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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач 1: (назва центру)
адреса:_________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Відповідач 2: (назва установи)
адреса:_________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _____________________
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання кредитного договору
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(число, місяць, рік) між мною, (П.І.Б. Позивача), та Відповідачем (назва
центру) був укладений Кредитний договір № ___ про надання кредиту в сумі
(розмір) гривень.
Кредитні кошти були перераховані на будівництво житла за Договором
№ ___ від (число, місяць, рік) про інвестування в будівництво житла,
укладеного між мною, (П.І.Б. Позивача), і ТОВ «(назва)» та на страхування
фінансових ризиків у період будівництва житла згідно з договором
добровільного страхування фінансових ризиків, укладеного між мною та
(назва організації_1).
Пунктом __ Кредитного договору визначено, що позичальник має
право на будь-якому етапі розірвати цей договір, попередивши про це (назва
центру) письмово за (кількість) календарних днів.
За умовами п. _ Кредитного договору, у випадку виявлення ініціативи
будь-якої із сторін розірвати цей договір, кредитний договір розривається на
підставі рішення (назва центру), погодженого (назва установи), про
розірвання кредитного договору.
При цьому позичальник зобов’язаний повернути протягом (кількість)
календарних днів з дня погодження (назва установи) рішення (назва центру)
про розірвання кредитного договору: непогашений залишок кредиту;
відсотки за користування кредитом; пеню за несвоєчасне погашення кредиту
(у разі наявності).
У випадку, коли Кредитний договір розривається до моменту
оформлення Позичальнику права власності на збудовану квартиру, цим
пунктом (п. ___) визначено способи повернення коштів позичальником.
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(число, місяць, рік) я звернувся до (назва центру) з письмовою заявою
про розірвання Кредитного договору за власним бажанням на підставі п. ___
Договору.
(число, місяць, рік) отримав відповідь, у якій мені було відмовлено на
підставі внутрішнього документа ‒ розпорядження (назва установи) № __ від
(число, місяць, рік). Цим розпорядженням в односторонньому порядку
вирішено, що в разі виявлення позичальником бажання розірвати кредитний
договір з (назва центру), останнім готується додаткова угода, якою
передбачається умова, що кредитний договір вважається розірваним з
моменту повернення позичальником кредитних коштів на рахунок (назва
установи) в сумі, що складається із залишку наданого кредиту, нарахованих і
несплачених відсотків, пені (у разі наявності).
Фактично цим розпорядженням в односторонньому порядку змінено
умови Кредитного договору № ___, укладеного між Сторонами, щодо
порядку розірвання Договору.

