Вимоги щодо взасмодii iз споживачами при врегулюваннi прострочепоi
заборгованостi (вимоги щодо етичноi поведiнки) вiдповiдно ло Закону УкраiЪи <Про
споживче кредитуRа Il llя))
Стаття 25. Вимоги щодо взаемодii iз споживачами,га iншими особами при врегулюванtIi

ttростроченоi заборгованостi (вимоги щодо етичноТ повелiнки)

l. Взаемодiя кредитодавця, нового кредитора, колекторськоi компанii iз споживачем,
його близькими особами, представником, спадко€мцем, поручителем, майновим

поручителем або третiми особами, взаемодiя з якими Ilередбачена договором про споживчий
кредит та якi надали згоду на таку взасмодiю. llри BpeI \.,IюlJaHHi llpocr роченоi' заб()рl oBall()c Ii
може здiйснюватися виключно шляхом:

l)

безпосередньоТ взасмодiТ (телефоннi та вiдеопереговори, особистi зустрiчi).
Проведення особистих зустрiчей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з
якою здiйснюсться взасмодiя, не заперечус проти проведення з нею зустрiчi та попередньо
надаJIа згоду на особисту зустрiч пiд час телефонноi розмови або окрему письмову згоду на
це. Мiсце i час зустрiчi пiдлягають обов'язковому попередньому узголжеrlню;
,гс,ltскомун iKattii.
2) надсилання текстових, голосових та iнших повiдомлень черсз засоби
у тому числi без залучення працiвника кредитодавця. нового кредитора або колекторськоТ
компанii, шляхом використання лрограмного забезпечення або технологiй;

3) надсилання поштових вiдправлень iз позначкою "Вручити особисто" за мiсцем

проживання чи перебування або за мiсцем роботи фiзичноТ особи.

2. Пiд час першоi взаемодii iз споживачем, йоl,о б.;tизькими особами.

pejlcl,aBH

и

KoN,l.

l) повне найменування кредитора (у разi якщо взасмодiю здiйснюе новий крелитор

або

Il

Tрс,гiми особами. взасмодiя ] якими
спадкосмцем. поручителем, майновим поручителем або
передбачена договором про споживчиЙ кредит та якi ttадали згоду на таку взасмолiю. у
рамках врегулювання простроченот заборгованостi кредитолавець, новий кредитор,
колекторська компанiя зобов'язанi повiдомити:
колекторська компанiя), свос повне найменування, номер телефону д.llя здiйсltеttня зв'я]ку'l'а
адресу (електронну або пошrтову) для листування;

2) прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) особи, яка здiйснlос взасмолiк'l iз
споживачем, його близькими особами, представником, спадкосмцем, поручителем,
майновим поручителем або третiми особами, взасмодiя з якими передбачена договором про
споживчий кредит та якi надали згоду на таку взаемодiю, або iм'я та iндекс, за допомогою
якого кредитодавець, новий кредитор, колекторська комltанiя однозначно iдентифiкукlть
особу, яка здiйснюс взасмодiюл або зазначеI{Ilя про використаIIllя,лля взасмо/tiТ tIрограмttОtrl
забезпечення або технологiТ, якщо взасмолiя з,lliй с tt юс,гься без зшtучеttttя tlpaltiBllиKu
кредитодавця, нового кредитора чи колекторськоi компанii;
3) правову пiдставу взасмодiТ;

4) розмiр простроченоi заборгованостi (розмiр крелиту, проценти за

користування
кредитом, розмiр Koмicii та iнших платежiв, поIJ'язаних з отриманням, обслуговуванням i
поверненням кредиту), розмiр неустойки та iнlпих платсжiв, u(о стягуються при невиконанtti
зобов'язання за логовором про споживчий крели,г або вiлповiлttо ло закону. У paзi звернеtlня
вiдповiдно до договору про споживчий крели,l,до тре,гiх осiб, взасмодiя з якими перелбачена
договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взасмодiю. у том} чис,lti .Io
близьких осiб, вiдповiдно до частини шостоi цi€i cTaTTi iнформаuiя про розмiр простроченоi
заборгованостi повiдомлясться лишс за HMBHocTi ]годи споживача на передачу iнформачii
про наявнiсть простроченоi заборгованостi таким особам. Розрахунок розмiру простроченоi

заборгованостi
кредитором.

лля

l(олекторськот компанiт злiйсltюс-гься кредитолавцем

або

новиN{

3. Новий кредитор, колекторська компанiя на вимогу споживача, його близьких осiб,
представника, спадкоемця, поручителя або майнового поручителя зобов'язанi протягом
п;яти робочих днiв пiсля першоТ взасмодii при врегулюваннi простроченоi заборгованостi
надати документи, що пiдтверджують iнформачiю, зазначену у частинi другiЙ lticT cTaTTi (у
тому числi детальний розрахунок простроченоi заборгованостi та Bcix iнших платежiв по
кожному платiжному лерiоду та пiдставу ix нарахування), особисто або шляхом направлення
листа на адресу (електронну або поштову) такоi особи, або в iншиЙ визначениЙ договором
про споживчий кредит спосiб.
Кредитолавечь на вимогу споживача. йоI,о б'ltизьких осiб. прелставника, спалко€мця.
поручителя або майнового поручителя зобов'язаний протягом семи робочих днiв пiсля
першоi взасмодii при врегулюваннi простроченоТ заборгованостi (якшо iнrrrий строк не
встановлено законом) надати документи, що пiдтверджують iнформацiю, зазначену у пунктi
4 частини другоi цiсi cTaTTi, особисто або шляхом направлення листа на зазначену в логоворi
про споживчиЙ кредит адресу (електронну або поштову), або в iншиЙ визначениЙ таким
договором спосiб.

Новий крелитор. колекторська компанiя не мас llpaBa за власною iнiцiативокl lloвIopllo
взасмодiяти iз споживачем, його близькими особами, представником, спадкосмцем.
поручителем або майновим поручителем до MoMeHly налання пiлтвердtlих локlмеttтiв.
передбачених абзацом першим цiсТ частини. Кредитодавець не мас права за власllою
iнiцiативою повторно взасмодiяти iз споживачем. його близькими особами, преДСТаВНИКОМ,
спадкосмцем, поручителем або майновим поручиl,еJlем ло MoMeHly наданIlя пi.rlтверлних
документiв, перелбачених абзацом другим цiсi частини.
uiлей цiсi частини моментом надання вiдllовi,,tних пiдr вердних лок)'меII'riВ С б)JЬякий iз таких:
.Щля

l)

момент отримання кредитодавцем, новим кредитором, колекторськоЮ

КОМПаНiСЮ

пiдтвердження направлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадко€мцю.
поручителю або майновому поручителю пiдтверлних документiв - у разi направлення таких
документiв електронною поштою;
2) 23 година 59 хвилин десятого робочого лня з дня tlаIIрав"цення креди'голавцсм. ноВиМ
кредитором. колекторською компанiсю рекомендоваllоI о llоштового вiдправлсtttlя з описоу
вкладення, що мiстило вiдповiднi пiдтверлнi локументи) або момент отримання
повiдомлення про вручення зазначеного поштового вiдправлення. якщо таке tlовiдом,ltення
отримано кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанiсю ранiше зазначеного

l0-денного строку.

4. Кредитодавець, новиЙ кредитор, колекторська компанiя зобов'язаtli зjliЙснювати

у

встановленомУ НацiональниМ банком УкраТНи поряjlкУ фiксуваннЯ кожноi безпоссре;tньоТ
вза€модii iз споживачем, його близькими особами. прелставником. спалкосмцем.
поручителем, майновим поручителем або третiми особами, взасмодiя з якими передбачена
доiоuоро" про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взасмодiю. за допомогою вiдеотаlабо звукозаписувального технiчного засобу з метою захисту правового iHTepecy учасtlикiв
врегулювання простроченоi заборгованостi, Кредитодавеuь. новий кредитор, колекторська
компанiя зобов'язаtri попередити споживача! його близьких осiб. ttрелставtlика. сIlадкосмtlя.
поручителя, майнового поручителя або TpeTix осiб, взасмолiя з якими перелбачена логовором
про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взасмодiю, про таке фiксування.

кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанiя зобов'язанi зберiга,ги Bci Hocii
iнформачii, на яких зафiксовано взасмодiю iз споживачем, його близькими особами.
представником, спадкосмцем, поручителем, майновим поручителем або третiми особами.
взасмодiЯ з якимИ передбачена договороМ про споживчиЙ креди,t та якi налаtи зго]l) на,],ак),
взасмодiю (у тому числi за лопомогою технiчtrих зirctrбiB). llроlяl()v lрыlх pokiB lliсltя гакоi
взаемодiI.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанiя можуть здiйснювати обробку
виключно персонаJIьних даних споживача, його близьких осiб, прелставника. спадкосмця.
поручителя, майнового поручителя або TpeTix осiб, взасмодiя з якими передбачена логовором
про споживчий кредит та якi надали згоду на таку вза€модiю, обов'язок з обробки яких
покJIадений на них законом, а також персональних даних, що мiстяться у MaTepiaJlax та
даних, зiбраних у процесi вза€модii при врегулюваннi простроченоТ заборгованостi,

при врегулюваlllti
персонаJIьних
.цаних Tper ix
обробку
здiйснювати
забороняеться
простроченоi заборгованостi
а
обробку
iхttiх;tаних.
осiб, у тому числi близьких осiб споживача, якi не нада,r и зго;lи lla
1.акож таких даних про споживача, його близьких осiб, представника. спадкосмця.
поручителя або майнового поручителя, TpeTix осiб, взасмодiя з якими передбачена договором
про споживчий кредит та якi надали згоду на таку в]асмоlliю:
кредитодавцю, новому кредитору, колекторськiй компанii

l)

щоло графiка його роботи;

2) шоло мiсця та часу вiдпочинку:
3) щоло поiЗдок у межах та за межi Украiни;
4) щодо мiсця та часу зустрiчi з рiдними. друзями та iншими особамиi
5) щоло iнформачii, розмiщеноi в соцiальних мережах;

6) щодо стану здоров'я:
7) щоло полiтичних поглядiв та релiгiйних перекоllаны

8) щоло чJIенства у партiях та громалських об'сдtlаннях;
9) фото та вiдеоматерiалiв iз зображенням споживача. його близьких осiб, представника,

поручителя або майнового поручителя, TpeTix осiб, взасмодiя з якими
передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взасмодiю (kpiц
випадкiв створення, зберiгання, використання таких фото- тrабо вiдеоматерiалiв лля

спадко€мця,

виконання передбачених законодавством обов'язкiв. а також випадкiв створення. зберiгання.
використання таких фото- таlабо вiдеоматерiа,riв на пiлставi trисьмовоI зголи споживача.
його близьких осiб, представника, спадко€мця, поручителя або майнового поручителя. TpeTix
осiб, взасмодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi нада.,ltи згоду на
таку взаемодiю).

5. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанiя, фiзичнi та юридичнi особи,
заJIученi на договiрниХ засадах кредИтодавцем, новиМ кредитором. колекторською
споживачем. його близькими особами,
компанiею до безпосередньоi взасмодii
представником, спадкоемцем, поручителем або майновим поручителем. третiми особами,
вiасмодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку
взаемодiю, зобов'язанi дотримуватися вимог щодо взасмодiТ iз споживачами пiл час
врегулювання простроченоi заборгованостi (вимог щоло етичноТ повелiнки),

iз

'Га ЮРИltИЧ}tИМ
Кредитодавцю, новому кредиТору, коJIек,горСькiй компапii. фiзичrrиМ
особам, заJIученим на договiрних засадах крелитодавllем, }lовим креди'гором. колекторською
компанiею до безпосередньоi взасмодii iз споживачем, його близькими особами.
представником. спадкосмцем. поручителем або майновим поручителем. третiми особами,
вiаемодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку
взаемодiю, при врегулюваннi простроченоi заборгованостi заборонясться:

1) злiйснювати дii, rцо зазiхають на особисту гiднiс,гь, права, свобо.ltи. власнiсть
споживача, його близьких осiб, представника, спадко€мця, tlоручителя, майновоtо
поручителЯ таlабо iншиХ осiб, ставлятЬ пiд загрозУ жит-гя, злороl]'я. лiлову. pcгl1,1,atliKl
зазначених осiб, а також використовуваги погрози, шантаж. вчиняти lншl незаконнl
(неправомiрнi) дii стосовно зазначених осiб;

2) вводити споживача, його близьких осiб, прелставника, спалкосмllя-

пор},чителя.

майнового поручителя. TpeTix осiб. взасмолiя з якими llcpc,lбa,tctta .K)l oвopov llpo сll()жиttчиii
креJlи,l"га якi налали згоду на таку взасмодiю. в oMall) llK)llo:

а) розмiру, характеру та пiдстав виникнення tlростроченоi заборгованостi, а також
наслiдкiв, що настануть дJIя споживача, його близьких осiб, прелставника, спадкосмця,
поручителя, майнового поручителя, Tpeтix осiб, вза€модiя з якими передбачена договором
про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взасмодiю. у разi невиконанIIя yvoB

договору про споживчий кредит;

б) передачi питання про погашення

можливостi застосування
переслiдування;

до

простроченоТ заборгованостi на розI,Jlял сулу.
кримiнального
боржника заходiв адмiн iстративного

i

в) належностi кредитора, кредитодавця, нового кредитора. колекторськоi компанiТ,
фiзичних та юридичних осiб, зшучених на договiрних засадах кредитолавцем. новим
кредитором, колекторською компанiсю до безпосерелttьоi взасмо,rtii iз спожива,Iеv. йоt,tl

близькими особами, представником, спадкосмцем, IIоручитеJIсм або майновим ll оручи,геле]!l.
третiми особами. взасмодiя з якими передбачена доI,овором про сttоживчий кр!,ли l ]а якi
надаJI и зголу на таку взасмолiю при врегулюваннi lrросгроченоТ заборгованостi. до оргаttiв
державноТ влади та органiв мiсчевого самоврядуванняi

3) з власноi iнiцiативи

iз

споживачем, його близькими особами,
представником, спадкоемцем, поручителем, майновим поручителем або третiми особами.
взасмодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi нада..rI и зt,олу Ila таку
взасмодiю, та./або з iiнiми близькими особами у перiод з 20 до 9 години, а також у вихiлlri.
взасмодiяти

святковi i неробочi днi;

4) взасмодiяти iз споживачем, його близькими особами, представником, спадкоемцем,
поручителем, майновим поручителем або третiми особами. взасмодiя з якими передбачена
договором про споживчий кредит та якi надми згоду на таку взасмолiю, таlабо з iхнiми
близькими особами бiльше двох разiв на добу. KpiM випадкiв додатковоТ взасмоttii за TxtrboKl
власною iнiцiативою. Взасмодiя за допомогою засобiв зв'язку вважас,t,ься такою, IIl()
вiдбулася, якщо в результатi такоi взаемодiт особi передано змiстовну iнформачirо про розмiр
простроченоi заборгованостi (розмiр крелиту. проllенти за користування кредитом. розмiр
KoMicii та iнших платежiв, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням i tlоверненням
крелиту). порядок iT погашення. розмiр неустойки та iнших платежiв. що стягуються у разi
невиконання зобов'язань за договором про споживчий крелит або вiдповiдно до законуl

5) приховувати iнформацiю про номер контакlllого телсфоtlу. з якоI,о з;tiЙспюсr'ься

дзвiнок або надсиласться повiдомлення споживачу. його близьким особам, представнику.
спадко€мцю, поручителю, майновому поручителю! TpeTiM особам, взасмодiя з якими
передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взаемодiю, про
поштову алресу або адресу електронноi пошти, з якоI надсиласться повiдом.llення, про
вiлправника поштового або електронного повiдомленняl
автоматич}tого доllзвону до сгlоживача. йогtl
близьких осiб, представника, спадко€мця! поручиl,еля, майнового lIОруl]и,lсJIя. lpeTix осiб.
взаемодiя з якими передбачена договором про споживчий креди г 1'а якi нада:tи ЗI'О,itУ На ТаКУ
взасмодiю, протягом бiльше 30 хвилин на добу;

6) використовувати функчiю (cepBic)

7) використовувати на конвертах або повiдомленнях, що надсилаються споживачу. його

близьким особам, представнику, спадкосмцю, поручителю, майновому поручителю або
TpeTiM особам, взаемодiя з якими перелбачена договором про споживчий кредит та якi
,гакi" tIlo Micl я гl,
надarли згоду на таку взасмодiю. зображеttttя. lIto l\{ожч,l,ь бути сприйlrятi як
погрозу, розмiщувати на конвертах або повiлом.ltеннях вi,цомостi. tlto llрямо чи
опосередковано вкatзують на HаяBHicTb заборгованостi, використовувати наIIиси "виконавчий
документ", "рiшення про стягнення", "повiдомлення про виселення" тощо, а також

найменування органiв державноi влади, у тому числi осiб, якi злiйснюють повtlоважеllня у
сферi примусового виконання рiшень:
8) буль-яким чином повiдомляти TpeTix осiб (KpiM осiб, взасмодiя з якими передбачена
договором про споживчий кредит та якi нцали згоду на таку взасмодiю) про заборгованiсть
споживача або здiйснювати взаемодiю з цими особами таким чином, щоб Тм стала вiдома або
могла стати вiдомою iнформачiя про заборгованiсть споживача. KpiM випалкiв взасмодii з
особою, стосовно якоi споживач надав згоду на передачу iй iнформачiТ про наявнiсть
простроченоi заборгованостi, а також iнших випадкiв. trередбачеtlих закоIIомi
9) вимагати вiд споживача, його близьких осiб, прелставника, спадкосмця, lIоручителя.
майнового поручителя, а також його роботолавця r,а./або iнших осiб прийняти на себе
зобов'язання щодо простроченоi заборгованостi, якщо iнше не передбачено договором про
споживчий крелит або законом;

l0) вчиняти дii, що завдають шкоду репутачii, у тому числi дiловiй репутачiil. споживача.

його близьких осiб, представника, спадкоемця, поручитеJlя, або погрожува]-и вчиllеIlllям
таких дiй;

l l) вимагати погашення заборгованостi в iнший спосiб, нiж передбачено логовором про
споживчий кредит або законом;

12) за власною iнiцiативою буль-яким чином вза€модiяти iз споживачем або його
близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання Bcix належним чином
оформлених пiдтверлних локументiв. повiдомив. llto йоtо ittтсрсси llри Bpel t,:lюBarrtti
простроченот заборгованостi прелставляс його ltре/lс-гавник;
l3) проводити особистi зустрiчi iз споживачем, його близькими особами, представником,
спадкосмцем, поручителем, майновим поручителем, третiми особами, взасмодiя з якими
передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взасмолiю, без
попереднього погодження таких зустрiчей вiдповiдною особою;
14) буль-яким чином взасмодiяти з приволу укладеного споживачем логовору IIро
споживчий кредит з особами (KpiM споживача. його ttрелставника. спадкосмltя. поручитеJlя.
майнового поручителя), якi не надали згоди на таку взасмодiю.

у разi

виявлення iснування практики врегулюваtIня
простроченоi заборгованостi, що порушу€ права та законнi iнтереси споживачiв, iх близьких
осiб, представникiв, спадкосмuiв, поручителiв або майнових поручителiв. TpeTix осiб,
взаемодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку
взаемодiю. у межах свосi комгtетсttцiТ встаllовлкlс ]to,,taTKoBi Rи\lоги llK].-lo lуlасмодiТ iз
споживачами при врегулюванrli простроченоi заборI,ованос,t,i (вимоги rllo]lo ct ичtttlТ
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поведiнки).

6. Крелитолавець. новий кредитор. колекtорська компанiя мас право для донесення до
споживача iнформаuiТ про необхiднiсть виконання зобов'язань за договором про споживчий
кредит при врегулюваннi простроченоi заборгованостi взасмодiяти з третiми особами.
персональнi данi яких лереданi кредитодавttю, новому кредитору. колекторськiй комгIанii
сложивачем у проuесi укладення, виконання та припинеIlня договору пpo споживчий кре,,tиl.
Обов'язок щодо отримання згоди таких TpeTix осiб rla обробку ixHix персоtlалыtих даних ло
передачi таких 1,1ерсонatльних даних кредитодавцю, новому кредитору, колекторськiй
компанii покладаеться на споживача.

Форма iнформацiйного повiдомлення. за допомогою якоi споживачем здiйснкlсться
передача персональних ланих TpeTix осiб при уклаленнi договору про споживчий крелит.
повинна мiстити повiдомлення про кримiнальну вiдповiдмыtiс,гь. перелбачсtIу статтек)
l82 Кримiнального кодексу УкраТни, за незаконне збирання. зберiгання. використаllIlя.
поширення конфiденuiйноi iнформаuii про TpeTix осiб,

Якщо пiд час першоi взаемодii кредитодавця, нового кредитора. колекторськоi компанii
з такою третьою особою вона висловила заборону на здiйснення обробки ii персональних
даних, кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанiя зобов'язанi негайно
припинити здiЙснення Taкoi обробки, У paзi якщо врегулювання простроченоi заборгованосl,i
в iнTepecax кредитодавця, нового кредитора одночасно здiйснtоють кiлька колек,l,орських
компанiЙ, кредитодавець, новиЙ кредитор зобов'язаниЙ невiдкладно повi,tlомити про
заборону Tpeтboi особи на здiйснення обробки ii персональних даних yciM таким
колекторським компанiям з метою негайного припинення ними обробки персонalльних ланих
зазначенот особи при врегулюваннi простроченоi заборгованостi за таким логовором про
споживчий кредит.
7. Дii, якi вiд iMeHi кредитодавця, нового кредитора. колекторськоI компанii вчи}lяються
третiми особами, заJIученими на договiрних заса](ах крелитолавllем. новим крелитором.
колекторською компанiсю до безпосерелньоТ взасмодiТ iз споживачем. його близькими
особами, представником, спадкосмцем, поручителем або маЙновим поручителем. ,гретiми
особами, вза€модiя з якими передбачена договором про споживчиЙ кредит та якi надали
згоду на Tulky взасмодiю при врегулюваннi простроченоi заборгованостi, вважаються
вчиненими таким кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанiсю,

8. Забороняеться покладати IIа споживача обов'язок з оплаr,и/компенсацii витрат
здiйснення врегулювання простроченоI заборгованос-гi. Витрати на врегуJlIоваII

на
Itя

простроченоi заборгованостi, KpiM оплати зобов'язань за договором ltpo споживчий кредит
або iншим договором, передбаченим статтею З цього Закону, здiйснюtоться виключIIо за
рахунок коштiв кредитодавIц, нового кредитора, колекторськоТ компанii.

9. З iнiцiативи кредитодавця, нового кредитора. колекторськоI компанii або третьоТ
особи, яка дiе вiд iхнього iMeHi таlабо в TxHix iHTepecax. не доIIускасться сllрямована l,a
повернення простроченоi заборгованостi взасмодiя у спосiб. rtерсдбачений пунктом l
частини першоi цiсi cTaTTi (безпосередня взасмодiя). iз споживачем, його близькими
особами, представником, спадкосмцем, поручителсм. майновим поручителем, третiми
особами, взасмодiя з якими передбачена договором про спохивчий кредит га якi надали
згоду на таку взаемодiю, з моменту отримання документiв, якi свiдчать, цо така особа:
l) с недiсздатною особою або особою, обмеженою

в

дiсздатностi;

2) перебувас на cTaцioHapHoMy.ltiKyBaHHi в закltа.tli охорони зllоров'я;
3) е особою з

iнвмiднiстю

I групи;

4) с неповнолiтньою особою,

У разi неподання документiв, що пiдтверджують наявнiсть обставин, передбачених цiсю
частиною. ix HaяBHicTb вважасться неп iдтвердженою,

