


простроченої заборгованостi, Товариство зобов'язане повiдомити споживачу: 
1) свое повне найменування, номер телефону для здiйсненпя зв'язку та 
адресу (електронну або поштову) для листування; 
2) прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) особи, яка здiйснює 
взасмодiю iз споживачем, або iм'я та iндекс, за допомогою якого Товариство 
однозначно iдентифiкує особу, яка здiйснює взаємодiю, або зазначення про 
використання для взаємодiї програмного забезпечення або технологiї, якщо 
взаємодiя здiйснюється без залучення працiвника Товариства; 
3) правову пiдставу взаємодiї; 
4) розмiр простроченої заборгованостi (розмiр кредиту, проценти за 
користуванпя кредитом, розмiр кoмiciї та iнших платежiв, пов'язаних з 
отриманням, обслуговуванням i поверненням кредиту), розмiр неустойки та 
iнших платежiв, що стягуються при невиконаннi зобов'язання за договором про 
споживчий кредит або вiдповiдно до закону. 
 
У разi звернення Товариства до третiх осiб, взасмодiя з якими непередбачспа 
договором про споживчий кредит та якi падали згоду па таку взасмодiю, у тому 
чиcлi до близьких осiб споживача, iнформацiя про розмiр простроченоiї 
заборгованостi повiдомлясться лише за наявностi згоди споживача на передачу 
iнформацiї про наявнiсть простроченоi заборгованостi таким особам, в тому 
числi, якщо така згода зафiксована в договорі про надання споживчого кредиту, 
укладеного  із споживачем.  
Пiсля першої взасмодiї по врегулюванню простроченої заборгованостi, на 
вимогу сноживача Товариство надас протягом семи рабочих днiв пiсля такоiї 
взасмодiї (якщо iнший строк не встановлено законом) розрахунок простроченої 
заборгованостi споживача, особиста або шляхом направления листа на 
зазначену в договорi про споживчий кредит адресу (електронну або поштову), 
або в iнший визначений таким договором спосiб.  
Товариство не має права за власною iнiцiативою повторно взасмодiяти iз 
споживачем до моменту надання вищевказаного розрахунку простроченої 
заборгованостi, пiдписаного уновноваженою особою Товариства або шляхом 
накладення аналога власноручного пiдпису та печатки уповноваженої ососби 
Товариства. 
Моментом надання Товариством споживачу розрахунку простроченої 
заборгованості є будь-який із таких: 
1) момент отримання Товариством, пiдтвердження направлення споживачу, 
розрахунку простроченої заборгованостi - у разi направления таких документiв 
електронною поштою; 
2) 23 година 59 хвилин десятого робочого дня з дня направления 
Товариством, рекомепдованого поштового вiдправлення з описом вкладення, 
що мiстило розрахунок прострочсної заборгованостi споживача, або момент 
отримання повiдомлення про вручения зазначеного поштового вiдправлення, 
якщо таке повiдомлення отримано Товариством, ранiшс зазначеного 10-денного 
строку. 
3) отриманпя споживачем смс-повiдомлення з активним посиланням, що при 



натисканнi забезпечує перехiд на розрахунок простроченої заборгованостi 
споживача - якщо договором про споживчий кредит передбачена комунiкацiя 
через номер телефону, наданий сноживачсм; 
4) розмiщення розрахунку простроченої заборгованостi в Особистому 
кабiнетi споживача, доступ до  якого забсзпечусться споживачу через Веб-сайт 
Товариства https://cardservice.ua, після iдентифiкацiї споживача в iнформацiйно-
телекомунiкацiйнiй системі в порядку, передбаченому Законом України «Про 
електронну комерцiю», якщо договором про споживчий кредит передбачена 
комунiкацiя в такий спосiб. 
Товариство, у встановленому Нацiональним банком України порядку, здiйснює 
фiксування кожної безпосередньої взасмодiї iз споживачем, його близькими 
особами, прсдставником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем 
або третiми особами, взасмодiя з якими передбачена договором про споживчий 
кредит та якi надали згоду на таку взаємодiю, за допомогою вiдео- та/або 
звукозаписувальпого технiчного засобу з метою захисту правового iнтересу 
учасникiв врегулювання простроченої заборгованостi.  
Товариство зобов'язане попередити споживача, його близьких осiб, 
представника, снадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третiх осiб, 
взасмодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi надали 
згоду на таку взаємодiю, про таке фiксування. Таке попередження може бути 
здiйснено Товариством щодо споживача - безпосередньо в договорi про надання 
споживчого кредиту, що укладений iз споживача та/або щодо споживача та 
iнших осiб - на сайтi Товариства ( в тому числi в цьому документi) та/або 
безносередньо пiд час спiлкування.  
Товариство зберiгає всi нociї iнформацiї, на яких зафiксовано взаємодiю iз 
споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, 
поручителем, майновим поручителем або третiми особами, взасмодiя з якими 
передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку 
взаємодiю (у тому числi за допомогою технiчних засобiв), протягом трьох рокiв 
пiсля такоi' взаемодiї.  
Товариство може здiйснювати обробку виключно персональних даних 
споживача, його близьких осiб, представника, спадкоємця, поручителя, 
майнового поручителя або третiх осiб, взасмодiя з якими передбачена договором 
про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взасмодiю, обов'язок з 
обробки яких покладений на них законом, а також персональних даних, що 
мiстяться у матерiалах та даних, зiбраних у процесi взаемодiї при врегулюваннi 
простроченої заборгованостi.  
Товариству при врегулюваннi простроченої заборгованостi забороняється 
здiйснювати обробку персональних даних третiх осiб, у тому числi близьких 
осiб споживача, якi не надали згоди на обробку їxнix даних, а також таких даних 
про споживача, йога близьких осiб, представника, спадкоємця, поручителя або 
майнового поручителя, третiх осiб, взаємодiя з якими передбачена договором 
про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взаємодiю: 
1) щодо графiка його роботи; 
2) щодо мiсця та часу вiдпочинку; 



3) щодо поїздок у межах та за межi України; 
4) щодо мiсця та часу зустрiчi з рiдними, друзями та iншими особами; 
5) щодо iнформацiї, розмiщеної в соцiальних мережах; 
6) щодо стану здоров'я; 
7) щодо полiтичних поглядiв та релiгiйних переконань; 
8) щодо членства у партiях та громадських об'єднаннях; 
9) фото та вiдеоматерiалiв iз зображенням споживача, його близьких осiб, 
представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третiх осiб, 
взаємодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi надали 
згоду на таку взаємодiю (крiм випадкiв створення, зберiгання, використання 
таких фото-та/або вiдеоматерiалiв для виконання передбачених законодавством 
обов'язкiв, а також випадкiв створення, зберiгання, використання таких фото-
та/або вiдеоматерiалiв на пiдставi письмової згоди споживача, його близьких 
осiб, представника, спадкоємця, поручителя або майпового поручителя, третiх 
осiб, взаємодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi 
надали згоду на таку взаємодiю). 
Товариство зобов'язане дотримуватися вимог законодавства щодо взаемодiї iз 
споживачами пiд час врегулювання простроченої заборгованостi (вимог щодо 
стичної поведiнки). 
Товариству при врегулюваннi простроченої заборгованостi забороняється: 
1) здiйснювати дiї, що зазiхають на особисту гiднiсть, права, свободи, 
власнiсть споживача, його близьких осiб, представника, спадкоємця, 
поручителя, майнового поручителя та/або iнших осiб, ставлять пiд загрозу 
життя, здоров'я, дiлову репутацiю зазначсних осiб, а також використовувати 
погрози, шантаж, вчиняти iншi незаконнi (неправомiрнi) дiї стосовно зазначених 
осiб; 
2) вводити споживача, його близьких осiб, представника, спадкоємця, 
поручителя, майнового поручителя, третiх осiб, взаємодiя з якими передбачена 
договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку взаємодiю, в оману 
щодо: 
а) розмiру, характеру та пiдстав виникнення прострочсної заборговапостi, а 
також наслiдкiв, що настануть для споживача, його близьких осiб, представника, 
снадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третiх осiб, взаємодiя з якими 
передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку 
взаємодiю, у разi невиконания умов договору про споживчий кредит;  
б) передачi питания про погашения простроченої заборгованостi на розгляд 
суду, можливостi застосування до боржника заходiв адмiнiстративного i 
кримiнального переслiдування;  
в) належностi Товариства до органiв державної влади та органiв мiсцсвого 
самоврядування;  
3) з власної iнiцiативи взаємодiяти iз споживачем, його близькими особами, 
представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третiми 
особами, взаємодiя з якими передбачена договором про споживчий кредит та якi 
надали згоду на таку взаємодiю, та/або з їхнiми близькими особами у перiод з 20 
до 9 години, а також у вихiднi, святковi i неробочi дні; 



4) взасмодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, 
спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або трстiми особами, 
взаємодiя з я1шми передбачсна договором про споживчий кредит та якi надали 
згоду на таку взаємодiю, та/або з їхнiми близькими особами бiльше двох разiв 
на добу, крiм випадкiв додаткової взасмодiї за їхньою власною iнiцiативою. 
Взасмодiя за допомогою засобiв зв'язку вважасться такою, що вiдбулася, якщо в 
результатi такої взасмодiї особi передано змiстовну iнформацiю про розмiр 
простроченої заборгованостi (розмiр кредиту, проценти за користування 
кредитом, розмiр кoмiciiї та iнших платежiв, пов'язаних з отриманням, 
обслуговуванням i поверненням кредиту), порядок її погашення, розмiр 
неустойки та iнших платежiв, що стягуються у разi невиконання зобов'язань за 
договором про споживчий кредит або вiдповiдно до закону; 
5) приховувати iнформацiю про номер контактного телефону, з якого 
здiйснюсться дзвiнок або надсилається повiдомлення споживачу, його близьким 
особам, представнику, снадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, 
трстiм особам, взасмодiя з якими псредбачена договором про споживчий кредит 
та якi надали згоду на таку взаємодiю, про поштову адресу або адресу 
електронної пошти, з якої надсиласться повiдомлення, про вiдправника 
поштового або електронного повiдомлення; 
6) використовувати функцiю (сервiс) автоматичного дозвону до споживача, 
його близьких осiб, представпика, спадкоємця, поручителя, майнового 
поручителя, третiх осiб, взаємодiя з якими псредбачена договором про 
споживчий кредит та якi надали згоду на таку взасмодiю, нротягом бiлыuе 30 
хвилин на добу; 
7) використовувати на конвертах або повiдомленнях, що надсилаються 
споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, 
майновому поручителю або третiм особам, взаємодiя з якими передбачена 
договором про споживчий кредит та якi падали згоду на таку взаємодiю, 
зображення, що можуть бути сприйнятi як такi, що мiстять погрозу, розмiщувати 
на конвертах або повiдомлепнях вiдомостi, що прямо чи опосередковано 
вказують на наявнiсть заборгованостi, використовувати написи "виконавчий 
документ", "рiшення про стягнення", "повiдомлення про виселення" тощо, а 
також наймепування органiв державної влади, у тому числi осiб, якi здiйснюють 
повноваження у сферi примусового виконання рiшень; 
8) будь-яким чином повiдомляти третiх осiб (крiм осiб, взаємодiя з якими 
передбачена договором про споживчий кредит та якi надали згоду на таку 
взаємодiю) про заборгованiсть споживача або здiйснювати взаємодiю з цими 
особами таким чином, щоб їм стала вiдома або могла стати вiдомою iнформацiя 
про заборгованiсть споживача, крiм випадкiв взасмодiї з особою, стосовно якої 
споживач надав згоду на передачу iй iнформацiї про наявнiсть простроченої 
заборгованостi, а також iнших випадкiв, передбачених законом; 
9) вимагати вiд споживача, його близьких осiб, представника, спадкоємця, 
поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або iнших осiб 
прийняти на себе зобов'язання щодо простроченої заборгованостi, якщо iнше не 
передбачено договором про споживчий кредит або законом; 



10) вчиняти дiї, що завдають шкоду репутацiї, у тому числi дiловiй репутацiї, 
споживача, його близьких осiб, представника, спадкоємця, поручителя, або 
погрожувати вчиненням таких дiй; 
11) вимагати погашения заборгованостi в iнший спосiб, нiж передбачено 
договором про споживчий кредит або законом; 
12) за власною iнiцiативою будь-яким чином взаємодiяти iз споживачем або 
його близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всiх 
належним чином оформлених пiдтвердних документiв, повiдомив, що його 
iнтереси при врегулюваннi простроченої заборгованостi представляє його 
представник; 
13) проводити особистi зустрiчi iз споживачем, його близькими особами, 
представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третiми 
особами, взаємодiя з якими псредбачена договором про споживчий кредит та якi 
надали згоду на таку взаємодiю, без попереднього погодження таких зустрiчей 
вiдповiдною особою; 
14) будь-яким чином взаемодіяти з приводу укладеного споживачем договору 
про споживчий кредит з особами (крiм споживача, його представника, 
спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), якi не надали згоди на таку 
взаємодiю. 
Товариство має право для донесения до споживача iнформацiї про необхiдність, 
виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит при врегулюваннi 
простроченої заборгованостi взаємодiяти з третiми особами, персональнi дaнi 
яких переданi Товариству споживачем у процесi укладення, виконання та 
припинення договору про споживчий кредит. Обов'язок щодо отримання згоди 
таких третiх осiб на обробку їxнix nерсональних даних до передачi таких 
персональних даних Товариству покладається на споживача. I при цьому, 
споживач повинен розумiти, що за неправомiрну передачу персональних даних 
третьої особи передбачена кримiнальна вiдповiдальність, встановлена статтєю 
182 Кримiнального кодексу України, за незаконне збирання, зберiгання, 
використання, поширення конфiденцiйної iнформацiї про третiх осiб.  
Якщо пiд час першої взаемодiє Товариства з третьою особою вона висловила 
заборону на здiйснення обробки її персональних даних, Товариство припиняє 
здійснення такої обробки.  
Товариство з власнї iнiцiативи не здiйснює взаємодiю з особами, з моменту 
отримання документiв, якi свiдчать, що така особа: 
1) є недiєздатною особою або особою, обмеженою в дiєздатностi; 
2) перебуває на стацiонарному лiкуваннi в закладi охорони здоров'я; 
3) є особою з iнвалiднiстю I групи; 
4) є неповнолiтньою особою. 
У разi неподання документiв, що пiдтверджують наявнiсть обставин, 
передбачених цiєю частиною, їх наявнiсть вважається непiдтвердженою. 
Товариство не залучає уповноважених представникiв споживача для 
врегулювання простроченої заборгованостi споживача. 




