Зараз багато реклами установ, що пропонують споживчі кредити на дуже
привабливих умовах. Чи відповідають дійсності подібні обіцянки?
До кожної рекламної пропозиції подібного характеру варто ставитися дуже
уважно. Адже серед численних фінансових установ і різних схем кредитування є
як добросовісні організації, так і ті, хто відноситься до своїх обов’язків не
добросовісно. Для того, щоб не помилитись і не поповнити ряди невдоволених
клієнтів, варто звернути увагу на наступне.
Відповідно до закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг», Положенню про Державний реєстр
фінансових установ, юридична особа, що пропонує населенню надання
фінансових послуг (до яких, окрім іншого відноситься отримання кредитів ) має в
обов’язковому порядку отримати Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.
Лише цей виданий державою документ є підтвердженням легальності діяльності
такої організації в сфері фінансових послуг.
Відразу зауважимо, що надання кредиту установою, що не має статусу
фінансової установи та не може пред’явити вам, як споживачу, відповідне
свідоцтво, не є законним. І такі кредитні договори, укладені в порушення вимог
закону можуть бути визнані в судовому порядку недійсними: за рішенням суду
кожній із сторін буде повернуто все отримане за угодою. Тобто, якщо ви, перш
ніж отримати кредит, вже здійснили оплату адміністративних внесків або інших
платежів, ви маєте повне на право на їх повернення.
Крім того, якщо при укладанні такого договору кредитування організація,
що надає кредит ввела вас в оману щодо свого статусу, то ви маєте право на
відшкодування моральної шкоди, що виникла внаслідок такого обману. Розмір
нанесеної маральної шкоди встановлюється відповідно до Методичних
рекомендацій відшкодування моральної шкоди та підтверджується висновком
експерта. При цьому, відповідно до ст. 11 закон України «Про захист прав
споживачів», громадянин звільняється від оплати державного мита за судовий
розгляд справи. Судова практика підтверджує, що за наявності обґрунтованих
вимог, рішення суду може бути прийняте на вашу користь.
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