Детальна інформація про ПТ «Донкредит»
Повне найменування фінансової установи
відповідно до її установчих документів;

Код фінансової установи за ЄДРПОУ;
Код території за КОАТУУ, поштовий індекс,
область, район, населений пункт, район
населеного пункту (за наявності), вулиця, номер
будинку, номер корпусу (за наявності), номер
офіса (квартири) (за наявності);
Повний перелік видів фінансових послуг, які
зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи та/або у ліцензіях на
провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/
Нацкомфінпослуг або іншими органами, що
здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг;
Інформація про учасників (засновників,
акціонерів) фінансової установи (які володіють
часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не
менш як 10 відсотків статутного капіталу), та
інших пов'язаних осіб фінансової установи (про
юридичну особу - повне найменування, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу
- прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД
ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРРІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ" (ПТ
"ДОНКРЕДИТ")
30416462
01135, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 101, код за
КОАТУУ 8039100000
Надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту, фінансовими
установами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРРІЕЛТІ", Код ЄДРПОУ:36060808,
Країна резиденства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 01135,
місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 101, Розмір внеску до
статутного фонду (грн.): 87996198,40

відомості про учасників (засновників,
акціонерів) фінансової установи, які володіють
часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не
менш як 10 відсотків статутного капіталу
фінансової установи;
відомості про юридичних осіб, які
контролюються учасниками (засновниками,
акціонерами) фінансової установи (які
володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що
становить не менш як 10 відсотків статутного
капіталу заявника);
відомості про юридичних або фізичних осіб, які
здійснюють контроль за юридичними особами учасниками (засновниками, акціонерами)
фінансової установи (які володіють часткою
(паєм, пакетом акцій), що становить не менш як
10 відсотків статутного капіталу фінансовой
установи);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДІПЛЮС
МАСТЕР", Код ЄДРПОУ:40457772, Країна
резиденства: Україна, Місцезнаходження:
Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 101, Розмір внеску до
статутного фонду (грн.): 3801,60
БУТКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Україна.,
Україна, 83015, Донецька обл., місто Донецьк,
б.Шкільний, будинок 12, квартира 17.
Тип бенефіціарного володіння:
Не прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній
особі або відсоток права голосу в юридичній
особі:
88.29
Відомості про юридичних осіб, через яких
здійснюється опосередкований вплив на
юридичну особу:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-РІЕЛТІ",
36060808

Детальна інформація про ПТ «Донкредит»
Найменування відокремленого підрозділу, дата
та номер рішення про створення відокремленого
підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види
фінансових послуг, які може надавати
відокремлений підрозділ, місцезнаходження
відокремленого підрозділу (поштовий індекс,
область, район, населений пункт, район
населеного пункту (за наявності), вулиця, номер
будинку, номер корпусу (за наявності), номер
офіса (квартири) (за наявності), телефон,
прізвище, ім'я та по батькові і найменування
посади керівника відокремленого підрозділу;
Вид господарської діяльності, на провадження
якого видана ліцензія;
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;
номер і дата прийняття рішення про видачу
ліцензії;
дата початку дії (за наявності) ліцензії;
інформація про переоформлення ліцензії (дата
переоформлення, серія та номер (за наявності)
переоформленої ліцензії);

Всього 390 відокремлених підрозділи. Керівник
Косирєв Дмитро Сергійович. Виключний вид
фінансової послуги усіх відокремлених
підрозділів – надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту,
фінансовими установами. Детальніша
інформація у розділі «Адреси відділень»

Ліцензія на вид господарської діяльності:
надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту, фінансовими
установами (чинна).
Розпорядження Нацкомфінпослуг №195 від
21.01.2016 з урахуванням Розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про переоформлення деяким
фінансовим установам діючих ліцензій, у
зв’язку зі звуженням виду господарсько
діяльності, що підлягає ліцензуванню» №163 від
26.01.2017 року.
Ліцензія не зупинена, не анульована.

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");
статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована
ліцензія);
дата анулювання ліцензії;
назва дозволу, номер виданого дозволу та дата
його видачі;
дата призупинення або анулювання дозволу;
Відомості про порушення провадження у справі
про банкрутство, застосування процедури
санації фінансової установи зазначається про
факт порушення справи про банкрутство
фінансової установи, відкриття процедури
санації фінансової установи, дату порушення
справи про банкрутство, відкриття процедури
санації фінансової установи та найменування
суду, який виніс відповідну ухвалу;

Підприємство не перебуває у процесі санації, а
також щодо підприємства не порушено
провадження у справі про банкрутство

У разі початку процедури ліквідації фінансової
установи зазначається інформація про те, що
рішенням учасників фінансової установи,
іншого уповноваженого органу фінансової
установи або судом прийнято рішення про
відкриття ліквідаційної процедури фінансової
установи, а також зазначається дата прийняття
відповідного рішення;
Інформацію про механізми захисту прав
споживачів фінансових послуг

До підприємства не застосована процедура
ліквідації

Національний банк України на початку 2020
року отримав повноваження на захист прав
споживачів фінансових послуг. Звернення
можна наплавляти на електронну скриньку
Національного банку України nbu@bank.gov.ua
використовуючи спеціальну форму за
посилання https://bank.gov.ua/ua/consumerprotection
або звичайним листом разом із документами на
адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Отримати консультацію від спеціалістів
Національного банку України можливо за
номером 0 800 505 240.
У зверненні потрібно розповісти суть питання,
зазначити інформацію про себе та контакти.

Механізм досудового врегулювання спорів з
надання фін. кредитів

Механізм досудового врегулювання спорів щодо
надання фінансового кредиту розпочинається зі
звернення Позичальника/Клієнта з заявою до
Фінансової компанії щодо суті порушеного
питання та з проханням та/або вимогою щодо
вирішення вказаного питання.
Звернення може буди відправлене
Позичальником/Клієнтом як засобами
електронної пошти на офіційну електронну
адресу Фінансової компанії office@blago.ua так і
засобами поштових операторів (ПАТ Укрпошта,
Нова пошта) на адресу фінансової компанії:
01135, м. Київ, вул. Жилянська, 101, оф. 601.
Звернення буде розглянуте Фінансовою
компанією у строки, встановлені Законом
України «Про звернення громадян», після
розгляду Позичальнику/Клієнту буде надана
офіційна відповідь.
У випадку не вирішення та/або не повного
вирішення ситуації Позичальника/Клієнта,
останній може звернутись до Національного
банку України. Національний банк України має
повноваження на захист прав споживачів
фінансових послуг і регулює поведінку банків та
небанківських фінансових установ щодо їхніх
клієнтів. Cпеціальний підрозділ, який цим
опікується, – Управління захисту прав
споживачів фінансових послуг.

Детальна інформація про ПТ «Донкредит»
Найменування особи, яка надає посередницькі
послуги (за наявності);
Відомості про державну реєстрацію особи, яка
надає фінансові послуги;

Дата державної реєстрації: 30.06.1999 Дата
запису: 28.10.2004 Номер запису:
12661200000002045

Інформацію щодо включення фінансової
установи до відповідного державного реєстру
фінансових установ або Державного реєстру
банків;

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
серія ЛД №98 від 10.09.2004 року

Інформацію щодо наявності в особи, яка надає
фінансові послуги, права на надання відповідної
фінансової послуги;

Ліцензія на вид господарської діяльності:
надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту, фінансовими
установами.
Розпорядження Нацкомфінпослуг №385 від
11.02.2016 року, з урахуванням Розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про переоформлення деяким
фінансовим установам діючих ліцензій, у
зв’язку зі звуженням виду господарсько
діяльності, що підлягає ліцензуванню» №163 від
26.01.2017 року
До суми платежів, які повинен сплатити клієнт
включаються проценти за користування
кредитом та інші платежі які можуть бути
передбачені договором

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;
Наявність у клієнта права на відмову від
договору про надання фінансових послуг;
Cтрок, протягом якого клієнтом може бути
використано право на відмову від договору, а
також інші умови використання права на
відмову від договору;
Мінімальний строк дії договору (якщо
застосовується);
Наявність у клієнта права розірвати чи
припинити договір, права дострокового
виконання договору, а також наслідки таких дій;
Порядок внесення змін та доповнень до
договору;
Неможливість збільшення фіксованої
процентної ставки за договором без письмової
згоди споживача фінансової послуги;
Механізми захисту прав споживачів фінансових
послуг:
Можливість та порядок позасудового розгляду
скарг споживачів фінансових послуг;
Наявність гарантійних фондів чи
компенсаційних схем, що застосовуються
відповідно до законодавства.

Так
14 днів календарних днів, відповідно до Закону
України «Про споживче кредитування»
Не застосовується
Так. При достроковому розірванні договору
споживач зобов’язаний сплатити проценти за
користування кредитом за фактичний строк
За згодою сторін з подальшим письмовим
оформленням
Так

Заяви, скарги споживачів розглядаються у
порядку та у строки, встановлені Законом
України «Про звернення громадян»
Відсутні

