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Голова спостережної ради
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ЗМІНИ
до Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-ФОС»
(в новій редакції від 28 травня 2020р.)
1. Внести зміни у розділ І діючої редакції Положення про фінансові послуги кредитної спілки
«Кредит-ФОС», а саме:
- виключити з пункту 4 словосполучення: «ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)».
2. Внести зміни у «ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР», що є Додатком № 5 до Положення
про фінансові послуги кредитної спілки “ Кредит-ФОС ”, а саме:
а) пункт 1.8. розділу 1 викласти в наступній редакції:
«1.8. Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з
отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна»;
б) підпункт 3.2.1 пункту 3.2. розділу 3 доповнити абзацом 4 наступного змісту:
- «4) звернутися до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем (новим
кредитором та/або колекторською компанією) законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому
числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості
(вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди,
завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості»;
в) пункт 9.6. розділу 9 викласти в наступній редакції:
«9.6. Умови цього Договору встановлюють заборону Кредитодавцю (новому кредитору,
колекторській компанії) повідомляти інформацію про укладення Позичальником договору про
споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір
особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення
зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям
Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на
таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким
особам споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче
кредитування».
Позичальник надає безвідкличну згоду щодо передачі зазначеної інформації членам своєї сім’ї
(батькам, чоловіку (дружині), дітям)».
г) у графіку розрахунків, що є додатком до Кредитного договору:
словосполучення «платежі за додаткові та супутні послуги» замінити на «платежі за супровідні
послуги».
3. Внести зміни у «ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ», що є
Додатком № 4 до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “ Кредит-ФОС ”, а саме:
а) пункт 1.8. розділу 1 викласти в наступній редакції:
- «1.8. Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з
отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна»;
б) підпункт 3.2.1 пункту 3.2. розділу 3 доповнити абзацом 5 наступного змісту:
- «5) звернутися до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим
кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому
числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості
(вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди,
завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості».;
в) пункт 9.6. розділу 9 викласти в наступній редакції:
- «9.6. Умови цього Договору встановлюють заборону Кредитодавцю (новому кредитору,
колекторській компанії) повідомляти інформацію про укладення Позичальником договору про
споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір
особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення
зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям
Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на
таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким
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особам споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче
кредитування».
- Позичальник надає безвідкличну згоду щодо передачі зазначеної інформації членам своєї сім’ї
(батькам, чоловіку (дружині), дітям).»
г) у графіку розрахунків, що є додатком до Договору кредитної лінії:
- словосполучення «платежі за додаткові та супутні послуги» замінити на «платежі за супровідні
послуги».
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