
ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
щодо користування позикою з умовою повернення в кінці строку

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІННОВА ФІНАНС” (далі
- Товариство) повідомляє споживачів про наступне:

Істотні характеристики послуг з надання споживчого кредиту розміщено на сайті
Товариства за посиланням.

Товариством проводиться діюча акція перший кредит за Дисконтною процентною
ставкою у розмірі 0,01 % на день. Детальніше про умови акції можливо ознайомитись у
Правилах акції під умовною назвою «Перший кредит» для споживачів фінансових послуг
ТОВ «ІННОВА ФІНАНС», які розміщені на сайті Товариства за посиланням.

Товариством проводиться діюча акція повторний кредит за Дисконтною процентною
ставкою у розмірі 1,99% на день. Детальніше про умови акції можливо ознайомитись у
правилах акції під умовною назвою «Повтроний кредит» для споживачів фінансових
послуг ТОВ «ІННОВА ФІНАНС», які розміщені на сайті Товариства за посиланням.

Товариством проводиться діюча для продовження користування кредитом.
Детальніше про умови акції можливо ознайомитись у Правилах акції під умовною назвою
«Користуйся більше - плати меньше» для споживачів фінансових послуг ТОВ «ІННОВА
ФІНАНС», які розміщені на сайті Товариства за посиланням.

Вебсторінка 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 доступна за
посиланням.

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій
розміщено Державний реєстр фінансових установ доступна за посиланням.

У випадку несанкціонованого доступу або зміни інформації споживача в системах
дистанційного обслуговування Товариства, споживач повинен негайно звернутись до
Товариства одним з наступних способів:

шляхом направлення листа за адресою: 04053, місто Київ, Вознесенський узвіз,
будинок 14, офіс 16/58

шляхом направлення електронного листа на e-mail: support@finsfer.ua;
повідомивши за номером телефону: +380732220101, +380962220101, +380992220101,

0800 31 01 11.
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

https://finsfera.ua/media/downloads/Informatsiia%20pro%20istotni%20kharakterystyky%20posluhy%20z%20nadannia%20spozhyvchoho%20kredytu%20(bez%20zastavy).pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Akcia-pershiy-kredit.pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Akcia-povtorniy-kredit.pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Akcia-koristuysya-bilshe-plati-menshe.pdf
https://finsfera.ua/raskritie_informacii/uridichna_informaciya
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists
mailto:support@finsfer.ua


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 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.

гіперпосилання на відомості про свідоцтво, ліцензії та дозволи, надані фінансовій
установі.

гіперпосилання на Державний реєстр фінансових установ на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку;

види фінансових послуг, що надаються фінансовою установою споживачу, гіперпосилання
на вебсторінку фінансової установи, де розміщено істотні характеристики послуги з надання
споживчого кредиту;

гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено інформацію про
порядок і процедуру захисту персональних даних (уключаючи витяги з них);

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

гіперпосилання на внутрішній документ (витяг) фінансової установи, який регламентує
порядок розгляду фінансовою установою звернень споживачів;

гіперпосилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень;

https://finsfera.ua/media/downloads/Svidotstvo-pro-reiestratsiiu-finansovoi-ustanovy.pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Svidotstvo-pro-reiestratsiiu-finansovoi-ustanovy.pdf
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https://finsfera.ua/media/downloads/Pochatok-dii-iz-vrehuliuvannia-ta-sposib-pohashennia-prostrochenoi-zaborhovanosti.pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Pochatok-dii-iz-vrehuliuvannia-ta-sposib-pohashennia-prostrochenoi-zaborhovanosti.pdf
https://finsfera.ua/media/downloads/Poriadok-rozghliadu-zvernen-spozhyvachiv.pdf
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