
Відомості про найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВА ФІНАНС» («ТОВ
«ІННОВА ФІНАНС»)

Комерційне (фірмове) найменування: відсутнє
інформація про торговельні марки (знаки
для товарів і послуг), які
використовуються надавачем фінансових
послуг

Finsfera

відомості про державну реєстрацію особи
яка надає фінансові послуги

Дата запису: 25.02.2021
Номер запису: № 1000741020000095460

ідентифікаційний код юридичної особи; 44127243
код за КОАТУУ 8039100000

відомості про місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, 68,
приміщення 280

інформація щодо включення
фінансової установи до Державного
реєстру фінансових установ

Товариство зареєстровано як фінансову установу
відповідно до рішення Національного банку України від
14.05.2021 № 21/1200-пк (свідоцтво про реєстрацію
фінансової установи, серія ФК № В0000242,
реєстраційний номер 48)
Посилання.

перелік власних вебсайтів надавача
фінансових послуг

https://finsfera.ua

перелік фінансових послуг, на надання
яких має право надавач фінансових
послуг, із зазначенням назв ліцензій на
провадження діяльності з надання
фінансових послуг, дати рішення про
видачу ліцензії та/або гіперпосилання, що
забезпечує перенаправлення (відсилання)
на сторінку офіційного Інтернет
Представництва Національного банку, на
якій можливо перевірити такі відомості

Ліцензія з надання коштів у позику у тому числі на умовах
фінансового кредиту, надання послуг з факторингу видана
Національним банком
України рішення від 14.05.2021 № 21/1201-пк
Інформацію про включення надавача фінансових послуг
до Державного реєстру фінансових установ можна
перевірити на сайті НБУ за посиланням
https://kis.bank.gov.ua/Home/Search

Перелік осіб, які надають посередницькі
послуги

Товариство надає фінансові послуги без участі
посередників. Інформація про осіб, які здійснюють
врегулювання простроченої заборгованості розміщена на
сайтах Товариства

Перелік послуг, що надаються
фінансовою установою, порядок та умови
їх надання:

https://finsfera.ua/media/downloads/Svidotstvo%20pro%20reiestratsiiu%20finansovoi%20ustanovy.pdf
https://finsfera.ua
https://kis.bank.gov.ua/Home/Search
https://kis.bank.gov.ua/Home/Search


перелік різновидів споживчих кредитів
(залежно від обраних фінансовою
установою критеріїв у розрізі цільових
груп споживачів, рівня оцінки ризиковості
та інших критеріїв)

Порядок та умови надання позики на умовах повернення
в кінці строку визначені в Правилах
та примірному договорі розміщеному на сайті Товариства
у розділі посилання

вартість, ціна/тарифи, розмір плати
(проценти) щодо фінансової послуги, яка
надається фінансовою установою, у тому
числі сума (ліміт), на яку (який) може
бути наданий споживчий кредит (від
мінімального розміру до максимального),
строк користування нею (ним) (від
мінімального значення до
максимального), перелік і вартість
супровідних послуг фінансової установи,
кредитних посередників та третіх осіб

Продукт на умовах повернення в кінці строку: можлива
сума: від 100,00 (сто) до 14000,00 (чотирнадцять тисяч)
гривень
строк кредитування (календарні дні): від 1 до 30 днів
процентна ставка: від 0,01% до 2,99% на день
(застосування процентних ставок нижче 2,99% залежить
від програми лояльності та діючих умов акцій)
Супровідні послуги Фінансової установи, кредитних
посередників та третіх осіб відсутні

максимальна сума кредиту 14000,00 (чотирнадцять тисяч) гривень
строк кредитування від 1 до 30 днів

відсоткова ставка річних від 3,65 % (з розрахунку за Дисконтною процентною
ставкою 0,01% на день)
до 1091,35 % (з розрахунку за Базовою процентною
ставкою 2,99 % на день)

реальна річна відсоткова ставка 132799%
загальну суму зборів, платежів та інших
витрат, які повинен сплатити клієнт,
включно з податками

Від 100,01 гривень за позикою строком 1 день при
Дисконтної процентної ставки у розмірі 0,01% на день (з
яких 100,00 гривень - сума позики, 0,1 гривень - відсотки
за користування позикою)
До  26558,00 за позикою строком 30 днів при Базовій
процентній ставці у розмірі 2,99% на день (з яких 14000,00
- сума позики, 12558 - відсотки за користування позикою)
Інші витрати відступні
Супровідні послуги відсутні
Розрахунок наведений з припущенням що споживач не
порушує умови Договору.

істотні характеристики послуги з надання
споживчого кредиту

істотні характеристики послуги з надання споживчого
кредиту розміщено за посиланням

істотні характеристики послуги з надання
мікрокредиту

істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту
розміщено за посиланням

інформація про порядок і процедуру
захисту персональних даних

інформація про порядок і процедуру захисту персональних
даних розміщена за посиланням

порядок дій фінансової установи в разі
невиконання споживачем обов'язків згідно
з договором про споживчий кредит

порядок дій фінансової установи в разі невиконання
споживачем обов'язків згідно з договором про споживчий
кредит розміщено за посиланням

https://finsfera.ua/disclosure?section=legalProvisions
https://finsfera.ua/media/downloads/Informatsiia-pro-istotni-kharakterystyky-posluhy-z-nadannia-spozhyvchoho-kredytu-(bez_zastavy).pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Informatsiia-pro-istotni-kharakterystyky-posluhy-z-nadannia-mikrokredytu.pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Poriadok-obrobky-i-zakhystu-personalnykh-danykh.pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Pochatok-dii-iz-vrehuliuvannia-ta-sposib-pohashennia-prostrochenoi-zaborhovanosti.pdf


відомості про режим робочого часу
надавача фінансових послуг, протягом
якого здійснюється надання відповідних
видів фінансових послуг, а саме робочі та
вихідні дні, робочі години та години
перерви;

Графік роботи: щоденно з 09-00 до 21-00

річну фінансову та консолідовану
фінансову звітність, якщо відповідно до
законодавства України потрібно складати
консолідовану фінансову звітність,
шляхом розміщення річної фінансової та
консолідованої фінансової звітності разом
з аудиторським звітом, що підтверджує її
достовірність;

Річна фінансова звітність розкриваються шляхом
розміщення річної фінансової та звітності разом з
аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність.

відомості про склад наглядової ради та
виконавчого органу надавача фінансових
послуг шляхом розміщення:

Наглядова рада відсутня. Обов’язкове утворення
наглядової ради законодавством не вимагається.
Одноосібний виконавчий орган – Директор Дмитраш
Уляна Богданівна

Відомості про відокремлені підрозділи
фінансової установи (за наявності)

відсутні

Перелік керівників фінансової установи 1) Директор Дмитраш Уляна Богданівна

Відомості про ліцензії та дозволи, видані
фінансовій установі:
вид господарської діяльності, на
провадження якого видана ліцензія

надання коштів у позику у тому числі на умовах
фінансового кредиту, надання послуг з факторингу

серія та номер (за наявності) виданої
ліцензії або дата і номер запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань про видачу
ліцензії

Ліцензія видана у бездокументарній формі

номер і дата прийняття рішення про
видачу ліцензії

Національним банком України рішення від 14.05.2021 №
21/1201-пк
детальніше https://kis.bank.gov.ua/

Дата початку дії (за наявності) строк дії – безстроково
інформація про переоформлення ліцензії
(дата переоформлення, серія та номер (за
наявності) переоформленої ліцензії)

переоформлення ліцензії не відбувалось

https://kis.bank.gov.ua/


інформація про тимчасове зупинення
ліцензії (дата тимчасового зупинення дії
ліцензії, дата поновлення дії ліцензії)
(інформація розкривається, якщо рішення
про тимчасове зупинення ліцензії було
прийняте до набрання чинності Законом
України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»)

Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось

статус ліцензії (чинна ліцензія,
анульована ліцензія)

Ліцензія чинна

дата анулювання ліцензії Ліцензія не анульовувалась
назва дозволу, номер виданого дозволу та
дата його видачі/ дата призупинення або
анулювання дозволу

Дозволи фінансовій установі не видавались

Відомості про порушення провадження в
справі про банкрутство, застосування
процедури санації надавача фінансових
послуг із зазначенням інформації про
факт порушення справи про банкрутство
надавача фінансових послуг, відкриття
процедури санації надавача фінансових
послуг, дати порушення справи про
банкрутство, дати відкриття процедури
санації надавача фінансових послуг та
найменування суду, який постановив
відповідну ухвалу

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось,
процедура санації не застосовувалась

Відомості про початок процедури
ліквідації надавача фінансових послуг із
зазначенням дати прийняття рішення про
відкриття ліквідаційної процедури
надавача фінансових послуг та
найменування органу надавача
фінансових послуг або суду, який прийняв
відповідне рішення

Процедура ліквідації фінансової установи не починалась

Фінансова установа до укладення з
клієнтом договору про надання фінансової
послуги додатково надає йому
інформацію:
інформація про фінансову послугу, що
пропонується надати клієнту, із
зазначенням вартості цієї послуги для
клієнта

Клієнт має можливість отримати грошові кошти у позику,
без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума
позики, строк, вартість послуги та інші умови
узгоджуються сторонами шляхом вибору клієнтом
запропонованих доступних параметрів позики та
закріплюються договором, укладеним в електронній формі
відповідно до положень Цивільного кодексу України та з
урахуванням норм Закону України «Про електронну
комерцію»

умови надання додаткових фінансових
послуг та їх вартість

Надання коштів у позику не передбачає надання
Товариством додаткових фінансових послуг клієнтам



порядок сплати податків і зборів за
рахунок фізичної особи в результаті
отримання фінансової послуги

Надання коштів у позику не передбачає сплати податків і
зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги

правові наслідки та порядок здійснення
розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання
фінансової послуги

Фінансова послуга надається клієнтам на умовах,
визначених відповідним договором позики та правилами.
У випадку дострокового повернення позики, клієнт
зобов’язується повернути Товариству суму позики та
сплатити проценти за фактичну кількість днів
користування позикою. Плата за факт дострокового
повернення позики відсутня

інформація про механізми захисту
фінансовою установою прав споживачів
та порядок урегулювання спірних питань,
що виникають у процесі надання
фінансової послуги (порядок позасудового
розгляду скарг), в тому числі порядок
розгляду фінансовою установою звернень
(скарг) споживачів щодо послуги
споживчого кредиту

Для вирішення спірних питань у досудовому порядку,
споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до
Товариства, шляхом направлення письмового звернення
на юридичну адресу Товариства та на офіційну
електронну поштову скриньку виклавши свої
зауваження, які розглядаються
Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом
України «Про звернення громадян» (термін розгляду
звернення – не більше одного місяця з дня його
надходження, загальний термін розгляду звернення (у разі
його продовження, якщо в місячний термін вирішити
порушені у зверненні питання неможливо) не повинен
перевищувати 45 календарних днів).
Органом, який здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг є Національний банк України.
Національний банк України також забезпечує захист прав
споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав
споживачів фінансових послуг Національним банком
України передбачено на сайті за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/consumerprotection

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

Чинним законодавством України не передбачена

контактна інформація органу, який
здійснює державне регулювання щодо
діяльності особи, яка надає фінансові
послуги

Національний банк України Адреса: 01601, Київ, вул.
Інститутська, 9 тел. 0 800 505 240

Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів Адреса: 01001, м. Київ,
вул. Бориса Грінченка, 1, тел. +38 (044) 279 12 70

інформація про механізми захисту
фінансовою установою прав споживачів
та порядок урегулювання спірних питань,
що виникають у процесі надання
фінансової послуги (порядок позасудового
розгляду скарг), в тому числі порядок
розгляду звернень (скарг) споживачів
щодо послуги

Для вирішення спірних питань у досудовому порядку,
споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до
Товариства, шляхом направлення письмового звернення на
юридичну адресу Товариства: 04053, місто Київ,
Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/58
на електронну адресу: support@finsfera.ua
за номерами телефонів: +380732220101, +380962220101,
+380992220101, 0800 31 01 11

https://bank.gov.ua/ua/consumerprotection
https://bank.gov.ua/ua/consumerprotection
mailto:support@finsfera.ua


Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів доступний
за посиланням

розмір винагороди фінансової установи у
разі, коли вона пропонує фінансові
послуги, що надаються іншими
фінансовими установами

Товариство не пропонує клієнтам фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установами

кількість акцій фінансової установи, які
знаходяться у власності членів її
виконавчого органу

У власності членів виконавчого органу часток Товариства
немає

Договір про надання фінансової послуги:
наявність у клієнта права на відмову від
договору про надання фінансових послуг

Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дня укладення договору про надання
фінансових послуг відмовитися від договору без
пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним
грошових коштів. Про намір відмовитися від договору
позики, Споживач повідомляє Товариство у письмовій
формі (у паперовому або електронному вигляді з
накладенням електронних підписів, електронних
цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів

(печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством)
до закінчення строку передбаченого для відмови від
договору про надання фінансових послуг. Протягом 7
(семи) календарних днів з дати подання письмового
повідомлення про відмову від договору позики, Споживач
зобов’язаний повернути Товариству грошові кошти,
одержані згідно з договором про надання фінансових
послуг, та сплатити проценти за період з дня одержання
коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою,
встановленою договором про надання фінансових послуг,
а також комісій (у разі їх нарахування) якщо вони були
передбачені договором.

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

Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дня укладення Договору відмовитися
від Договору, розірвати чи припинити Договір, без
пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним
грошових коштів. У такому випадку Позичальник
зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та
нарахованих процентів за користування Кредитом
відповідно до кількості днів користування. Про намір
відмовитися від Договору, розірвати чи припинити
Договір, Позичальник повідомляє Товариство у
письмовій формі (у паперовому або електронному
вигляді з накладенням електронних підписів,
електронних цифрових підписів, інших аналогів
власноручних підписів у порядку, визначеному
законодавством). Протягом 3 (трьох) календарних днів з
дати подання письмового повідомлення про відмову від
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Договору, розірвання чи припинення Договору про
споживчий кредит, Позичальник зобов’язаний повернути
Товариству грошові кошти, одержані згідно з цим
Договором, та сплатити проценти за період з дня
одержання коштів до дня їх повернення за ставкою,
встановленою Договором про споживчий кредит.
Наслідком таких дій (після виконання Позичальником
зобов’язання повернути суму отриманого Кредиту та
нарахованих процентів за користування Кредитом
відповідно до кількості днів користування) є припинення
зобов’язань Сторін за Договором.

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

Розірвання чи припинення договору про надання
фінансових послуг допускається лише за згодою сторін та
у випадках, передбачених чинним законодавством.
Припинення або розірвання договору не звільняє
Споживача від обов’язку повернути Товариству надані
грошові кошти та сплатити нараховані проценти за
користування коштами за фактичний термін користування
в день припинення або розірвання договору, а також
комісії (у разі їх нарахування) якщо вони були передбачені
договором.
Споживач має право достроково виконати договір про
надання фінансових послуг, шляхом повернення
отриманих грошових коштів та сплати процентів за період
з дня одержання коштів до дня їх повернення за
процентною ставкою, що передбачена договором про
надання фінансових послуг а також сплати комісій (у разі
їх нарахування) якщо вони були передбачені договором. У
разі настання форс-мажорних обставин, які тривають
більше 1 (одного) місяця поспіль, будь-яка із сторін має
право розірвати договірні відносини, письмово
повідомивши іншу сторону про це не менш ніж за 10
(десять) календарних днів до передбачуваної дати
розірвання. При цьому, Позичальник повинен забезпечити
повний взаєморозрахунок з Товариством до дати такого
розірвання.

порядок внесення змін та доповнень до
договору про надання фінансових послуг

Зміни та доповнення до договору по надання фінансових
послуг допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не
встановлено договором про надання фінансових послуг
або законом. Зміни та доповнення вчиняються у будь-які
формі не заборонений законодавством, у тому числі
шляхом пропозиції однієї сторони внести зміни або
доповнення до договору (оферти) і прийняття пропозиції
(акцепту) другою стороною, підписання додаткової угоди
про внесення змін та доповнень до договору (в
електронній або письмовій формі), вчинення дій, що
вважаються прийняттям пропозиції внести зміни або
доповнення до договору про надання фінансових послуг.



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

Розмір фіксованої процентної ставки, передбаченої
договором про надання фінансових послуг не може бути
збільшений Товариством без письмової (такої, що
прирівнюється до письмової) згоди клієнта.

Власники істотної участі фінансової
установи
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