
  
   
  

Поручительство по споживчому кредиту 

 

Поручительство по споживчому кредиту – це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, відповідно 

до якого поручитель повністю або частково бере на себе відповідальність у разі настання передбаченого 

випадку виконати перед Кредитною спілкою зобов’язання позичальника 

Відносини поручительства регулюються положеннями розділу "Зобов’язальне право" Цивільного 

кодексу України, згідно з яким договір поруки укладається між поручителем, боржником і кредитором 

виключно в письмовому вигляді. 

Згідно зі ст. 554 Цивільного кодексу України боржник і поручитель відповідають перед кредитором 

солідарно. Тобто поручитель відповідає нарівні з боржником і кредитор має право висунути вимоги як 

боржнику, так і поручителю. 

Договір поручительства може передбачати, що порука забезпечує виконання зобов’язання в повному 

обсязі (основний борг, проценти, неустойка, відшкодування збитків) або лише частково у чітко 

визначеному обсязі. Чисельність поручителів за кожним договором поруки не обмежена. 

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг" поручителями можуть бути не тільки фінансові, а й не фінансові установи. Крім того, і гарантія, 

і поручительство стають фінансовими послугами лише за умови їх платності. Так, у ст. 558 Цивільного 

кодексу зазначено, що поручитель має право на оплату послуг, наданих боржнику. 

Особливість поручительства полягає в тому, що зобов’язання за договором поруки має характер 

додаткового (акцесорного) стосовно основного зобов’язання. Це означає, що припинення основного 

зобов’язання одночасно припиняє дію договору поруки. 

Відносини поручительства оформлюються шляхом укладання одного з таких видів договору: 

1) між поручителем і кредитором. У такому разі основне зобов’язання регулюється договором між 

боржником і кредитором, а відносини між кредитором і поручителем визначаються договором поруки; 

2) між одним кредитором і кількома поручителями; 

Після погашення позичальником свого зобов’язання договір з поручителем анулюється 

Відносини поручительства, що виникають між фізичними особами, є цивільно-правовим актом, згідно з 

яким поручитель бере на себе відповідальність перед кредитором за виконання боржником свого 

зобов’язання. При цьому порука реалізується лише у випадку невиконання, часткового виконання або 

порушення боржником свого зобов’язання. 

  

Договір поруки. 
Поручительство по споживчому кредиту -  оформляється договором. Договір поруки може бути як 

двостороннім (між Кредитною спілкою і поручителем), так і тристороннім (між Кредитною спілкою, 

позичальником і поручителем). У разі, якщо це майнове поручительство, з поручителем, крім цього, 

підписується договір застави (іпотеки). В окремих випадках поручитель також може виступати третьою 

стороною при підписанні кредитного договору. 

Договір поруки по споживчому кредиту передбачає повну відповідальність поручителя за виконання 

позичальником всіх зобов’язань за кредитним договором.  

Хто може виступити поручителем за споживчим кредитом? 
Поручителем за споживчим кредитом може виступити будь-яка фізична особа, яка є повністю 

дієздатною, чоловік/дружина (якщо Позичальник перебуває у шлюбі) профспілкова організація ,що 

 входить до складу  Київської міської професійної спілки працівників агропромислового комплексу, 

юридична особа. 

Вимоги до поручителя фізичної особи. 

- Повна цивільна дієздатність; 

- Громадянство України; 

- Зареєстроване місце проживання на території України; 

- Вік не менше 18 років та не більше 70 років; 

   - Відсутність судимості; 



   - Щодо поручителя не ведеться досудове розслідування, не відкрито кримінальне провадження, 

відсутня справа у суді щодо притягнення його до кримінальної відповідальності. 

   - Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо 

невиконання поручителем зобов’язань за договорами. 

   - Довідку про доходи або довідку з ПФУ в разі необхідності. 

  

Вимоги до поручителя юридичноъ осіби: 
- Юридична особа створена та зареєстрована відповідно до вимог законодавства; 

-  Відсутність заборгованості щодо сплати податків зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету; 

- Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо 

невиконання зобов’язань за договором; 

-  Щодо керівників та головного бухгалтера не ведеться досудове розслідування, не відкрито 

кримінальне провадження, відсутня справа у суді щодо притягнення їх до кримінальної 

відповідальності. 

 

 


