиняється з моменту досягнення 

домовленості про розірвання Договору або 

з моменту отримання Товариством від 

Клієнта повідомлення про розірвання 

Договору, яке надійшло Товариству до 

моменту видачі (надання) Товариством 

Кредиту Клієнту за Договором. 

Якщо Договір змінюється або розривається 

у судовому порядку, зобов’язання 

змінюється або припиняється з моменту 

набрання рішенням суду про зміну або 

розірвання Договору законної сили. 

(пункт 12.7. Договору) 

 



Порядок внесення змін до Договору у 

випадку продовження строку повернення 

Кредиту передбачений у Правилах. 

(пункт 12.8. Договору) 

 

д) неможливість збільшення фіксованої 

процентної ставки за договором без 

письмової згоди споживача фінансової 

послуги; 

 

Товариство не має права (Товариству 

забороняється) в односторонньому порядку 

збільшувати розмір процентної ставки або 

інших платежів, передбачених Договором 

та Правилами, за винятком випадків, 

встановлених законом, та/або Договором. 

(підпункт 7.5.1. пункту 7.5. Договору) 

 

Встановлений Договором розмір 

змінюваної або фіксованої, змішувана 

(дивлячись яка системи буде обрана) 

процентної ставки не може бути збільшено 

в односторонньому порядку. 

(пункт 12.2. Договору) 
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