ІНФОРМАЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
(надалі – Установа)
на вимогу статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг»
Перелік послуг, що надаються Установою, Послуга: фінансовий лізинг.
Процентна
ставка:
змінювана/фіксована
(в
порядок та умови їх надання
залежності від валюти та виду та програми лізингу).
Авансовий платіж: від 10% до 90% від вартості
предмету лізингу.
Адміністративний платіж: 0,5-2,5% від суми
фінансування (в залежності від програми лізингу).
Строк фінансування – від 1 до 5 років.
Сплата лізингових платежів здійснюється у валюті
гривня.
Bажливо! Наведені дані є орієнтовними, остаточні
умови фінансової послуги, що надається Установою
фіксуються при укладенні відповідного договору.
Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) Послуга фінансового лізингу.
щодо фінансових послуг залежно від виду Вартість та умови надання послуги розміщені за
посиланням: https://sfii.gov.ua/finansovij-lizing/
фінансової послуги
Процентна
ставка
(змінювана/фіксована)
застосовується в залежності від обраної та
визначеної в договорі валюти фінансування та
програми лізингу.

Інформація про механізми захисту
споживачів фінансових послуг.

прав

Програми лізингу:
• Програма фінансування обладнання UAH від 7,5%
до 21%.
• Програма фінансування вантажного
автотранспорту UAH – 7,5-21%.
• Програма фінансування сільськогосподарської
техніки UAH – 7,5-21%.
З метою захисту своїх прав споживач має право
звертатися до:
• Національного банку України Управління захисту
прав споживачів фінансових послуг за наступною
адресою:




01601, Київ, вул. Інститутська, буд. 9
еmail: nbu@bank.gov.ua
Телефон контакт-центру:
0 800 505 240
• Держпродспоживслужби України та її
територіальних органів (адреси та телефони
територіальних органів Держпродспоживслужби
можна знайти на сайті
https://dpss.2ov.ua/sluzhba/teritorialnior2ani/kontaktigolovnih-upravlin-v-oblastvah-ta-mkivevi)
Веб-сайт: https://dpss.sov.ua
Відділ зверенння громадян:
Телефон: (044)-279-79-89
E-mail: z-elena@consumer.gov.ua
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Клієнт (споживач послуги) має право звернутися до
Установи з письмовою скаргою/заявою та отримати
обґрунтовану відповідь протягом 30 днів.

Способи врегулювання спірних питань щодо
надання фінансових послуг:
1) Досудове
врегулювання
(направлення
письмових звернень, запитів, листів до Компанії
та/або до регулятора у сфері ринків фінансових
послуг)
2) Судове врегулювання спору (направлення
позовної заяви до суду).
Юридична особа, яка надає фінансові послуги
Найменування, місцезнаходження, контактний
ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ФІНАНСОВОтелефон і адреса електронної пошти особи, яка
КРЕДИТНА УСТАНОВА
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00041467
надає фінансові послуги;
адреса, за якою приймаються скарги споживачів Адреса, за якою приймаються скарги клієнтів:
фінансових послуг
Україна,
01601,
м.
Київ,
вул.
Богдана
Хмельницького, буд. 65-Б.
Телефон: +380(44) 344 54 87
Електронна адреса, за якою приймаються скарги
клієнтів: office@sfii.gov.ua
Відомості про засновників
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ:00031101
Центральний чи місцевий орган виконавчої
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ
влади, до сфери управління якого належить
ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Код
юридична особа публічного права або який
ЄДРПОУ 43733545
здійснює функції з управління корпоративними
правами держави у відповідній юридичній особі
Найменування особи, яка надає посередницькі Не передбачена
послуги
Відомості про державну реєстрацію особи, яка Номер запису в Єдиному державному реєстрі про
проведення державної реєстрації юридичної особи:
надає фінансові послуги
Інформація
щодо
включення
фінансової
установи до відповідного державного реєстру
фінансових установ або Державного реєстру
банків
Інформація щодо наявності в особи, яка надає
фінансові послуги, права на надання відповідної
фінансової послуги
Контактна інформація органу, який здійснює
державне регулювання щодо діяльності особи,
яка надає фінансові послуги

10741200000003801 від 05.07.2000 року
Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але
мають право надавати окремі фінансові послуги дата внесення 26.02.2021 року.
ліцензія на надання послуг фінансового лізингу
Національний банк України
Комітет з питань нагляду та регулювання
діяльності ринків небанківських фінансових послуг

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, буд. 9
Веб-сайт: https://bank.gov.ua
Телефон:
0 800 505 240
Фінансова послуга - загальна сума зборів, Умови надання послуг визначаються залежно від
платежів та інших витрат, які повинен сплатити обраної клієнтом програми лізингу, а саме:
клієнт, включно з податками, або якщо
Процентна ставка: змінювана/фіксована *
конкретний розмір не може бути визначений Програма фінансування обладнання:
порядок визначення таких витрат
UAH – 7,5-21%
- Аванс від 10%
- Адміністративна комісія 0,5-2,5%
- Термін фінансування: до 5 років.
Програма
фінансування
вантажного
автотранспорту

UAH – 7,5-21%
- Аванс від 10%
- Адміністративна комісія 0,5-2,5%
- Термін фінансування: до 5 років.
Програма фінансування сільськогосподарської
техніки
UAH – 7,5-21%
- Аванс від 10%
- Адміністративна комісія 0,5-2,5%
- Термін фінансування: до 5 років.
Податки та збори:
Оплата податків, зборів та інших обов’язкових
платежів здійснюється Установою та підлягає
відшкодуванню клієнтом відповідно до умов
договору.
Bажливо! У разі нотаріального посвідчення
договорів, клієнтом також оплачується вартість
послуг нотаріуса.
Договір про надання фінансових послуг
Наявність у клієнта права на відмову від Так
договору про надання фінансових послуг
Строк, протягом якого клієнтом може бути За згодою сторін договір може бути припинений
використано право на відмову від договору, а достроково, але не раніше ніж через 12
також інші умови використання права на (дванадцять) місяців із дати початку строку лізингу.
Таке дострокове закінчення строку лізингу є
відмову від договору
можливим лише за умови, що до моменту такого
закінчення клієнт виконав усі свої зобов’язання,
передбачені або пов’язані з договором.
Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України «Про
фінансовий лізинг» договір про фінансовий лізинг
не може бути припинено раніше одного року від
початку його дії.
Мінімальний строк дії договору (якщо 1 рік
застосовується);
Наявність у клієнта права розірвати чи - Лізингоодержувач має право достроково, але не
припинити
договір,
права
дострокового раніше ніж по закінченні 12 (дванадцяти) місяців з
виконання договору, а також наслідки таких дати приймання Предмету лізингу у лізинг,
письмово повідомивши Лізингодавця не менш ніж
дій;
за один місяць, викупити Предмет лізингу.
- Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог
антикорупційного законодавства розцінюється як
істотне порушення даного договору, що надає
право іншій Стороні на дострокове розірвання
цього Договору, шляхом надсилання письмового
повідомлення.
Порядок внесення змін та доповнень до Лізингоодержувач має право звернутись до
Лізингодавця з ініціативою щодо внесення змін в
договору;
Договір. У разі згоди Лізингодавця, вносяться зміни
до Договору, що оформлюються додатковою
угодою до Договору.
Неможливість
збільшення
фіксованої Так
процентної ставки за договором без письмової
згоди споживача фінансової послуги
Можливість та порядок позасудового розгляду Так
скарг споживачів фінансових послуг

