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ПОРЯДОК 

взаємодії  із споживачами фінансових  послуг,   

інформування споживачів фінансових послуг,  

розгляду звернень споживачів та механізм захисту прав 
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Порядок взаємодії  із споживачами фінансових  послуг,  інформування споживачів 

фінансових послуг, розгляду звернень споживачів та механізм захисту прав споживачів 

фінансових  послуг ТОВ «Вендор – Фінанс» (далі – «Порядок») , розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», Закону України «Про споживче кредитування», Постанови Правління Національного 

банку України  №153 від 24 грудня 2021 року «Про затвердження Положення про ліцензування 

та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання 

фінансових послуг» , Постанови НБУ №100 від 05.10.2021 року «Про затвердження Положення  

про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг 

споживчого кредитування», Постанова НБУ від 05.11.2011 №114  «Про затвердження  

Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами»  та 

інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових 

послуг та встановлюють порядок надання фінансових та супутніх послуг. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ВЕНДОР-ФІНАНС»  ідентифікаційний 

код 40137347 (у подальшому – «Товариство» або «надавач фінансових послуг» або 

«Кредитодавець»), є учасником ринку фінансових послуг, що має право відповідно до 

законодавства України надавати кошти у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

(надалі – «кредити» або «фінансові послуги») фізичним особам (надалі по тексу  

«Позичальник» або «Клієнт» або «Споживач фінансових послуг»).  

 

1. Основі права та обов’язку споживачів фінансових послуг 

1.1.Споживачі фінансових послуг мають такі основі права: 

- право на захист через державні органи (Національний банк України, 

Держпродспоживслужба, суди); 

- право на належну якість обслуговування, що включає в себе повагу особистості, відсутність 

дискримінації за статевим, релігійним, майновим станом, расою, національністю тощо; 

- право на потрібну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансову послугу; 

- право вільного вибору фінансової послуги та компанії, яка її надає; 

- право знати свої права споживача фінансових послуг, що включає можливість здобувати 

знання, необхідні для прийняття самостійних рішень, про фінансові послуги; 

- право на відмову від фінансової послуги та розірвання договору про таку послугу в разі, 

якщо надавач такої послуги своєчасно не приступив до виконання обов'язків за договором; 

- право на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням 

договору про фінансові послуги; 

- право на об’єднання у громадські організації споживачів фінансових послуг; 

- інші права, передбачені законодавством України. 

 

1.2.Основні обов'язки споживача фінансових послуг: 

- перед укладенням договору про фінансові послуги уважно ознайомитися з умовами 

надання цих послуг; 

- дотримуватися умов договору про фінансові послуги; 

- у разі нерозуміння умов договору та правил надання фінансових послуг звернутися за їх 

роз'ясненням до фінансової установи, яка надає послугу; 

- подавати до фінансової установи документи, потрібні для здійснення ідентифікації 

споживача та здійснення фінансового моніторингу; 

- надавати, у разі потреби, на вимогу фінансової установи документи і відомості про джерело 

походження коштів, які надаються для здійснення фінансової операції; 

- дотримуватися чинного законодавства у своїй діяльності, зокрема при споживанні 

фінансових послуг; 

- інші обов’язки, встановлені законодавством України. 

 

 

 

 



2. Інформування споживачів фінансових послуг 

2.1. Доступ споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної 

з наданням фінансових послуг Товариства, здійснюється відповідно до законодавства України 

та внутрішніх документів Товариства. 

            2.2. Товариство розміщує для споживачів інформацію про свою діяльність, визначену 

законодавством та цими Правилами на  власному  веб-сайті (веб-сторінці)  http://vendor-

finans.uafin.net/-  в Інтернеті. 

    2.3. Товариство зобов’язано розкривати клієнтам визначену законодавством інформацію 

про умови та порядок  діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на 

власному веб-сайті Товариства. Така інформація повинна, зокрема, включає: 

1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання; 

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду 

фінансової послуги; 

3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг. 

 2.4. На вимогу клієнта Товариство  в порядку, визначеному законодавством, надає таку 

інформацію: 

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний 

стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню; 

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів; 

3) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів 

її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової 

установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків; (за 

наявності).  

4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом. 

2.5.Перед укладенням договору про надання фінансових послуг Товариство, зобов’язано 

повідомити клієнта (споживача) у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом 

надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті  Товариства, про: 

1) особу, яка надає фінансові послуги: 

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, 

особи, яка надає фінансові послуги, адресу, за якою приймаються скарги споживачів 

фінансових послуг; 

б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності); 

в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги; 

г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру 

фінансових установ або Державного реєстру банків; 

ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання 

відповідної фінансової послуги; 

д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, 

яка надає фінансові послуги; 

2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити 

клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок 

визначення таких витрат; 

3) договір про надання фінансових послуг: 

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; 

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а 

також інші умови використання права на відмову від договору; 

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); 

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання 

договору, а також наслідки таких дій; 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору; 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди 

споживача фінансової послуги; 

4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: 

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг; 



б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до 

законодавства. 

2.6. Товариство розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в 

загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних  веб-

сайтах(веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених відповідним органом, що здійснює 

державне регулювання ринків фінансових послуг, таку інформацію: 

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи; 

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою; 

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за 

фінансовою установою); 

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи; ( за 

наявності) 

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи; 

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі; 

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність; 

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури 

санації фінансової установи; 

9) рішення про ліквідацію фінансової установи; 

10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до 

закону. 

2.7. Товариство забезпечує доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-

сторінках) не менше ніж за останні три роки. Під час розкриття інформації Товариство 

дотримується вимог законодавства про мови.  

2.8. Підтвердженням, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту є 

його підпис в договорі про надання фінансового кредиту.  

2.9. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті 

фінансової послуги без нав'язування її придбання. Товариство під час надання інформації 

клієнту має дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів. Перед 

підписанням договору про надання фінансового кредиту Товариство забезпечує ознайомлення 

клієнта з діючими Правилами надання коштів у позику в тому числі у на умовах фінансового 

кредиту.  

2.10. Додатково Товариство розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію, 

необхідну для отримання споживчого кредиту споживачем. Така інформація повинна містити 

наявні та можливі схеми кредитування у кредитодавця. Споживач перед укладенням договору 

про споживчий кредит має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття 

усвідомленого рішення. 

2.11. До укладення договору про споживчий кредит Товариство надає споживачу 

інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій з метою прийняття ним 

обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням 

обрання певного типу кредиту. Зазначена інформація безоплатно надається кредитодавцем 

споживачу за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку до 

Закону України «Про споживче кредитування»  у письмовій формі,  із зазначенням дати 

надання такої інформації та терміну її актуальності.  

2.12. Інформація, що надається Товариством споживачу у паспорті споживчого кредиту, 

має містити відомості про: 

1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та його структурного підрозділу, через 

який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення 

кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ; 

2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо); 

3) суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту; 

4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок 

її зміни, а також індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки. 

Індекс, що застосовується для розрахунку змінюваної процентної ставки, повинен відповідати 

вимогам, встановленим Цивільним кодексом України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


5) види забезпечення за кредитом, необхідність проведення оцінки предмета забезпечення за 

кредитом та про те, за чий рахунок така оцінка проводиться; 

6) орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту для 

споживача на дату надання інформації виходячи з обраних споживачем умов кредитування. 

Якщо кредитодавець пропонує різні способи надання кредиту, надана споживачу інформація 

має містити застереження про те, що використання інших способів надання кредиту може мати 

наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки. 

Якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і 

поверненням кредиту, є періодичними, надана споживачу інформація має містити 

застереження про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії 

договору про споживчий кредит; 

7) необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, які є обов’язковими 

для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних 

послуг (за наявності), а також орієнтовна вартість таких послуг. 

У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної супровідної послуги, що 

надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, 

орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними 

кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі 

відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитодавцем 

за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома 

постачальниками на ринку таких послуг; 

8) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, 

включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка 

платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів 

може не надаватися); 

9) попередження про наслідки прострочення виконання зобов’язань із сплати платежів, у тому 

числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, що застосовуються чи стягуються 

у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит, а також про право 

кредитодавця та/або нового кредитора залучати до врегулювання простроченої заборгованості 

колекторську компанію. Попередження про право кредитодавця залучати до врегулювання 

простроченої заборгованості колекторську компанію обов’язково має включати інформацію 

про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні 

простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про право споживача на 

звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог 

кредитодавцем та/або новим кредитором, та/або колекторською компанією, а також на 

звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі 

врегулювання простроченої заборгованості, та інформацію про кримінальну відповідальність, 

передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, 

використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб; 

10) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; 

11) порядок дострокового повернення кредиту; 

12) у разі укладення договору про споживчий кредит у формі кредитування рахунку - відомості 

про те, що від споживача може вимагатися повне повернення суми кредиту в будь-який час, 

строк попередження про таку вимогу. 

2.13.  Інформація про платежі, що надається споживачу кредитодавцем відповідно до 

паспорту споживчого кредиту, обов’язково має включати базу розрахунку платежів (суму, на 

підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суму наданого кредиту, суму 

непогашеного кредиту тощо). У разі якщо окремі умови надання споживчого кредиту, 

діятимуть протягом частини строку користування кредитом, кредитодавець повідомляє 

споживача про такі умови, строк їх дії та порядок інформування про їх зміну. 

2.14. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з 

паспортом споживчого кредиту.  

2.15. Інформація, наведена у паспорті споживчого кредиту, викладається шрифтом 

одного розміру і типу та в одному форматі друку. За бажанням споживача зазначена 

інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1190


електронною поштою. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання 

споживачем такої інформації, у тому числі шляхом її друкування шрифтом меншого розміру, 

ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо. 

У разі укладення за бажанням споживача договору про споживчий кредит з 

використанням дистанційних каналів комунікації така інформація на паперовому чи іншому 

носії інформації тривалого використання надається споживачу за його зверненням після 

укладення договору. 

    2.16. Додатково,  в порядку  Постанови НБУ №100 від 05.10.2021 року, Товариство під 

час інформування споживача на власному вебсайті про послугу з надання споживчого кредиту 

розміщує попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для 

споживачів у разі користування цією фінансовою послугою, а саме:  

- можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або 

невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи 

прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної 

ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов'язання за 

договором про споживчий кредит; 

- те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може 

вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі; 

- те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких 

товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як 

обов'язкову умову надання споживчого кредиту; 

- те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на 

запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих 

кредитів та фінансових установ; 

- те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами 

договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін; 

- можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами 

дистанційних каналів комунікації; 

- те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим 

кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати; 

- те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення 

споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку 

дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо 

укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового 

значення умов, що підлягають зміні; 

2.17. За наявності двох і більше послуг одного різновиду, Товариство під час 

інформування споживача на власному вебсайті розміщує інформацію про дві та більше послуги 

з надання споживчого кредиту одного різновиду (залежно від обраних фінансовою установою 

критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв) 

поряд, зазначивши в однаковий спосіб їх істотні характеристики. 

2.18 Товариство  під час поширення (розкриття) інформації споживачу про умови 

послуги з надання споживчого кредиту в будь-якій формі та в будь-який спосіб не повинно 

вводити споживачів в оману щодо цих умов і надає та оприлюднює такі умови послуги: 

1) максимальну суму/ліміт кредиту, гривень; 

2) строк кредитування, днів/місяців/років; 

3) реальну річну процентну ставку, відсотків річних. 

          2.19.  Товариство під час розміщення на власному вебсайті інформації щодо отримання 

споживчого кредиту, крім іншої потрібної відповідно до законодавства України інформації, 

розкриває таку інформацію: 

1) перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою 

критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що 

надаються фінансовою установою споживачу; 

2) істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту; 

3) умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи 

термін їх дії; (за нявності) 



4) суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального 

розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до 

максимального); 

5) про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних 

посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з 

урахуванням вимог законодавства України; (за нявності) 

6) гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору 

(уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання 

споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою; 

7) кредитний  калькулятор; 

8) гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, 

на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ; 

9) повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової 

установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах 

дистанційного обслуговування фінансової установи; (при наявності системи дистанційного 

обслуговування) 

10) про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з 

них); 

11) відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання 

споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення 

коштів. 

2.20. Товариство розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про фінансову 

послугу) інформацію про істотні характеристики послуги споживчого кредиту, уключаючи 

послуги з надання мікрокредиту,  за зразками , визначеними Постановою НБУ №100 від 

05.10.2021 року.  

2.21. За місцезнаходженням Товариства та його відокремлених підрозділів у доступному 

для огляду споживачами фінансових послуг місці Товариства розміщає копію свідоцтва про 

реєстрацію фінансової установи, засвідчену керівником Товариства та інформацію щодо 

наявності ліцензії на право здійснення відповідної діяльності з надання фінансових послуг. За 

місцезнаходженням відокремлених підрозділів Товариства  в доступних для огляду 

споживачам фінансових послуг розміщуються копії зазначених документів, засвідчених 

керівником Товариства. За місцезнаходженням Товариства та його відокремлених підрозділів в 

доступних для огляду споживачам фінансових послуг місцях розміщується також інша 

інформація та/або документи (їх копії), обов’язковість розміщення якої або яких передбачена 

законодавством України. 

2.22. У випадку співпраці з колекторськими компаніями,  Товариства також розкриває 

інформацію на власному веб-сайті згідно вимог Положення  про вимоги до кредитодавця, 

нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними 

врегулювання простроченої заборгованості, затверджене постановою Правління Національного 

банку України від 09 липня 2021 року № 79.  

       2.23. У випадку розміщення реклами , Товариство дотримується вимог законодавства щодо 

рекламування фінансових послуг.   

 

3. Розгляд  звернень споживачів фінансових послуг, та механізм захисту права 

споживачів фінансових послуг 

3.1. Реалізація механізму захисту прав споживачів  здійснюється Товариством  

наступним чином:  

-  дотриманням у своїй діяльності вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів;  

- організацією належного обслуговування клієнтів Товариства відповідно до законодавства та 

внутрішніх документів Товариства;  

- затвердженням внутрішніх документів Товариства з надання фінансових та супутніх послуг 

(правил та/або положень, інструкцій, тощо, що регламентують надання Товариства  фінансових 

та супутніх послуг, договорів з надання фінансового кредиту), які відповідають вимогам 

законодавства; 

 - не включенням у договори із клієнтами Товариства умов, які є несправедливими; 



 - наданням у доступній формі клієнтам Товариства своєчасної, повної та достовірної 

інформації відповідно до законодавства. 

- своєчасним розглядом заяв та скарг клієнтів Товариства, застосування, у разі необхідності, 

відповідних заходів, які припиняють порушення у разі їх наявності;  

- наданням клієнтам Товариства відповідної інформації (реквізитів) органу, який здійснює 

державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту 

прав споживачів та зокрема розміщення такої інформації в місці доступному для огляду 

кожним бажаючим;  

- повідомленням Клієнтам (перед укладенням з ними договору про надання фінансового 

кредиту) інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;  

Підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

надана/повідомлена клієнту, забезпечується власноручним підписом клієнта у Договорі.  

3.2. Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової 

послуги, здійснюється шляхом: 

 - своєчасного та об’єктивного розгляду заяв, скарг клієнтів;  

- проведення переговорів; 

 - звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених 

прав. 

3.3. Клієнт має право звернутися з письмовою скаргою або зі звверненям на  юридичну 

адресу Товариства:  Україна,76018 Івано-Франківська обл, місто Івано-Франківськ, вул. 

Манюха В, 19А, приміщення 2.  Відповідь на стандартне звернення надається упродовж 30 

днів. Водночас, якщо звернення не потребує додаткового вивчення та перевірки, відповідь 

надається впродовж 15 днів. В окремих складних випадках строк розгляду може бути 

продовжено до 45 днів, але про це буде повідомлено клієнта. Терміни розгляду звернень та 

вимоги до його оформлення встановлені Законом України "Про звернення громадян". 

3.4. Клієнт  має право  на звернення до Національного банку України у разі 

порушення Товариством (в т.ч. новим кредитором та/або колекторською компанією)  

законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо 

взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо 

етичної поведінки), Звернення подаються на електронну пошту Національно банку 

України  nbu@bank.gov.ua або поштою  на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9. 

Більше інформації розміщено на сайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.  

3.5. Клієнт має право зврнутися до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої 

споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

 

Прикінцеві положення 

4.1. Товариства забезпечує доступність цього Порядку, шляхом розміщення на власному  веб-

сайті (веб-сторінці). 

4.2. Порядок контролю Товариства  за діями осіб, залучених до надання фінансових послуг та 

для врегулювання простроченої заборгованості регулюються окремим Порядком  взаємодії із 

споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо 

етичної поведінки), який розміщується на власному  веб-сайті (веб-сторінці) Товариства.  

4.3. Захист персональних даних споживачів регулюється окремим Порядок захисту 

персональних даних споживачів фінансових послуг, який розміщується на власному  веб-сайті 

(веб-сторінці) Товариства.  

 

 

Директор   ТОВ «Вендор- Фіннас»                ________________                    Бондар О.В.  
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