
 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 

 

Інформую, що між мною ____ПІБ____ та ТОВ «________» (далі - 

Кредитор) укладений Договір про надання коштів у 

позику №__________ від ________ року (далі – Кредитний договір). 

Кредит мені було надано Кредитором  в сумі ________ грн. Станом на 

дату звернення по кредиту сплачено – _________ грн. Відповідно до інформації з 

особистого кабінету, що знаходиться на сайті Кредитора, заборгованість станом на 

______ (дата) складає – ___________ грн. 

На моє переконання Кредитний договір не відповідає вимогам 

законодавства, а саме: порушує частину другу статті 2 Закону України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, яка 

встановлює, що фінансові установи в Україні діють відповідно до цього Закону з 

урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності; 

пункт 5 частини третьої статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, 

який встановлює, що несправедливими є, зокрема, умови договору про 

встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми 

компенсації (понад п’ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним 

зобов’язань за договором. 

Окрім цього, вбачаю порушення Кредитором порядку укладення 

Кредитного договору, що визначений статтею 11 Закону України «Про електронну 

комерцію», зокрема, за відсутність належної оферти та акцепту, електронний 

договір не може бути прирівняний до договору, укладеного в письмовій формі, у 

зв’язку із цим не створюватиме юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його 

недійсністю.  

Пропозиція Кредитодавця щодо укладення електронного договору на 

умовах фінансового кредиту не містила істотні умови договору, визначені статтею 



1054 Цивільного кодексу України та статтею 6 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

Відповідно до частини першої та другої статті 1055 Цивільного кодексу 

України, кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми є 

нікчемним. 

На підтвердження викладених фактів надаю: 

- копію Кредитного договору; 

- скріншот особистого кабінету з інформацією щодо стану заборгованості 

по кредиту. 

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. Здійснити перевірку на відповідність законодавству України 

Договору про надання коштів у позику №__________ від ________ 

року, що укладено між Кредитором та мною. 

2. Провести перевірку правильності проведених Кредитором 

нарахувань по Кредитному договору. 

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. 

 


