
«Кредитні канікули», або як отримати відстрочку по кредиту? 
 

Взяли кредит і потрапили в непередбачені та 

надзвичайні життєві обставини (це може бути 

ремонт, народження дитини, витрати на лікування 

близьких, втрата роботи). Не варто впадати в паніку, 

побоюючись майбутнього прострочення по взятому 

кредиту. Скористайтеся послугою «кредитні 

канікули». В рамках всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

консультацію з даного приводу надає начальник відділу 

представництва Голованівського місцевого центру з 

надання БВПД Сергій Шеремет. 
 

«Кредитними канікулами» можуть скористатися люди, що потрапили в складну 

життєву ситуацію, коли доходів не вистачає на погашення кредиту, а також люди, які 

потрапили в непередбачені та надзвичайні обставини, такі як пожежа, хвороба, необхідність 

термінового переїзду та інше. Така можливість може бути реальною, якщо в кредитному 

договорі з банком такий пункт був заздалегідь обговорений. Беріть всі необхідні документи і 

йдіть в банк. Якщо вас звільнили, то знадобиться трудова книжка з відміткою про 

звільнення. А якщо затримують або знизили заробітну плату, то потрібно довідку з 

бухгалтерії. З цими документами вам потрібно потрапити до керівника кредитного відділу. 

При зустрічі поясніть всю ситуацію, що склалася фахівцеві і висловіть свої пропозиції щодо 

умов кредитного договору. Після узгодження нових умов договору, вам потрібно буде 

написати заяву на надання відстрочки платежу або «кредитних канікул». Таке рішення 

вигідно і для банку, адже краще йому піти вам на зустріч, ніж посилювати ситуацію, 

отримуючи ще один прострочений кредит на балансі, який, можливо, вже ніколи не буде 

погашений. 

  

Відстрочка платежу по кредиту може бути надана декількома способами: 
1. Проводиться повний перерахунок кредитних платежів, перерозподіляється основна 

сума кредиту боргу, таким чином, щоб максимальні виплати по кредиту припали на середину 

або кінець строку оплати. 

2. Перераховується процентна ставка по кредиту. На найближчий час ставка 

знижується за рахунок її збільшення в кінці терміну кредиту. 

3. Для зниження щомісячних виплат збільшується термін кредиту, всі умови 

залишаються колишніми. 

4. Перекредитування. Видається новий кредит для погашення попереднього. 

5. Призупиняються нарахування відсотків на кредит із зобов’язанням оплачувати 

основну частину боргу. 

6. Призупиняються нарахування штрафів і пені за несплату чергових платежів. 

Як отримати відстрочку по кредиту? 
Строки надання відстрочок по кредитних платежах не мають чіткого регламенту, тому 

встановлюються банком. Зазвичай вони встановлюються за домовленістю між кредитором і 

позичальником і регулюються окремою угодою, в доповнення до кредитного договору. Або 

ж договір за кредитом переукладається. 

На сьогоднішній день банки надають відстрочки платежів терміном від одного до 

дванадцяти місяців. Звернутися до банку за наданням відстрочки платежу зможуть тільки 

громадяни, у яких не було заборгованостей по оплаті внесків, а їх фінансові труднощі носять 

тимчасовий характер. З таким зверненням до банку можна прийти тільки один раз на рік. 

Важливо запевнити банк в тому, що ви активно шукайте роботу, або як ви будете діяти, якщо 

роботу доведеться шукати довго. 

http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/kredytni-kanikuly-abo-iak-otrymaty-vidstrochku-po-kredytu


Надання відстрочки по сплаті кредиту застосовуються до клієнтів банків індивідуально. 

Враховуються різні фактори – кредитна історія, сімейний стан, соціальний статус, кількість 

дітей, можливість надання застави, додаткові джерела доходу. 

Не всі кредитні договори можуть передбачати можливість скористатися «кредитними 

канікулами». Якщо у вас саме такий договір, ви можете наполягти на перегляд його умов і 

переукласти його. 

Якщо вам відмовили в наданні відстрочки платежу по кредиту (а в договорі така 

можливість прописана), ви маєте право звернутися до суду, який зобов’яже банк переукласти 

кредитний договір з більш м’якими критеріями. Відстрочка платежу, швидше за все, 

збільшить загальну суму заборгованості за кредитом. Але якщо таке збільшення порівнювати 

з санкціями і штрафами, які може накласти банк у разі допущення неузгодженою 

прострочення, то розглянутий варіант буде вигідніший для вас. 

До Голованівського місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за 

адресою: смт Голованівськ, вул. Ціолковського, 1. 

Тел.: (05252) 2-25-83, 068 834 77 45 

 

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє 

єдиний телефонний номер 0-800-213-103. 

 


