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,
порядок та умови їх надання

Установа надає послуги з фінансового лізингу
суб'єктам господарювання.
Умови надання послуг з фінансового лізингу
залежить від обраного об'єкта фінансового
лізингу, розміру авансового платежу та строку
лізингу.

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати
(проценти) щодо фінансових послуг залежно
від виду фінансової послуги

Процентна
ставка:
змінювана/фіксована
(в залежності від облікової ставки НБУ)
Авансовий платіж: 10% - 90% від вартості
об’єкту лізингу.
Разова комісія за організацію лізингової
операції: 0,5-2,5% від вартості об’єкта
фінансового лізингу.
Строк фінансування - від 1 до 5 років.
Процентна ставка від 8,5 -21%
Сплата лізингових платежів здійснюється у
валюті гривня (UAH).
Вартість та умови надання послуги розміщені
за посиланням:
https://sfii .gov.ua/finansovij -lizing/
Важливо! Наведені дані є орієнтовними,
остаточні умови послуги з фінансового лізингу,
що надається Установою фіксуються при
укладенні відповідного договору.

Інформація про механізми захисту прав
споживачів фінансових послуг.

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/teritorialnior2an
i/kontakti-golovnih-upravlin-v-oblastvah-ta
-mkivevi)

Веб-сайт: https://dpss.sov.ua
Відділ звернення 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 телефон і адреса електронної
пошти особи, яка надає фінансові послуги;
адреса, за якою приймаються скарги
споживачів фінансових послуг

ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА
ФІНАНСОВО- КРЕДИТНА УСТАНОВА
Ідентифікаційний код юридичної особи:
00041467
Адреса, за якою приймаються скарги клієнтів:
Україна, 01054, 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
влади, до сфери управління якого належить
юридична особа публічного права або який
здійснює функції з управління
корпоративними правами держави у
відповідній юридичній особі

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ
СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ.
Код ЄДРПОУ 43733545

Найменування особи, яка надає
посередницькі послуги

Не передбачена

Відомості про державну реєстрацію особи,
яка надає фінансові послуги

Номер запису в Єдиному державному реєстрі
про проведення державної реєстрації
юридичної особи:
10741200000003801 від 05.07.2000 року

Інформація щодо включення фінансової
Реєстр осіб, які не є фінансовими установами,
установи до відповідного державного реєстру але мають право надавати окремі фінансові
фінансових установ або Державного реєстру послуги - дата внесення 26.02.2021 року.

банків.
Інформація щодо наявності в особи, яка
надає фінансові послуги, права на надання
відповідної фінансової послуги

Рішення Комітету НБУ № 21/1528-пк від
11.06.2021 про видачу Державній інноваційній
фінансово-кредитній установі ліцензії на
провадження діяльності з надання фінансових
послуг, а саме надання послуг з фінансового
лінгу.
Ліцензія на надання послуг фінансового
лізингу
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000
001015109

Контактна інформація органу, який здійснює Національний банк України
державне регулювання щодо діяльності
Комітет з питань нагляду та регулювання
особи, яка надає фінансові послуги
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,
платежів та інших витрат, які повинен
сплатити клієнт, включно з податками, або
якщо конкретний розмір не може бути
визначений - порядок визначення таких
витрат

Загальний розмір платежів при отриманні
послуги з фінансового лізингу залежать від
обраного об'єкта фінансовго лізингу, розміру
авансового платежу та строку лізингу.
Платежі, що пов’язані з отриманням клієнтом
послуги з фінансового лізингу можуть
включати в себе:
- відшкодування вартості об’єкта
фінансового лізингу;
- винагорода лізингодавця;
- разова комісія за організацію лізингової
операції;
- страхування;
- реєстрація;
- нотаріальні послуги.
Оплата податків, зборів та інших обов’язкових
платежів здійснюється Установою у
відповідності до умов договору фінансового
лізингу.

Договір про надання фінансових послуг
Наявність у клієнта права на відмову від
договору про надання фінансових послуг

Так

Строк, протягом якого клієнтом може бути
використано право на відмову від договору, а
також інші умови використання права на
відмову від договору

Клієнт має право відмовитися від договору
фінансового лізингу в односторонньому
порядку до моменту передачі йому об’єкта
фінансового лізингу, у разі якщо прострочення
лізингодавцем такої передачі становить більш
як на 30 (тридцять) календарних днів та за

умови, що договором фінансового лізингу не
передбачено
інший
строк,
письмово
повідомивши про це лізингодавця.
Мінімальний строк дії договору (якщо
застосовується)

не менше одного року

Наявність у клієнта права розірвати чи
припинити договір, права дострокового
виконання договору, а також наслідки таких
дій

Право клієнта на відмову від договору, на
розірвання чи припинення договору, на
дострокове виконання договору, а також
наслідки таких дій, передбачено договором
фінансового лізингу у відповідності до вимог
чинного законодавства України.
У разі невиконання лізингодавцем обов’язків,
щодо придбання об’єкта фінансового лізингу та
щодо передачі об’єкта фінансового лізингу,
клієнт має право в односторонньому порядку
відмовитися від договору фінансового лізингу.
За згодою сторін клієнт має право на
дострокове виконання договору фінансового
лізингу, але не раніше 12 (дванадцяти) місяців з
дати підписання Акту приймання-передачі
об’єкта фінансового лізингу в фінансовий
лізинг, за умови повного
виконання
клієнтом
усіх
зобов’язань
передбачених або пов’язаних з виконанням
договору фінансового лізингу.

Порядок внесення змін та доповнень до
договору

Порядок внесення змін та доповнень до
договору фінансового лізингу передбачено у
порядку визначеному договором. Усі зміни та
доповнення до договору фінансового лізингу
стають обов’язковими для виконання будь-якою
стороною виключно у випадку їх оформлення в
письмовій формі й підписані сторонами

Неможливість збільшення фіксованої
процентної ставки за договором без
письмової згоди споживача фінансової
послуги

Зміна розміру лізингових платежів
здійснюється за згодою лізингоодержувача та у
випадках передбачених договором фінансового
лізингу.

Наявність гарантійних фондів
чи компенсаційних схем, що
застосовуються відповідно до
законодавства

Не передбачено

Можливість та порядок позасудового
розгляду скарг споживачів фінансових
послуг

Споживач фінансових послуг має право на
вирішення спорів, що виникають в процесі
надання
фінансової
послуги,
шляхом
письмового звернення та/або переговорів до
Установи та Національного банку України, а в
разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

