ІНФОРМАЦІЯ ЗГІДНО СТАТТІ 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ
ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»
Кредитна спілка «Надія» , відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до
підписання договору про надання фінансової послуги доводить до відома наступну
інформацію:
1. Про фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї
послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих
ринків фінансових послуг.
Кредитна спілка «Надія» є фінансовою установою, внесеною в реєстр фінансових
установ і діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії КС № 352
(Розпорядження Держфінпослуг, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг від
02.07.2004 року № 1235) та здійснює свою діяльність на підставі ліцензій:
- по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі
Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг Розпорядження № 1414 від 23.06.2016 р.
- з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а
саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі
Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг Розпорядження № 1846 від 18.05.2017 р.
Кредитна спілка «Надія» надає фінансові послуги по залученню внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки та надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту. Вартість фінансових послуг, що надаються, визначається
у Положенні про надання фінансових послуг КС «Надія», що затверджуються
Спостережною Радою Кредитної спілки «Надія».
Тарифи доводяться до відома Клієнта до ініціювання послуг шляхом їх
розміщення на офіційному веб-сайті Кредитна спілка «Надія» (http://
http://www.kreditnaspilka.com.ua/) в мережі Інтернет, та у приміщенні (проспект Героїв
Дніпра, 30 м.Горішні Плавні), де надаються фінансові послуги Кредитна спілка «Надія».
Для отримання інформації про вартість послуг Клієнт також може звернутись до
Кредитної спілки «Надія» по телефону (097) 1898327 та (099) 0576882.
2. Про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.

Кредитна спілка «Надія» надає фінансові послуги по залученню внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки та надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту. Додаткових фінансових послуг не пропонує та не надає
додаткові фінансові послуги.
3. Про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги.
Згідно з Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та
доповненнями оподаткування пасивних доходів податком на доходи фізичних осіб (далі –
ПДФО) за ставкою 18% регламентується пунктом 167.5.3. статті 167.5 Податкового
кодексу України (далі – Кодекс) і військового збору (далі – ВЗ) за ставкою 1,5%.
Так, відповідно до пункту 167.5 Кодексу ставки податку на пасивні доходи до
бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:
- 18%-ПДФО та 1,5% -ВЗ – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді
дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами
спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту) (підпункт
167.5.1 пункту 167.5 статті 167 Кодексу);
У розділі IV «Податок на доходи фізичних осіб» термін «пасивні доходи» означає такі
доходи (підпункт 167.5.3 пункту 167.5 статті 167 Кодексу):
- проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
- плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів
кредитної спілки.
4. Про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги.
Порядок, підстави і правові наслідки дострокового припинення надання
фінансових послуг визначаються нормами цивільного законодавства України, та
Положенням про надання фінансових послуг КС «Надія», що затверджується
Спостережною Радою Кредитної спілки «Надія».
5. Про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок
урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.
Кредитної спілки «Надія» заявляє та гарантує, що будь яка скарга або претензія
члена кредитної спілки, що може виникнути та оформлена в письмовій формі, буде
розглянута органами правління Кредитної спілки «Надія».

Органами правління Кредитної спілки «Надія» також будуть прийняті всі та будьякі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії члена кредитної спілки, якщо
така скарга чи претензія буде обґрунтованою відповідно до законодавства України.
Кредитна спілка «Надія» має право брати участь та забезпечувати розгляд і
вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з законодавством України,
умовами укладених Договорів.
Механізм захисту прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що
виникають у процесі надання фінансових послуг визначається у Законі України «Про
захист прав споживачів».
6. Про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг
(адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав
споживачів.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,3, тел.: (044) 234-99-07;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua; веб-сайт: www.nfp.gov.ua.
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів: 03680, м. Київ, вул.
Антоновича, 174, телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-44; e-mail: nv@dsiu.gov.ua; вебсайт: www.dsiu.gov.ua.

