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пані СВИРИДЕНКО Ю.А.
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Щодо ПЗУ № 4241 про захист боржників при
врегулюванні простроченої заборгованості

Шановна Юліє Анатоліївно!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу і бажаємо успіхів у
професійній діяльності.
У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики готується до другого читання проект Закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні
простроченої заборгованості», реєстр. № 4241 від 21.10.2020 (далі – законопроект).
Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) звертається до Вас з
позицією банківського співтовариства щодо необхідності доопрацювання даного
законопроекту з урахуванням конструктивних пропозицій банківської спільноти
щодо новацій, які виходять за рамки регулювання діяльності колекторів і прямо
обмежують банки, як первісних кредиторів, у взаємодії з клієнтами
(позичальниками) з приводу врегулювання простроченої заборгованості по раніше
укладеним договорам про споживчий кредит.
На жаль, пропозиції банківського співтовариства, що були внесені на розгляд
профільного Комітету Верховної Ради України, не були взяті до уваги робочою
групою під головуванням народного депутата України - одного з авторів
законопроекту, і, відповідно не були враховані.
При цьому, банківська спільнота пропонує переглянути окремі норми
законопроекту з урахуванням особливостей організації процесу управління
проблемними активами в банках і взаємодії з клієнтами з приводу врегулювання
кредитної заборгованості.
Це, зокрема, стосується положень законопроекту, які в ухваленій редакції
вимагатимуть перегляду і зміни усього масиву діючих договорів про споживчий
кредит, позбавляють кредиторів можливості залучити колекторську компанію для
врегулювання заборгованості по таким договорам, створюють ризики зловживань і
використання колізійності законодавчих норм для оспорювання чинності раніше
укладених кредитних договорів.
Постатейні пропозиції банківської спільноти до законопроекту додаються.
Мета цих пропозицій у прийнятті збалансованого законодавчого регулювання

колекторської діяльності, яке при цьому не блокуватиме поточну роботу первісних
кредиторів (банківських установ) з проблемними боргами.
Також банківська спільнота, в цілому підтримуючи ініціативу законодавця
увести діяльність суб’єктів по роботі з проблемною заборгованістю в чіткі правові і
етичні рамки, вважає доцільним питання регулювання колекторської діяльності
унормовувати окремим спеціальним законом. Адже пропоноване у законопроекті
внесення доповнень, зокрема, до Закону України «Про захист прав споживачів»,
пов’язує колекторську діяльність виключно зі споживчим кредитуванням. Тобто,
діяльність колекторів щодо інших видів заборгованості (комунальні платежі,
приватні борги та ін.) залишиться поза межами законодавчого регулювання.
Відтак, не буде досягнуто мети законопроекту з врегулювання колекторської
діяльності.
Шановна Юліє Анатоліївно, враховуючи викладене, просимо Офіс
Президента України підтримати необхідність доопрацювання законопроекту з
урахуванням наданих пропозицій банківського співтовариства, для забезпечення
чіткості, однозначності і зрозумілості правового регулювання та дотримання
балансу прав боржників і кредиторів у відносинах з приводу врегулювання
прострочених боргів.
Засвідчуємо свою готовність до плідної співпраці.
Додаток: пропозиції до законопроекту, на 31-му арк.
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