
ПОРЯДОК 

відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому 

кредитодавцю 

 

Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні 

 Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, 

що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким 

передається новому кредиторові. 

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі 

правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, 

встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом. 

 

Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні 

 До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в 

обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

 

Порядок заміни кредитора у зобов'язанні 

 Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

 

Докази прав нового кредитора у зобов'язанні 

Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові 

документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для 

їх здійснення. 

 

Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит 

новому кредитору або залучив колекторську компанію до врегулювання простроченої 

заборгованості, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права 

вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору або залучення 

колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити 

споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25  ЗУ «Про споживче 

кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, про такий факт та 

про передачу персональних даних споживача, а також надати 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 пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим 

кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором. 

 Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит допускається 

фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в 

тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу. 

У разі якщо особа, яка не є фінансовою установою, яка відповідно до закону має 

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

послуги з факторингу, набуває право вимоги за договором про споживчий кредит у 

результаті правонаступництва або відповідно до закону, така особа не має права 



самостійно врегульовувати прострочену заборгованість та зобов’язана залучити до 

врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію. Зазначена вимога 

не поширюється на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

 До нового кредитора переходять передбачені ЗУ «Про споживче кредитування» 

зобов’язання кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні 

простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). 

Новий кредитор 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. 

 


