СПОЖИВАЧІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ,
ЇХНІ ПРАВА ТА ЗАХИСТ
Щодня ми з вами користуємося різними фінансовими послугами:
отримуємо стипендію, заробітну плату чи пенсію на свій рахунок у
банку, оплачуємо комунальні послуги, розраховуємося в магазинах,
купуємо поліс «автоцивілки» тощо.
Держава захищає наші права. Саме з метою підвищення рівня
захисту ухвалено закон №122-ІХ, що набуває чинності з 19 січня
2020 р. і вносить зміни до низки законів (закон про захист).
Отож, за цим законом ми всі є
споживачами
фінансових
послуг – фізичними особами,
які отримують або мають
намір отримати фінансові
послуги для задоволення
потреб, не пов’язаних із
підприємницькою,
незалежною
професійною
діяльністю або виконанням
обов’язків
найманого
працівника.

Фінансова обізнаність і обачлива поведінка полягають не лише в тому, щоб мати
широкі знання з фінансових питань, планувати свій бюджет і раціонально
розпоряджатися своїми грішми та іншими активами, а й щоб знати свої права та
обов’язки.
У відносинах із фінансовими установами споживач часто є «слабшою» стороною
та потребує додаткового захисту. Закон про захист посилює низку прав
споживачів/установлює додаткові обов’язки фінансових установ.
ЯК ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПОСИЛЮЄ ВАШІ ПРАВА?
• Розширено перелік інформації, яка обов’язково надається споживачам перед
укладенням договору.
• Заборонено стягувати будь-які плати/штрафи за відмову, дострокове
розірвання чи дострокове виконання договору.
• Для Національного банку та інших фінансових регуляторів передбачено чіткі
завдання та повноваження захищати права споживачів фінансових послуг.
• Установлено значні штрафи за порушення прав споживачів (наприклад, за
ненадання необхідної інформації або надання недостовірної інформації).
• Визначено нові правила у сфері реклами фінансових послуг.

ЯКЩО ПРАВА ЧИ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ ДОГОВОРУ ВИЗНАЧЕНО
НЕОДНОЗНАЧНО, ЇХ МАЮТЬ ТЛУМАЧИТИ НА КОРИСТЬ СПОЖИВАЧА!

Також закон установлює нові вимоги до договорів, які складаються з двох
частин – індивідуальної («короткої» для конкретного споживача) та публічної
(«великої» для всіх споживачів):
ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА
- загальні умови договору
для всіх споживачів;
- публікується на сайті
установи;
- на сайті мають зберігатися
всі версії із зазначенням
строку їхньої дії;
- зазвичай установа може
змінювати умови
самостійно.

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА
- паперовий або електронний документ;
- містить індивідуальні умови договору
(сума, строк, вартість тощо);
- підписується безпосередньо клієнтом і
означає приєднання до договору
(публічної частини);
- фінансова установа зобов’язана письмово
повідомляти споживача про будь-які
пропозиції щодо зміни істотних умов
договору.

ЦЕ МОЖЕ ОЗНАЧАТИ, ЩО ФІНАНСОВА УСТАНОВА
ПОРУШУЄ ВАШІ ПРАВА:
Вам не надають або надають не в повному обсязі інформацію
про послугу перед укладенням договору.
УВАГА!

Договір про надання фінансових послуг укладено усно або Вам
не надано його примірник відразу після укладення.
Кредитор самостійно збільшив фіксовану процентну ставку за
кредитом.

Уважаєте, що Ваші права порушила фінансова установа?
Ми пропонуємо такий ПОРЯДОК ДІЙ:

Зверніться до відділення фінансової установи
питання
вирішено

Питання
не вирішено
Напишіть заяву на ім’я керівника
установи з усіма деталями, віддайте її
співробітнику установи (зареєструйте!)
або надішліть поштою

питання
вирішено

Питання
не вирішено
Звертайтесь до
НБУ

Нацкомфінпослуг

НКЦПФР

Питання
не вирішено
Маєте право звернутись до суду

ФГВФО

питання
вирішено

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
І. Щодо послуг банків, переказів і платежів, обміну валют – до Національного
банку України: особисто на адресу: м. Київ, вул. Інститутська, 12, к. 24;
письмово на адресу: вул. Інститутська, 11б, м. Київ-8, 01601;
тел. 0-800-505-240; ел. поштою nbu@bank.gov.ua.
ІІ. З питань, пов’язаних із цінними паперами – до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку: особисто або письмово
на адресу: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30; тел. (044) 280-28-26;
ел. поштою office@nssmc.gov.ua.
ІІІ. Щодо
послуг
страхових
компаній,
ломбардів,
фінансових
компаній, кредитних спілок, лізингових компаній, недержавних пенсійних
фондів та фондів фінансування будівництва – до Нацкомфінпослуг*:
особисто або письмово на адресу: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3;
тел. (044) 234-99-07; ел. поштою: office@nfp.gov.ua.
IV. Щодо банку, який збанкрутував – до Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб: особисто або письмово на адресу: м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 15; тел. (044) 333-35-85; ел. поштою: fgvfo@fg.gov.ua.
*Після 01.07.2020 р. до НБУ (щодо недержавних пенсійних фондів та фондів фінансування будівництва –
до НКЦПФР), оскільки Нацкомфінпослуг припиняє свою діяльність.

ХТО МАЄ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СВОЇ ПРАВА СПОЖИВАЧА ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ, ТОЙ КОНТРОЛЮЄ СВОЇ ФІНАНСИ Й ЕКОНОМИТЬ ГРОШІ ТА
ЧАС!
ПРОТЕ
ПРАВА
ВАРТО
НЕ
ЛИШЕ
ЗНАТИ,
А Й УМІТИ ЇХ ЗАХИЩАТИ!

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Закон «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Подання звернень на сайті НБУ
https://bank.gov.ua/contacts-details
Подання звернень на сайті НКЦПФР
https://www.nssmc.gov.ua/diialnist/insha-diialnist/vzaiemodiia-z-hromadskistiu/
Подання звернень на сайті Нацкомфінпослуг
https://www.nfp.gov.ua/ua/Zakhyst-prav-spozhyvachiv.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Yak-podaty-elektronne-zvernenniado-Natskomfinposluh.html
Подання звернень на сайті ФГВФО
http://www.fg.gov.ua/kontakty
Сторінка з довідковими матеріалами щодо захисту прав споживачів
http://www.fst-ua.info/ua/
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