
Примітка: 

Позовна заява тільки для кредитних договорів, укладених до 15.11.2016 року 

 

15  лютого 2017 р. 

 Дніпровський районний суд м. 

Києва 

02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3;  

 

Позивач:  

 

_________________________ 

Адреса: 

__________________________ 

тел. ________________ 

 

Представник 

Позивача: 

 

____________________________ 

Адреса для листування:  

____________________ 

тел..: _______________ 

 

Відповідач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ПОРШЕ МОБІЛІТІ» 
 

Адреса: 

02152, м. Київ, проспект  Павла 

Тичини, 1В 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

36422974 

тел..: +38 044 498 66 01 

 

Позов немайнового характеру 

(про захист прав споживача) 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання частково недійсним Додатку кредитного договору та 

недійсним графіку погашення кредиту  

 

06 лютого 2013 року між Позивачем та ТОВ «Авто Мобіліті» було укладено кредитний 

договір № 5007312. На підставі умов укладеного кредитного договору ТОВ «Авто Мобіліті» 

надав Позивачу суму кредиту у розмірі 182 312 грн. 24 коп., що в еквіваленті дорівнювало 

22 369 доларів США 60 центів та суму додаткового кредиту у розмірі 61 530 грн. 45 коп., що 

в еквіваленті дорівнювало  7 549 доларів США 75 центів зі сплатою процентів за користування 

кредитом у розмірі 5% на рік, а саме на загальну суму кредиту у розмірі 243 842,69 грн., що в 

еквіваленті дорівнювало 29 919,35 дол. Відповідно умов кредитного договору сума кредиту у 

182 312 грн. 24 коп. була надана для придбання автомобіля марки VOLKSWAGEN модель 

JETTA, кузов № ______________ , а сума у розмірі 61 530 грн. 45 коп. на оплату страхових 

платежів. 



Позивач вважає, що умови кредитного договору порушують його законні права та 

інтереси, як споживача фінансових послуг в частині визначення грошового еквіваленту суми 

кредиту в іноземній валюті, визначення платежів за кредитним договором за відповідним 

обмінним курсом, що застосовуватиметься до еквіваленту суми кредиту в доларах США, 

зазначеному в кредитному договорі, відповідно до п. 1.3 та п.п. 1.3.1 Загальних умов 

кредитування (додаток до кредитного договору № 5007312 від 06.12.2013 р.).  

Тому Позивач просить суд визнати частково недійсним кредитний договір, а саме: - 

пункт 1.3 Додатку до кредитного договору «Загальних умов кредитування» в частині 

визначення грошового еквіваленту суми кредиту в іноземній валюті, визначення платежів за 

кредитним договором за відповідним обмінним курсом, що застосовуватиметься до 

еквіваленту суми кредиту в доларах США, зазначеному в договорі; підпункт 1.3.1 Додатку до 

кредитного договору «Загальних умов кредитування» та визнати недійсним графік погашення 

кредиту, як додаток до кредитного договору № 5007312 від 06.12.2013р., укладеного між 

Відповідачем та Позивачем.  

Свої позовні вимоги в частині визнання недійсними п.1.3, п.п. 1.3.1 Додатку до 

кредитного договору «Загальних умов кредитування» та графіку погашення кредиту, 

позивач обґрунтовує наступним. 

Враховуючи те, що кредит було надано Відповідачем Позивачеві для придбання 

продукції (автомобілів, як рухомих речей), правовідносини між сторонами 

регулюються Законом України «Про захист прав споживачів», Цивільним кодексом 

України та іншими нормативно-правовими актами України, що містять положення про захист 

прав споживачів. 

Як вбачається з умов ч. 3 ст.1054 ЦК України особливості регулювання відносин за 

договором про надання споживчого кредиту встановлені законом, яким у даному випадку 

є Закон України «Про захист прав споживачів». 

Згідно ч. 1 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» (в редакції, що була чинна на день 

укладення договорів) Договір про надання споживчого кредиту укладається між 

кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий 

кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на 

умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з 

нарахованими відсотками. 

Згідно абзацу третього частини 1 статті 11 Закону України «Про захист прав 

споживачів» (в редакції, що була чинна на день укладення договорів) надання споживчих 

кредитів в іноземній валюті на території України заборонено. Така редакція була чинна з 22.09. 

2011 року до 15.11.2016 року, тому така заборона стосується всіх укладених в цей період 

кредитних договорів. 
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