
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

про можливі наслідки для клієнта – фізичної особи (надалі – Позичальник) 

у разі користування послугою кредиту від ТОВ «ПОРШЕ МОБІЛІТІ» 

(надалі – Компанія) 

Позичальник зобов’язується належним чином використовувати кредит та 

додатковий кредит (за запитом Позичальника на сплату страхових внесків за 

страхування автомобіля) відповідно до цільового призначення, визначеного 

Кредитним договором та повернути кредит та додатковий кредит Компанії у 

повному обсязі, а також сплатити проценти за користування кредитом та 

додатковим кредитом, а також інші платежі на умовах та у строки, передбачені 

Кредитним договором.   

 

У разі порушення Позичальником строку сплати будь якого чергового платежу 

з повернення кредиту та/або додаткового кредиту відповідно до Графіка 

погашення кредиту, Позичальник сплачує Компанії пеню у розмірі 10% (десяти 

відсотків) річних від суми заборгованості за кожний день прострочення до 

моменту повного погашення заборгованості включно. Сплата пені не звільняє 

Позичальника від сплати процентів за фактичний строк користування кредитом 

та/або додатковим кредитом. 

 

У разі порушення Позичальником строку повернення кредиту та/або 

додаткового кредиту протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати 

одержання Позичальником повідомлення про таку вимогу (за винятком умови 

порушення Позичальником строку сплати будь якого чергового платежу з 

повернення кредиту та/або додаткового кредиту відповідно до Графіка 

погашення кредиту на строк щонайменше 1 (один) календарний місяць), строку 

повернення кредиту та/або додаткового кредиту у разі відмови від кредиту у 

порядку, визначеному у відповідному розділі Загальних умов надання та 

обслуговування кредитів, що надаються Компанією (надалі – Загальні умови 

кредитування), Позичальник сплачує Компанії штраф у розмірі 20% (двадцяти 

відсотків) від суми кредиту. 

 

Компанія має право направити Позичальнику перший лист щодо сплати 

штрафу у розмірі 250 (двісті п’ятдесят) українських гривень за кожен випадок 

порушення Позичальником:  

• умов використання кредиту та додаткового кредиту відповідно до 

цільового призначення, визначеного Кредитним договором; 

• умов повернення кредиту та додаткового кредиту та сплати процентів за 

користування кредитом та додатковим кредитом у повному обсязі на 

умовах, передбачених Кредитним договором; 



• умов надання у встановлені Компанією строки документів та інформації, 

що стосуються користування кредитом та додатковим кредитом, 

використання засобів забезпечення зобов’язань Позичальника, 

майнового стану Позичальника; 

• умов обов’язкового повідомлення Компанії про зміну будь яких даних 

щодо Позичальника, зазначених у Кредитному договорі або наданих 

Позичальником Компанії, а також виникнення будь яких обставин, які 

можуть негативним чином впливати на виконання Позичальником своїх 

обов’язків за Кредитним договором; 

• умов не укладання угод про обтяження майна, яким забезпечено 

виконання Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним договором 

без прямої письмової згоди Компанії.  

 

Якщо Позичальник у строк, що становить 7 календарних днів після 

направлення першого листа, продовжує порушувати вищевказані умови, 

Компанія має право направити другий лист щодо сплати штрафу у розмірі 300 

(триста) українських гривень. Якщо Позичальник у строк, що становить 7 

календарних днів після направлення другого листа продовжує порушувати 

вищевказані умови, Компанія має право направити третій лист щодо сплати 

штрафу у розмірі 350 (триста п’ятдесят) українських гривень. Позичальник 

зобов’язується сплатити всі вищевказані штрафи протягом строку відповідно 

до Кредитного договору або у строки, окремо вказані Компанією. 

 

У випадку будь якого порушення Позичальником вимог щодо страхування 

майна, яким забезпечено виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним 

договором протягом усього строку дії Кредитного договору та до повного 

виконання зобов’язань Позичальником за Кредитним договором у страховій 

компанії, яка авторизована Компанією, включаючи, але не обмежуючись 

випадками укладення Позичальником договору страхування із страховою 

компанією, що не авторизована Компанією тощо, Позичальник сплачує на 

вимогу Компанії штраф в розмірі 15% (п’ятнадцяти відсотків) від суми 

кредиту.  

 

Якщо Позичальник не здійснить оплату вищезазначеного штрафу протягом 

вказаного Компанією строку з моменту отримання Позичальником вимог щодо 

сплати вищезазначеного штрафу, Компанія вимагатиме повернення кредиту 

та/або додаткового кредиту достроково, а також погашення всієї суми 

заборгованості за Кредитним договором, про що повідомить у відповідній 

вимозі (повідомленні) про дострокове погашення кредиту та/або додаткового 

кредиту та сплати заборгованості за Кредитним договором. 

 



У випадку невиконання Позичальником вимоги про дострокове повернення 

кредиту та додаткового кредиту (в строки та порядку, визначених у такій 

вимозі), що було направлено Позичальнику згідно з відповідними 

положеннями Загальних умов кредитування, Позичальник зобов՚язаний також 

сплатити на користь Компанії проценти від загальної простроченої суми 

кредиту за весь час прострочення до дати повного виконання зобов’язань 

Позичальника за Кредитним договором.  

 

Розмір таких процентів відповідає розміру річних процентів, передбачених 

Кредитним договором, чинних на дату направлення вимоги про дострокове 

повернення кредиту та додаткового кредиту та розраховується щомісячно. 

 

Також Позичальник на вимогу Компанії зобов’язаний сплатити три проценти 

річних від простроченої суми заборгованості (за винятком певного випадку, 

визначеного в Загальних умовах кредитування), визначеної у вимозі Компанії 

про дострокове повернення кредиту та додаткового кредиту. 

 

Збитки, заподіяні у зв’язку з неналежним виконанням Кредитного договору, 

повинні бути відшкодовані винною Стороною у повному обсязі, понад 

передбачені штрафні санкції. Збитками вважаються також витрати, понесені 

Компанією, внаслідок неналежного виконання Позичальником умов 

Кредитного договору (в тому числі витрати на юридичні, консультаційні 

послуги тощо та не включають витрати на послуги з врегулювання 

простроченої заборгованості у позасудовому порядку). 

 

Звернення Компанією стягнення на прострочену суму заборгованості може 

бути здійснено шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса або у іншому 

порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

Порушення виконання зобов’язання щодо повернення кредиту може 

вплинути на кредитну історію Позичальника та ускладнити отримання 

споживчого кредиту надалі. 

 

Компанії забороняється вимагати від Позичальника придбання будь-яких 

товарів чи послуг від Компанії або спорідненої чи повʼязаної з нею особою 

як обовʼязкову умову надання кредиту. 

 

Позичальник має право розглянути альтернативні різновиди кредитів та 

фінансових установ для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання 

кредиту на запропонованих умовах. 

 



Компанія має право вносити зміни до укладеного з Позичальником 

Кредитного договору тільки за згодою сторін. 

 

Позичальник має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів 

засобами дистанційних каналів комунікації. 

 

Можливі витрати на сплату Позичальником платежів за користування 

кредитом залежать від обраного Позичальником способу сплати. 

 

 


