Стягнення заборгованості за кредитним договором

Сучасні реалії свідчать, що чималу кількість
проблем складають порушення прав та свобод громадян саме у різного роду
фінансових зобов’язаннях. Найпоширенішим таким фінансовим зобов’язанням серед
населення і є кредитний договір. Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України
(далі – ЦК України), за кредитним договором банк або інша фінансова установа
(кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові
у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується
повернути кредит та сплатити проценти. При цьому, варто пам’ятати, що банк не
може надавати кредит під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за
кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним по депозитах.
Виняток можливий лише у випадку, коли у здійсненні такої операції банк не матиме
збитків.
Як вбачається, одними із істотних умов кредитного договору є строк (термін)
повернення позичених коштів, прострочення якого спричинює певні юридичні
наслідки для позичальника.
Так, відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його
невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання
(неналежне виконання). У відповідності до ст. 611 ЦК України, у разі порушення
зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема
сплата неустойки.
Згідно зі ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або
інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником
зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно
виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. За
прострочення платежу, пеня сплачується на користь кредитора, у розмірі,

що

встановлюється за згодою сторін, тобто за умовами кредитного договору (ст. 1 ЗУ
«Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»).
Зазвичай, стягнення заборгованості відбувається у позасудовому та судовому
порядках. Позасудовий порядок полягає у повідомленнях про вимогу сплатити
заборгованість за кредитним договором, попередження про наслідки невиконання
зобов’язання, або ж наявності виконавчого напису нотаріуса. Судовий ж порядок

полягає у примусовому стягненні кредитних коштів, у зв’язку із зверненням до суду
із позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором. Окрім
того, не варто забувати, що наявність судового рішення про задоволення вимог
кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє правовідносин сторін
кредитного договору, не звільняє останнього від відповідальності за невиконання
грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум,
передбачених частиною другою статті 625 ЦК України (тобто, сплати самої суми
боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а
також сплати кредиторові 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір
процентів

не встановлений договором або законом),

оскільки

зобов'язання

залишається невиконаним належним чином відповідно до вимог статей 526, 599 ЦК
України. (п.17 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ « Про практику застосування судами законодавства
при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» № 5 від 30.03.2012
року).
Довідково. Сарненський місцевий центр з надання БВПД знаходиться за адресою: м.
Сарни, вул. Широка, 22 (другий поверх приміщення «Приватбанку»). Тел.: (03655)
3-22-20, (067) 856 74 35.Телефон безкоштовної гарячої лінії 0 800 213 103
(цілодобово).
Березнівське бюро правової допомоги:м. Березне, вул. Київська, 9(приміщення
ЦНАПу та статистики),тел. (03653)5-34-44, (067) 836 50 41, (096) 117 38 45.
Володимирецьке бюро правової допомоги:смт Володимирець, вул. Соборна, 20
(приміщення Володимирецької районної державної нотаріальної контори),тел.
(03634) 2-58-08, (068) 091 88 85.
Дубровицьке бюро правової допомоги:

м. Дубровиця,

вул.

Воробинська,

9(приміщення районної бібліотеки), тел. (03658)2-00-06, (068) 085 13 52;.
Рокитнівське бюро правової допомоги:смт Рокитне, вул. Незалежності, 21
(приміщення Управління Державної казначейської служби України в Рокитнівському
районі),тел. (03635)2-30-03, (097) 318 59 96.
Фахівці Володимирецького бюро правової допомоги
Сарненського місцевого центру з надання безоплатної

