
Додаток №2 до Наказу №33 від 14.07.2021 

 

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий 

кредит новому кредитодавцю Товариства з обмеженою відповідальністю 

“ЛАЙМ КЕПІТЕЛ”  

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАЙМ КЕПІТЕЛ” (далі — 

Кредитодавець або Товариство) та фізична особа (далі – споживач), яка 

уклала із Кредитодавцем в електронній або паперовій формі Кредитний 

договір (або Договір новації відповідно) (далі – договір про споживчий 

кредит), мають право відступити свої права за договором про споживчий 

кредит відповідно до вимог Цивільного кодексу України. 

 

2. Сторони вільні вибирати вид договору та його умови (ст. 627, 628 

Цивільного кодексу України; ЦК).  

 

3.  Кредитора у зобов’язанні можна замінити іншою особою, якій він 

передасть свої права за правочином (ст. 512-517 ЦК). Це називають 

відступленням права вимоги. 

 

4. Кредитодавець має право на свій розсуд відступати (передавати) належні 

йому за договором про споживчий кредит права третім особам, 

дотримуючись при цьому всіх вимог Законодавства, в тому числі щодо 

передачі персональних даних споживача, а також інформації про фінансові 

зобов’язання споживача перед Кредитодавцем, такій третій стороні, без 

отримання згоди на таке відступлення (передачу) прав вимог за Договором 

від споживача, дотримуючись умов договору про споживчий кредит та норм 

законодавства. 

   

5. Кредитодавець зобов’язаний повідомляти споживача про факт відступлення 

(передачу) прав вимог за за договором про споживчий кредит новому 

кредитору або залучення колекторської компанії протягом 10 (десяти) 

робочих днів шляхом направлення повідомлення на електронну пошту 

споживача, вказану ним у за договорі про споживчий кредит та/або 

повідомлену ним під час виконання за договору про споживчий кредит, а 

також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію 

відповідно (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, 

місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, 

адресу, адресу електронної пошти). 

 

У разі відступлення Кредитодавцем права вимоги за договором про споживчий 

кредит третій особі (Новому Кредитору), в такому випадку місцем виконання 

договору про споживчий кредит буде місцезнаходження Нового Кредитора. 


