РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ
(інформація станом на 24.10.2022 р.)
№
п/п
1

Розділ
Загальна інформація про фінансову установу
1.1. Повне найменування
1.1.1 Скорочене найменування
1.2. Ідентифікаційний код
1.3. Місцезнаходження

1.4. Контактний телефон та адреса
електронної пошти
1.5. Відомості про державну
реєстрацію в Єдиному державному
реєстрі: дата та номер запису про
державну реєстрацію юридичної особи
1.6. Інформація щодо включення
фінансової установи до Державного
реєстру фінансових установ:

1.7. Перелік власних веб-сайтів
1.8. Відомості про режим робочого
часу, протягом якого здійснюється
надання фінансових послуг
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Інформація

Перелік фінансових послуг, що
надаються фінансовою установою

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КАРДСЕРВІС»
ТОВ «КАРДСЕРВІС»

39551837
8038200000
01133
Київська область
м. Київ Печерський район
вул. Є.Коновальця, 36 Д
Приміщення 65-з
За вказаною адресою приймаються скарги
споживачів.
0 800 212 250
info@cardservice.com.ua
Дата запису: 17.12.2014
Номер запису: 10681020000038126
Розпорядження Нацкомфінпослуг №2189 від
10.09.2015 р.

http://www.cardservice.ua/
Робочі дні: понеділок - п’ятниця;
Вихідні дні: субота і неділя;
Робочі години: - з 9:00 до 18:00
Години перерви відсутні
Товариство надає кошти у позику, у тому
числі і на умовах фінансового кредиту.
Порядок та умови надання фінансового
кредиту визначені у Внутрішніх Правилах
надання
фінансових
послуг
ТОВ
«КАРДСЕРВІС».
Правила розміщені за посиланням:
http://cardservice.ua/ua/page.php
Посилання на сторінку офіційного Інтернетпредставництва Національного банку, на якій
можливо перевірити відомості про ліцензії
фінансової установи: https://kis.bank.gov.ua
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Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють
контроль за фінансовою установою)
3.1. Відомості про власників істотної
участі (у тому числі осіб, які
здійснюють контроль за фінансовою
установою), а також осіб, які
володіють акціями фінансової
установи у обсязі більшому, ніж 5 %

БОГОДУХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА,
Україна, 02140, місто Київ, вул.
Вишняківська, будинок 6А, квартира 349.
Тип бенефіціарного володіння: Прямий
вирішальний вплив Відсоток частки
статутного капіталу в юридичній особі або
відсоток права голосу в юридичній особі:
90,02
БОГОДУХОВ
ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Україна, 02140,
місто Київ, вул. Вишняківська, будинок
6А, квартира 349. Тип бенефіціарного
володіння: Непрямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в
юридичній особі або відсоток права голосу
в юридичній особі: 9,98
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Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової
установи
4.1. Склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради: учасник Товариства
Богодухова Олена Вікторівна;
Члени Наглядової ради:
- Супрун Оксана Володимирівна;
- Бакай Інна Юріївна.

4.2.Склад виконавчого органу:

Яровий Олександр Сергійович, директор.

Відомості про відокремлені
підрозділи фінансової установи.

Відокремлені підрозділи відсутні.
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Відомості про ліцензії та дозволи,
видані фінансовій установі

Надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту.
Ліцензія видана у бездокументарній формі,
детальніше
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/3000
0001004413
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Інформація про торговельні
марки (знаки для товарів і
послуг), які використовуються
фінансовою установою для
надання нею вищевказаних видів
фінансових послуг
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Річна фінансова та консолідована
фінансова звітність
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Відомості про порушення
провадження у справі про
банкрутство, застосування
процедури санації фінансової
установи
Рішення про ліквідацію
фінансової установи
Інша інформація про фінансову
установу, що підлягає
оприлюдненню відповідно до
закону
Звітні данні про діяльність
фінансової установи (про основні
показники своєї діяльності)
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Фінансовою установою
використовується наступна торговельна
марка (знак для товарів і послуг),
зображення позначень, які є об’єктом
даної торговельної марки, розміщені
нижче:

Розміщена на сайті фінансової установи
http://www.cardservice.ua/
Провадження у справі про банкрутство
фінансової установи не порушувалося,
процедура санації не застосовувалась.
Рішення про ліквідацію фінансової установи
не приймалося.
Розміщена на сайті фінансової
установи http://www.cardservice.ua
у відповідному розділі

Річна
фінансова
та
консолідована
фінансова звітність розкриваються шляхом
розміщення
річної
фінансової
та
консолідованої фінансової звітності разом з
аудиторським висновком, що підтверджує
її достовірність
Інформація щодо вартості/ціни/тарифів щодо фінансових послуг, що надаються
фінансовою установою, а також, щодо конкретного розміру загальної суми
зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити за фінансову послугу
клієнт, включно з податками.
Клієнт має можливість отримати грошові кошти у кредит, згідно цільового
призначення, без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума кредиту, строк,
вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами шляхом вибору клієнтом
запропонованих доступних параметрів кредиту та закріплюються договором,
укладеним в паперовій або електронній формі відповідно до Закону України «Про
електронну комерцію».
Розмір фіксованої процентної ставки, передбаченої договором про надання
фінансових послуг не може бути збільшений Товариством без письмової (такої, що
прирівнюється до письмової) згоди клієнта.
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Перелік осіб, які надають
посередницькі послуги:
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Інформація щодо договору:

ТОВ «КАРДСЕРВІС» повідомляє, що не
співпрацює з особами, які надають
посередницькі послуги

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня
укладення Договору кредиту відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому
числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору
кредиту, Позичальник 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 позики. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового
повідомлення про відмову від Договору позики, Позичальник зобов’язаний
повернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором позики, та
сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення (включно)
за ставкою, встановленою Договором позики.
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 клієнта 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. 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.
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.
Зміни та доповнення до договору по надання фінансових послуг допускаються лише
за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором про надання фінансових
послуги або законом. Зміни та доповнення вчиняються у будь-які формі не
забороненій 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.
16

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

Національний банк України 01601, м. Київ,
вул. Інститутська, буд. 9 Адреса для
подання письмових звернень громадян:
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 11-б
Телефон 0 800 505 240 Веб-сайт
https://bank.gov.ua/

