
 Директору ТОВ «_______» 

ПІБ директора 

 ПІБ позичальника 

Поштова адреса: вулиця, будинок, квартира,  

місто, район, область, поштовий індекс 

E-mail:   

Тел.: 

ВИМОГА 

Про надання інформації 

Між мною ____ПІБ____ та ТОВ «________» (далі - Кредитор) укладений правочин, 

предметом якого є надання мені коштів у позику (далі - Договір). 

Повідомляю, що починаючи з _______ (дата) мені постійно телефонують та надсилають 

СМС / повідомлення в Viber співробітники ТОВ "______________" (надалі - Колектори), вимагаючи 

повернення кредиту в сумі _________ (сума боргу). 

В своїй діяльності колектори застосовують протиправні методи роботи, а саме: 

- примушують мене до виконання цивільно-правових зобов’язань за договором позики 

(кредиту); 

- в спілкуванні зі мною застосовують ненормативну лексику та погрози; 

- використовують  елементи шантажу в розмові зі мною; 

- вчиняють на мене моральний та психологічний тиск; 

- псують мою ділову репутацію; 

- телефонують з використанням прихованих номерів; 

- проводять розсилку змонтованих фотографій інтимного характеру; 

- здійснюють розсилку фотографій з написами "шахрай" та подібними. 

Окрім цього, на цей час наявні факти зловживання з боку Кредитора в частині 

розголошення інформації щодо Договору (факт його укладення та стану- виконання), а також 

щодо мої особи, у т.ч. моїх персональних та інших даних стороннім особам. Зокрема, такі дії мають 

вираження у дзвінках на адресу третіх осіб із повідомленнями щодо того, що у мене є укладений 

правочин із Кредитором та обов’язок по сплаті певної  суми коштів. Крім того, на адресу вказаних 

третіх осіб надається вимога сплатити грошові кошти на користь Кредитора у рахунок погашення 

моєї заборгованості, оскільки такі особи нібито є моїми поручителями. 

Поряд з цим, відомості про майнові відносини між мною та Кредитором, а також дані про 

мій матеріальний стан доводяться до відома третіх осіб, у тому числі за місцем мого проживання 

та роботи, у соціальних мережах. Наявні також факти здійснення телефонних дзвінків та 

направлення кореспонденції на адресу родичів та близьких мені осіб. 

Впевнений, що такі дії є незаконними та мають корисливі мотиви, а тому мають 

ознаки злочину, передбаченого рядом статей Кримінального кодексу України, серед них: 

 ст.129 «Погроза вбивством»; 



 ст.182 «Порушення недоторканності приватного життя»; 

 ст.189 «Вимагання» (вимога передання майна або вчинити дії майнового характеру з 

погрозою застосування насильства над потерпілим або його близькими родичами, 

ушкодженням майна тощо); 

 ст.353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи»;  

 ст.355 «Примушування до виконання цивільно-правових обов'язків з погрозою 

насильства над потерпілим чи його близьких родичів за відсутності ознак вимагання»; 

 ст.356 «Самоправство». 

На підтвердження цьому надаю наступні докази: 

 номери телефонів з яких здійснюються дзвінки колекторів 

___________________________________________________________; 

 скріншоти смс-повідомлень; 

 скріншоти повідомлень в Viber; 

 скріншоти сторінок з соціальних мереж; 

 записи телефонних розмов. 

Враховуючи викладене, 

ПРОШУ: 

1. Негайно припинити порушення моїх прав. 

2. Надати детальний розрахунок моєї заборгованості за Договором на поточну дату з 

урахуванням законодавчо вставлених вимог до такого розрахунку, включаючи суми 

нарахувань та погашень, дати операцій, нараховані проценти, комісії, штрафи, пеню та ін. 

3. Надати мені інформацію про третіх осіб, яким передаються або вже були передані мої 

персональні дані Вашою компанією, включаючи дату такої передачі, копії відповідних 

документів, які надають Вам право для такої передачі. 

4. Провести службове розслідування на предмет порушення чинного законодавства Вашими 

співробітниками. 

5. По результатам перевірки фактів викладених у зверненні, застосувати заходи впливу до 

винних осіб. 

6. Письмово повідомити мне про результати розгляду. 

Попереджаю, що в разі відсутності або неповної відповіді на цей лист, я залишаю за собою 

надане мені чинним законодавством України право звернутись за захистом своїх інтересів до:  

1. Національного банку України;  

2. Органів Міністерства внутрішніх справ; 

3. Прокуратури;  

4. Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.  

_________  (дата) р. 

 ____________ /______ПІБ______/ 

Додатки на ____ арк. 


