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Набрання чинності з 01.05.2021 р. 
 
  

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА/СПОЖИВАЧА!* 
 

ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ: 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ", ТОВ "КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі — Товариство), 
ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) 39584637.  
Місцезнаходження: 04116, м. Київ, пр-т Перемоги. буд.26, офіс 129 
Телефон: 0 800 300 359 
Веб-сайт: https://loany.com.ua/ 
Електрона адреса: mail@loansinfo.com.ua 
 
Інформаційно - телекомунікаційна система Товариства (ITC Товариства): програмний комплекс, який 
включає облікову та реєструючу систему Товариства та Веб-сайт (інтернет-сторінку) Товариства у 
мережі інтернет, що використовується Товариством для надання Споживачам онлайн послуг з 
надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту, доступ до якої забезпечується 
Споживачам через Веб-сайт. 
 
Скарги Клієнтів приймаються за адресою місцезнаходження Товариства та електронною адресою, 
що вказані вище, та розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України 
«Про звернення громадян». 
 
Кредитний посередник – відсутній. 
 
Дата державної реєстрації Товариства - 15.01.2015 року. 
 
Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ Розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - НКФП) N1188 
від 02.06 2016 року.  
 
Товариством отримане Свідоцтво про реєстрацію Фінансової установи серія IK №168 від 02.06.2016 
року. 
 
Товариство має діючу Ліцензію на надання коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового 
кредиту. Дата видачі Ліцензії 18.07 2017 року. 
 
Державне регулювання діяльності Товариства з 01.07.2020 року здійснює: Національний банк 
України 
01601, Київ, вул. Інститутська, 9,  
Телефон: 0 800 505 240,  
e-mail:nbu@bank.gov. ua.  
сайт в мережі інтернет https://bank.qov.ua. 
 
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство санації -  не перебуває в процесі 
провадження у справі про банкрутство санації. 
Рішення про ліквідацію - не перебуває в процесі припинення (ліквідації). 
 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної 
фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, що підтверджує 
її достовірність. 
 
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄ ТОВАРИСТВО, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ÏX 
НАДАННЯ, ЗАГАЛЬНУ CУMУ ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ 
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КЛІЄНТ: 
 
Товариство надає два види позики: на умовах повернення в кінці строку та позики на умовах ануїтету. 
Порядок та умови надання позики визначені в ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
У ПОЗИКУ  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» 
Правила розміщені за посиланням: https://loany.com.ua/pages/uk/rules 
 
Надання коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту надається Позичальникам 
шляхом укладання електронних договорів з використанням ITC Товариства шляхом укладання 
договорів в електронному вигляді, які надали Товариству необхідні дані та документи, що 
вимагаються Товариством, та оцінка платоспроможності/кредитоспроможності яких відповідає 
критеріям визначеним Товариством; 
 
Клієнт має можливість отримати грошові кошти у позику, без цільового призначення, без застави за 
фіксованою процентною ставкою. Сума позики, строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються 
сторонами шляхом вибору клієнтом запропонованих доступних параметрів позики та закріплюються 
договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну 
комерцію».  
 
Надання коштів у позику не передбачає надання Товариством додаткових фінансових послуг 
Клієнтам. 
 
Надання коштів у позику не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в 
результаті отримання фінансової послуги. 
 
Товариство не пропонує клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими 
установами. 
 
Витрати для Позичальника: 
 
загальна сума витрат за позикою складається виключно з суми процентів, що нараховуються 
Товариством за користування позикою, відповідно до умов договору. 
(Для Позичальника відсутні інші витрати (комісії та інші платежі), пов’язані з отриманням, 
обслуговуванням i поверненням позики в тому числі витрати за додаткові та супутні послуги, що 
надаються третіми особами); 
 
Надання коштів у позику на умовах повернення в кінці строку позики - Миттєва позика. 
 
Можлива сума кредиту: від 1 000 до 10 000 грн 
Строк кредитування (календарні дні): Від 1 до 30  
Знижена (базова) процентна ставка – 2,19 % в день; реальна річна процентна ставка – 46687,22% 
Позики можуть надаватися за іншими процентними ставками в межах проведення акцій, Програми 
лояльності та спеціальних пропозицій, про що Позичальники повідомляються на Веб-сайті 
Товариства; 
за споживчими кредитами орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна 
вартість кредиту на дату укладення договору відображаються в договорі та Паспорті споживчого 
кредиту, ознайомитися з яким Позичальник мас право до укладення договору. 
 
Приклад розрахунку:  
01.01.2021 року Позичальник отримав позику на суму 1000 гривень під 2,19 % в день, який повернув 
через 10 календарних днів.  
Витрати Позичальника складуть 219 гривень =1000 грн *2,19% *10 днів. 
 
Надання коштів у позику з поверненням частинами (на умовах ануїтету) - Розумна позика. 
 
Можлива сума кредиту: від 6 000 до 25 000 грн 
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Строк кредитування (календарні місяці): Від 1 до 6 
Знижена (базова) процентна ставка – 1,23% в день; реальна річна процентна ставка – 4715,96% 
 
Відповідно до умов договору позики, що укладаються з Позичальником, Позичальник має право: 
 
а) без пояснення причин відмовитись від укладеного договору протягом 14 календарних днів з дня 
його укладення за умови, якщо протягом семи днів в повному обсязі поверне Товариству суму 
отриманого кредиту та сплатить проценти за період з дня одержання до дня фактичного повернення 
кредиту ; 
б) частково або в повному обсязі достроково повернути позику, розірвати договір або припинити його 
дію в порядку передбаченому чинним законодавством та/або договором; 
в) зміни та доповнення до договору вносяться на підставі додаткових угод; 
г) процентнi ставки зазначенi в договорі є фіксованими та не можуть бути збільшені без письмової 
згоди Позичальника. 
 
МЕХАНИЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 
ТОВАРИСТВОМ: 
 
Скарги Споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки передбачені чинним 
законодавством України. 3 метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання 
необхідної інформації Споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, 
зокрема електронним листом на електронну адресу або листом за адресою місцезнаходження 
Товариства. 
За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла 
скарга, якщо інше не передбачене домовленістю сторін. Відповідь містить в собі інформацію про 
задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так i в частині). Спори між сторонами 
вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судах. 
Гарантійні фонди та компенсаційнi схеми відносно фінансових послуг, що надає Товариство – 
відсутні. 
При наданні фінансової послуги Товариство дотримується  вимог законодавства щодо захисту прав 
споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою 
здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту) у вигляді Паспорту 
споживчого кредиту. 
 
Реквізити органів з питань захисту прав споживачів 
 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Адрес: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна 
телефон: 0-800-505-240 
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50 
e-mail:nbu@bank.gov.ua  Код ЄДРПОУ 00032106 
 
 
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка 1 
Тел.: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70 
Факс: (044) 279 48 83 
 e-mail: General – head@consumer.gov.ua 
 
 
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві 
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8 
Тел.: (044) 486 54 86, (044) 486 40 27 
e-mail: info@kiev.dpss.gov.ua 
 
 
 


