
 Національний банк України 

01601, м. Київ-8, вул. Інститутська, 9 

 ПІБ 

Поштова адреса: вулиця, будинок, квартира, 

місто, район, область, поштовий індекс 

E-mail:   

Тел.: 

 

СКАРГА 

 

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 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "______________" (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. 

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. 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», до основних завдань Національного 



банку належить здійснення державного регулювання та нагляду за наданням 

фінансових послуг та додержанням законодавства у цій сфері, захист прав 

споживачів фінансових послуг шляхом застосування у межах своїх повноважень 

заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на 

ринку фінансових послуг. 

Враховуючи викладене, 

ПРОШУ: 

 

1. Провести перевірку діяльності Кредитора на предмет наявності 

порушень вимог чинного законодавства України. 

2. Застосувати заходи реагування до ТОВ "________" задля припинення 

порушення моїх прав. 

3. По результатам перевірки фактів викладених у зверненні, 

застосувати заходи впливу до Кредитора. 

4. Письмово повідомити мне про результати розгляду та вивчення 

вказаних вище фактів. 

 

_________  (дата) р. 

 

 ____________ /______ПІБ______/ 

Додатки на ____ арк. 

 


